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RESUMO 

A consolidacao de uma nova subjetividade e cultura narciseca foi resultante de um 

conjunto de transformacoes ocorridas no interior do grupo familiar, nos modos de vida 

tradicionais, nas recentes imbricacoes entre a esfera publica e privada no Brasil e foi resultante, 

sobretudo, das novas formas de socializacao, incluindo a midia e a publicidade, onde o desejo 

passou a ser produzido e direcionado por meio de comun'rcacoes imageticas, sedutoras e 

emocionais, criando novas demandas afetivas e simbolicas. 

E a imagem do Cacador de Marajas foi construida pela midia e pela publicidade como 

resposta a estas demandas, procurando resolver no campo politico as faltas do cotidiano, 

catalisando e mobilizando a emocao do publico atraves do drama e do espetaculo erguidos em 

torno da personalidade de Collor de Mello. A construcao da imagem do Cacador de Marajas foi 

feita com referencias constantes ao Cenario e ao Imaginario da decada de 80, com todos os seus 

medos, mitos e fantasias. 



A B S T R A C T 

The consolidation of a new subjectivity and a narcissistic culture were the results 

of a group of transformations that occurred in the core of the familiar unity, in its traditional 

ways of life, and in the recent imbrications between the public and the private sphere in Brazil. 

They were also, especially, where desire started to be produced and directed through emotional e 

seducing images, creating new affective and symbolic needs. 

As a response to these needs the image of the "Cacador de Marajas" (literally: Hunter of 

Overpaid Bureaucrats ) was created by the media and publicity. It tried do solve in the political 

field what was missing in the quotidian life, catalyzing and mobilizing the audience's emotion 

through drama and show around the personality of brazilian president Collor de Mello. The 

construction of this Hunter-of-Overpaid-Bureaucrats image was made with constant references 

to the scenery and the imaginary of the 80"s with all its fears, myths, and fantasies. 
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ESPELHO DE NARCISO 

A Subjetividade, O Cenario e o Imaginario dos Anos 80 

e a Construgao da Imagem do Cagador de Marajas 

Atraves da Midia e da Publicidade. 

INTRODUQAO 

Quinta-feira, 14 de dezembro de 1989, o debate na televisao estava proximo ao f i m e 

havia algo de perturbador na forma como estava sendo conduzido. Lula parecia recuar e nao 

rebatia de maneira convincente as acusacoes e investidas de Collor de Mello. Compartilhava-

mos o espanto, a raiva e a revolta com o andamento da campanha naquela semana, afinal 

foram meses de intensas atividades: comicios improvisados, palestras, viagens, distribuicao 

de panfletos, e festa. Acreditava-mos estar v i v e n d o a alegre possibi l idade de uma Utopia, o 

vislumbre de alguma luz para uma geracao que nasceu com o golpe militar e aprendeu com 

ele a sonhar com a esperan?a num mundo perfeitamente dividido entre o bem e o mal. 

Lula foi empossado presidente do Brasil numa tarde de Janeiro de 2004. Assisti na 

televisao, sem muita conviccao ou emocao, uma bela e ruidosa festa que devo ter ensaiado na 

memoria, enquanto assistia aquele debate, quatorze anos atras. Com alguma satisfacao, 

soubera bem antes que Fernando Collor perdera a eleicao para o governo do estado de 

Alagoas. 



Estranha esta interse^ao da biografia na historia, a velha fabula do homem que se 

banha no rio, jamais serao os mesmos. Talvez por ela ou pelas diividas acerca dela, este 

trabalho tenha adquirido o formato que apresento. 

Desde o inicio do doutorado tinha a certeza de pesquisar sobre o comportamento 

eleitoral,1 mas so no decorrer do curso soube que queria faze-lo tomando nao o lado do 

eleitor, mas do emissor e das suas mensagens. Foi entao que decidi pesquisar sobre a 

construcao da imagem do Cagador de Marajas, na eleicao de 1989. 

A campanha de 1989 foi exemplar pela forma como a midia e o marketing 

interferiram na arquitetura do cenario eleitoral e influenciaram, de uma forma praticamente 

inedita no pais, opinioes e comportamento. A grande midia nacional ajudou a moldar o 

personagem Cagador de Marajas para encenar uma espetacular peca dramatica, consolidando 

uma nova marca no mercado das imagens politicas. E com os recursos que dispunha, a 

campanha de Collor de Mello sobressaiu-se com o que havia de mais moderno em termos de 

tecnologia de comunicacao visual e tecnicas de seducao publicitaria. 

Em linhas gerais, me propunha investigar como a midia e a publicidade construiram 

a imagem do Cagador de Marajas. 

Falar de algo recente e, principalmente, algo que vivemos nos da a oportunidade de, 

na intersecao entre a biografia e a historia, repensar o rio e o homem. Por outro lado, e 

1 Afiiial, dcsdc 1989 Icnho mc dcdicado a pesquisar e a cscrcver sobre o lema. Passci a trabalhar com pesquisas 
quantilavas e, depois, com pesquisas qualitativas; live a oportunidade de trabalhar junto com os mclhorcs 
profissionais do marketing politico do pais e publiquei artigos e rclatorios sobre o tenia: "Teias Invisiveis de 
Pcgar Fantasmas: os mecanismos idcologicos implicitos no comportamento eleitoral", UFPB/DCS, Joiio Pessoa, 
1993; "A Cabala das Sombras: as relacoes dc poder e as rcpresentacoes idcologicas no espaco publico local", 
UFPB/DSA Campina Grande, 1994; "As Bocas do Poder: analisc do vclho e do novo discurso politico accrca 
do espaco publico local", UFPB/ DSA, Campina Grande, 19%; "A Construcao do Voto: relacoes dc podcr e 
estrategias individuals, as cleicocs municipals dc 1996 em Campina Grande-PB", UFPB/DSA Campina Grande, 
1997, "Dominacao c Desejo, o irrational no comportamento eleitoral, UFPB/DSA Campina Grande, 1997 
"Entre a Razao e a Fantasia, consideracoes gerais a partir do conceito de esfcra publica em Habcrmas" 
UFPB/PPGS, 2000; "O Poder Simbolico e a Imagem do Podcr, UFPB/PPGS, 2000; "Emocao e Voto; emocao 
enquanto subjclividadc, os scnlidos da ac2o social", UFPB/PPGS, "Entre Deuses c Dcmonios: simbolismo c 
comportamento eleitoral", revista SBPM ( Sociedade Brasilcira de Pesquisa de Mercado ) Sao Paulo, maio 2000, 
"O Campo Politico, o Marketing e os seus Arredores" AD em Revista, Campina Grande, Janeiro, 2001, 
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extremamente complicado decidir se o nosso ponto de vista, ofuscado pela proximidade dos 

acontecimentos, e o de hoje ou o de ontem. Se falamos pelo passado, as emocoes sao mais 

intensas e nos fazem reviver os acontecimento de forma visceral, mas talvez por isso mesmo, 

de forma mais unilateral. Se falamos do presente, a distancia nos fornece mais experiencia na 

analise e neutralidade nos julgamentos, mas talvez por isso, de uma maneira mais fria. Entre 

versoes e pontos de vista, talvez so imaginacao nos ofereca um tunel do tempo mais 

confortavel.2 

Quando recebi do Laboratorio de Pesquisas em Comunicacao Politica e Opiniao 

Publica do IUPERJ as 10 fitas de video contendo todos os programas eleitorais de Horario 

Gratuito, da campanha de 1989, controlei a ansiedade e resolvi nao ve-las, pelo menos nao tao 

cedo. Tambem separei todo material de Veja que tratava de Collor de Melo e da campanha de 

1989 para ler depois. 

Minha conviccao era que nao era possivel pensar, da forma que eu queria, a 

construcao da imagem de Collor de Mello sem voltar a incorporar o espirito daquela decada, 

ja um pouco amarelada nos desvaos do pensamento e sucumbida pelo embaralhar luminoso 

dos fatos mais recentes. E afinal, nao ha personagem sem cenario. Era preciso ter em mente 

uma moldura simbolica para entender o fenomeno politico de um candidato que comecou a 

despontar no cenario nacional em 1987, iniciou o ano de 1989 praticamente desconhecido do 

grande publico e, em tres meses, atraves da televisao, ganhou a dianteira absoluta de todas as 

pesquisas e passou a emocionar grandes plateias que vibravam enlouquecidas ao discurso de 

um jovem heroi vingador 

"Subjetividade e Comunicacao: entre o publico e o privado", Comunicacao e Politica, C E B E L A , Rio de Janeiro, 
janeiro/abril, 2002. 
2 Para Arendt ( 1993, p.53 ), a imaginacao se interessa pela escuridao especifica do coracSo humano e pela 
peculiar densidade que cerca tudo o que c real, e mobilizar seu poder nao significa tornar irrational a 
compreensao dos assuntos humanos. Pois, somente a imaginacao nos permite ver as coisas em suas perspectivas 
proprias: colocando a certa distancia o que esta pr6ximo demais para que possamos ver sem preconceitos. E s6 
ela permite comprcender o que esta longe demais, separando os abismos do que nos e remoto. 
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uai a imponancia ae expncar aqui o conceito ae cenario ae Representacao aa pontica. 

Esse conceito esta lieado ao de auenda publica. baseado na teoria de Maxwell McCombs e 

Donald Shaw, formulada nos anos 70, segundo a qual a imprensa tende a estabelecer quais 

sao os temas imponantes sobre os quais aevemos pensar. 

Para Lima ( 1994 ). a heuemonia. para efeito de analise. pode ser decomposta em 

varios cenarios de representacao especificos que, naturalmente incorporam todas as suas 

caractensticas. tstes cenarios de representacao sao construidos em processos ae iongo prazo 

nos e oelos medio - esDecialmente pela televisao.3 

O Cenario de Representacao da Politica e, portanto, a forma como os meios de 

comunicacao de massa, articuiando num dado momento determinadas visoes de munao 

heeemonicas. as recompoem e as edita na publicizacao de ideias. comoortamentos. fatos. 

personalidades, etc. Assim o fazem como forma de promover a sociabilidade das massas no 

mundo ampiiaao que vai para aiem da estera da reaiidade criada atraves da experiencia por 

imersao corporea imediata. 

Os meios de comunicacao de massa apresentam materials informativos acerca do 

mundo cotidiano, produzem o agendamento de assuntos como temas reievantes do momenio 

politico, e a plasmacao de aizentes/personanens da politica. tanto individuals quanto coletivos 

- compilacao que e transformada pelo conjunto de receptores em um repertorio de temas de 

discursos e interiocucao e em objeto de atencao. 

O Cenario de Representacao da Politica forma um estrutura simbolica. contraditoria e 

dinamica, que embora nao prescreva os conteudos da pratica politica, demarca os limites 

3 Para cstc aulor, os prcssuposlos basicos da existencia do Cenario dc Rcprcscntacilo dn Politica ( C R - P ) sao: a ) 
o excrcicio de uma hegemonia, o que implica uma sociedade com alto grau de socializagao da politica. onde a 
conouista do consenso pussa a ser o problcma politico central e objelo de disputas internas c exfernas de classes e 
fracScs de classe; b ) a existencia de uma sociedade "media-centric", com sistemas nacionais consolidiidos de 
comunicacao de massa e que tern neles a fontc principal de construcao dos mapas cognitivos dos seus membros, 
possibilitando a construgao do conhecimcnto publico que nos leva a tomada cotidiana de decisocs; e. c ) a 
existencia da T V como meio de comunicacao dominante. 
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dentro dos quais as ideias e os conflitos politicos se desenrolam e sao resolvidos. O CR-P e 

lugar e objeto da articulacao hegemonica total, onde o conjunto de praticas e expectativas, 

valores e significados da politica sao expressos, refletidos e tambem constaiidos. "Nossa 

hipotese implied que uma proposta politica dificilmente terd exito, ou um candidato vencera 

eleicdes ( nationals e majoritdrias ) , se nao se ajustar a esse espaco dindmico do CR-P. " ( 

Lima, 1994 ) 

Seguimos, portanto, o conceito de Cenario de Representacao da Politica exposto por 

Lima para fazer uma "releitura" da decada de 80 e, so entao, mostrar, a partir dela, o processo 

de construcao da imagem do Cacador de Marajas. Mas, adaptamos o conceito de Lima ao 

nosso proposito em dots pontos basicos. Primeiro, tratamos de um Cenario Ampliado, de uma 

decada, e nao aquele que circunscreve uma dcterminada conjuntura, como uma eleicao 

especifica. Segundo, nao tomamos diretamente a televisao como articulador desse Cenario, 

mas a revista Veja. 

A escolha da revista Veja como fonte para reconstruct do Cenario dos anos 80, deve-

se: 

Ao fato das reportagens dc Vcja, pelo scu formato editorial, tornar possivel pensar a 

esfera publica no seu ato de fazer-se e perceber como se processam as representacoes sociais.4 

Ao fato dela ser um lugar privilegiado onde sao construidos os modos de 

inteligibilidade da atualidade e onde a politica e tematizada, hierarquizada e agendada. 

(Soares, 2000,p.90) 

A Gcralmentc. quando se tern como objeto de pesquisa a midia, nos deparamos com questoes referentes a forma 
como os meios utilizam e transmitem uma visao de mundo propria das classes dominantes e adequada a scus 
intcrcsscs. O Cenario da Representacao nos fornccc o conceito de hegemonia e contra-hegemonia, levando a 
pensar os meios como lugarcs dc contradic3o c confronto, conectados pcnnancntcmcntc com forcas sociais, 
politicas e cullurais. Nosso inleresse, porem, nao esla em delimilar essas questoes. Imporla, para nos, perceber 
como a revista permite recompor o Cenario da decada, atentando, que esta oferece uma perspective dc conjunto, 
mas que na"o e neulra, parte de certos enquadramentos previos. As reportagens, apesar de fatuais, insinuam 
intcrprctagocs, utilizando-sc dc ironias, mctaforas, ilustracocs, comparacocs, historico dos fatos, campanlias 
tacitas, aprcscntagao dc temas conUovertidos como unanimidade, versoes como relatos consensuais, ou scja, 
utill/ando procedimcnlos sulis para constituir hegemonias. ( Soares, 2000) 
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Ao fato dc que a revista, pelo seu formato, abordar diferentes aspectos da realidade, 

sob diferentes angulos, tornando possivel uma analise multidimensional: os fatos, os 

comportamentos, as personalidades, as ideias, atraves de temas diversos expostos em secoes 

sobre politica, economia, sociedade, entretenimento, musica, cinema, televisao, arquitetura, 

publicidade, etc. 

Ao fato da revista ser produzida e direcionada para um publico alvo especifico e 

representative: a "classe media", considerada uma classe chave para se entender a formacao 

de opiniao, de tendencias e comportamentos sociais.5 

Ao fato da revista atingir um contingente consideravel de leitores ( maior que a 

tiragem de qualquer jornal) espalhados por todo o pais.6 

Dessa forma, a pesquisa na revista Veja foi duplamente interessante. Primeiro, por 

permitir - como quern usa fotos antigas como muletas - recuperar lembrancas esquecidas e 

carrega-las de energia. Segundo, por fornecer elementos necessarios a composicao do 

Cenario. 

Mas mais que isso, a pesquisa na revista Veja tambem nos auxiliou a perceber como 

este Cenario refletia e conduzia a uma nova subjetividade e se erguia em consonancia com um 

Imaginario que se cristalizaria na travessia dos anos 80. 

Portanto, atraves de reportagens, editorials, entrevistas, cartas do leitor, pontos de 

vistas, secoes de humor, de esporte etc., veiculadas atraves da revista Veja, entre os anos de 

1980 a 1989, procuramos reconstruir a Subjetividade, o Cenario e o Imaginario dos anos 80. 

5 F.stc rccortc limita nossa proposta dc analise ao angulo desta classe social, portanto, dc uma ccrta forma, a 
visao dos anos 80 que fazemos traz muito deste olhar de classe especifico c espelha, principalmcnle dele, os 
mcdos, as fantasias e os mitos. 
6 Em 19/07/89. a Veja atingiu a marca dc 721 mil assinaturas e mais de 160 mil exemplares foram distribuidos 
cm mais dc 20 mil bancas. Segundo pesquisas dc mercado dc 1989, seis milhScs de leitores recorriam a revista 
Veja para se informarem. patamar, naquelc momento. nao alcangado ainda por nenhuma outra publicacao 
cditada no Brasil. ( Vcja, 19/07/89,p.23 ) 

6 



A partir dai, o nosso objetivo inicial de niostrar a construcao da imagem do Cacador 

de Marajas, atraves da midia e da publicidade foi redimensionado, ganhando um novo fio 

condutor. Ou seja, a construcao da imagem do Cagador de Marajas se dava sob o pano de 

fundo de um conjunto de transformacoes nos modelos de comportamento, nos papeis sociais e 

sexuais, na estrutura familiar, sujeita a novos agentes e agendas externas de socializacao, 

mais imageticas e menos afetivas; na imbricacao entre a esfera publica e privada; na crescente 

complexidade e fragmentacao das relacoes sociais; na decisiva importancia da industria 

cultural, determinando novos gostos, sensibilidades, comportamentos e desejos. e, por 

conseguinte, consolidando uma subjetividade e cultura emergentes, marcadamente 

individualistas e narcisicas. 

Assim, procuramos descrever a construcao da imagem do Cagador de Marajas como 

resposta e adequacao a este novo tipo de subjetividade originaria das novas formas de 

socializacao e sociabilidade. E nelas se insere atraves da consolidacao de um carisma 

secularizado, expresso atraves de personalidades publicas transformadas cm imagens em meio 

ao entretenimento, ao espetaculo e ao fascinio sedutor da midia e da publicidade. 

Mas procuramos descrever a construcao da imagem do Cagador de Marajas pela 

narrativa da midia ( no caso da revista Veja ) e pelos relatos da publicidade ( no caso do 

programa eleitoral do candidato ), tambem, pela forma como ela foi resposta e adequacao ao 

Cenario e ao Imaginario dos anos 80, como se fez sintese dos desejos, embalando os medos, 

as fantasias e os mitos de toda a decada nas constelac5es simbolicas da sua marca. 

Esta resposta e adequacao se faz como acumulacao de Capital Imagetico utilizando-se, 

principalmente, os mecanismos da seducao nas suas narrativas e relatos da midia e da 

publicidade. Dai a importancia que atribuimos a apresentacao de um modelo formal de analise 

dos relatos publicitarios do candidato Collor no seu programa eleitoral, atraves dele nao 

procuramos apenas expor os mecanismos e estrategias da seducao publicitaria no novo campo 
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( ou mercado ) politico, mas, sobretudo, perceber como eles refletem a subjetividade e 

dialogam intensamente com o Cenario e o Imaginario ao seu redor. 

Assim sendo, a estaitura do texto segue exatamente este percurso: 

Na Primcira Parte tratamos da Subjetividade, do Cenario e do Imaginario dos anos 

80. 

No Capitulo I mostramos as transformacao nas formas de sociabilidade, socializacao 

e subjetividade na decada de 80. 

Como uma etnografia da contemporaneidade, buscamos no material exposto em Veja 

evidencias sobre as mudancas nos processos de sociabilidade e socializacao no Brasil dos 

anos 80. Atraves desse material procuramos reconstruir, dentro do contexto teorico da pos-

modernidade, as transformacoes na esfera familiar, a redefinicao dos papeis e padroes sexuais, 

as mudancas das estruturas de comportamento, a consolidacao de novos agentes 

socializadores, e a emergencia de um novo individualismo e de uma subjetividade e cultura 

narcisicas.7 

Neste ponto, nos interessa principalmente o relato dos fatos nas reportagens e como 

eles sao interpretados, por jornalistas, colaboradores ( pontos de vistas, entrevistas, secoes ) e 

leitores ( carta dos leitores ), alem da publicidade exposta na revista, capaz de nos fornecer 

' Pani orientar o proccsso dc pesquisa cm, aproximadamcntc, 400 numcros da revista Vcja. cditados cm dcz 
anos, scguimos alguns proccdimentos basicos: 
- A partir dos nossos objetivos praticos c tcoricos foi fcito um desenho previos dos temas de inlcrcsse. 1 ) As 
transformacSes Psicossociais e a Sociabilidade dos anos 80. 2 ) As Novas Formas dc Sociabilidade c 
Subjetividade, 3 ) O Cenario e o Imaginario dos Anos 80: a ) Medos, b ) Fantasias ( Integracao, Agressivas, 
Materials c Eroticas ou Narcisicas ) e c ) Mitos ( Centra, Recomeco, Conspiracao, Hcroi); 4 ) A Construcao da 
Imagem de Collor de Mello como o Cagador de Marajas. 
- Em seguida foi feita uma analise dos numeros especiais de Veja: Veja Especial Decada de 80, Veja Especial 30 
Anos e Veja Especial Edicoes de Final dc Ano ( de 1980 a 1989 ). Atraves destes numeros foi possivel demarcar 
os fatos de maior repcrcussao e aqucles que diziam respcito aos nossos objetivos de pesquisa. 
- Procedcmos, depois, com a pesquisa e fichamento dos numcros de Veja, por cada ano, em sequencia 
cronologica, agrupando os dados de acordo com os temas acima delimitados. 
- Leitura geral do material em ordem cronologica. 
- Leitura e compilacao do material, agrupando-os por temas, independentemente da cronologia. 
- Escritura do texto com base nos temas. 
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uma rica leitura da subjetividade, circunscrevendo temas com os quais uma epoca inventa o 

seu proprio tempo. 

No Capitulo 11 mostramos os Medos, as Fantasias e os Mitos que marcaram e 

delimitaram o Imaginario e o Cenario da decada de 80. 

Utilizamos o material exposto em Veja como uma etnografia da contemporaneidade. 

A partir dele, buscamos reconstituir o Cenario e o Imaginario da decada, agrupando o material 

pesquisado nos seguintes modulos: Medos, Fantasias ( Fantasias Eroticas/Narcisicas, 

Fantasias de Integracao, Fantasias Agressivas e Fantasias Materials ) e Mitos ( Mito de 

Centra, Mito do Heroi, Mito da Conspiracao, Mito do Recomeco ). Ou seja, procuramos 

reconstruir o Imaginario e o Cenario dos anos 80 analisando os temas, os personagens e as 

tramas politicas, sociais, economicas e culturais, inseridos em modulos simbolicos 

previamente estabelecidos. 

Neste ponto nos interessa nao so o relato dos fatos, mas principalmente a estrutura da 

narrativa utilizada. Apesar do nosso objeto de estudo ser ( na maior parte ) um material 

jornalistico, procuramos perceber como este, apesar de pretender a objetividade, nao esta 

isento de dramatizacoes, sentimentos, ambiguidades e de pretensoes em influir no momento 

historico, usando em muitos casos estrategias da seducao bem proximas daquelas utilizadas 

nos relatos publicitanos. 

Nos interessa, sobretudo, como a revista nas suas secoes, reproduz e produz os medos, 

as fantasias e os mitos subjacentes ao imaginario social e como os expressa atraves de 

simbolos verbais e simbolos imageticos ( materias, titulos, legendas, desenhos, graficos, 

fotografias, etc. ), dramatizando a narrativa dos fatos da historia. 

8 Tal como nos mostra Aguiar (1995,p. 183 ), que tambem analisou a imprensa ( os grandcs jomais ) nas eleicoes 
de 1989: "Apesar de figurarem em um espaco lido como 'lugar do exercicio da racionalidade' eles ( os jomais ) 
privilegiaram ndo apenas as estrategias tipicas do uso da razao, com vistas ao convencimento, a partir da 
argumentacao, mas tambem, estrategias tipicas do exercicio da seducao. Razao e seducao alternam-se, 
interpenetram-se, complementando-se, portanto ". 
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Aqui, especialmente, faremos uma analise da publicidade comercial ( veiculada 

atraves da revista ), mostrando como os temas, o formato e as estrategias sedutoras por ela 

utilizadas em constelacoes simbolicas especificas, ajudam a compreender, o Cenario e o 

Imaginario dos anos 80: seus medos, mitos e fantasias. 

Na Segunda Parte tratamos da forma como foi construida a imagem do Cagador de 

Marajas, pela midia e pela publicidade, no campo de uma nova subjetividade e no dialogo 

com o Cenario e o Imaginario da decada de 80. 

No Capitulo I I I vemos a construcao da Imagem do Cacador de Marajas pela Midia 

Utilizamos referencias bibliograficas e o material exposto em Veja para mostrar em 

que medida esta construcao so foi possivel como resultado das mudancas no processo de 

socializacao e subjetividade - expostas na primeira parte do trabalho - com a formacao de 

novas geracoes socializadas principalmente atraves de uma cultura visual e com acesso a 

novos mecanismos de leitura e moldagem das imagens desta cultura, no caldo da pos-

modernidade, composto por narrativas fragmentadas, rapidas, flexiveis, superpostas e 

conectadas a estilos, angulos e tempos diferentes. 

Canevacci ( 2001,p.90-91 ) mostra que as novas comunicacoes visuais, como os 

sonhos, nao se apresentam linear, mas como artificio composto por misturas continuas, trocas 

e interfaces de visoes, associacoes e abstracoes. Para ele, a cultura atual pos-moderna torna 

tecnicamente possivel multiplicar os sinais por unidade de imagem e os pianos logicos da 

interpretacao. Uma mensagem da midia e mais penetrance na percepcao do receptor ( cuja 

estrutura de atencao tende ao habito dos sinais ) quanto mais multiplica os codigos presentes 

para cada frame: comentario externo, interno, ruido, jingle, tecnicas corporais, cor, escritas, 

movimento de camara - tornam-se um complexo harmonico de tipo polissemico num mesmo 

quadro ou seqiiencia. Isso significa que cada fracao sincronica, que pode ser isolada do 

contexto narrativo diacronico, contem em si um grande numero de codigos. 
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Ou seja, a nova comunicacao midiatica tern se caracterizado pelo jogo e profusao de 

imagens, sons, efeitos especiais, buscando a excitacao dos sentidos, levando a interpenetracao 

de elementos, temas e personagens que trafegam, sem tronteira, pelos terrenos da ficcao 

midiatica e pela realidade. Assim consolidava-se uma nova etapa de colonizacao do 

inconsciente, atraves da ativacao emocional do receptor, na era da comunicacao sedutora. 

Esta forma de comunicacao sedutora capitaneada pela midia, foi paulatinamente 

interferindo no campo politico brasileiro, culminando com a campanha presidencial de 1989. 

lsto significou uma nova forma de personalizacao da politica e da constituicao de um novo 

capital simbolico na politica, o Capital Imagetico. Foi, atraves dele, que Collor de Mello foi 

ocupando o vazio, o desencanto e as incertezas deixadas pelo PMDB e seu projeto de uma 

Nova Republica para construir um projeto coletivo atraves da sua personalidade transformada 

em imagem. 

Em seguida, utilizamos o material exposto em Veja e, tambem, a literatura especifica, 

para mostrar, numa seqiiencia temporal, como foi acumulado o Capital Image tico de Collor 

de Mello, como a midia contribuiu para a construcao da imagem do Cacador de Marajas e 

como o fez adequando-a as demandas simbolicas e afetivas presentes no Cenario e Imaginario 

da decada. E mostrar que Collor, por sua vez, tambem se fez produto e produziu-se atraves do 

marketing e da midia, ou seja: amoldando-se ao Cenario, ele se tornou um politico midiatico e 

passou a contribuir para propria conformacao desse Cenario. Como afirma Rubim 

(1999,p.74), atraves do Cenario construido pela midia, Collor se fabrica e se faz presidente. 

Neste ponto, tambem, nao so nos interessa o relato dos fatos, mas tambem a estrutura 

da narrativa utilizada na revista Veja. Buscamos compreender como a midia articula o 

Cenario e o Imaginario na formatacao de seus personagens e como, nesse processo, os 
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elementos da informacao imbricam-se com os elementos da seducao, do espetaculo,9 

misturando razao e emocao no conjunto de simbolos imageticos e verbais utilizados ( 

materias, titulos, legendas, desenhos, graficos, fotografias,10 etc. ). 

Por fim, no Capitulo I V procuramos perceber como a imagem do Cagador de 

Marajas foi construida pelo marketing e pela publicidade. Para tanto, propomos um modelo 

formal de analise da publicidade politica na televisao, com a ajuda teorico-metodologica da 

psicanalise, da antropologia e da semiotica. E atraves de quatro relatos publicitarios do 

candidato Collor, procuramos mostrar como os mecanismos da seducao fazem o seu apelo ao 

inconsciente e a emocao do receptor, num jogo de transferencias e associacoes simbolicas que 

dialogam intensamente com a subjetividade e com o Cenario e no Imaginario dos Anos 80. 

Para isto, utilizamos 10 fitas de video, contendo todos os programas do Horario 

Gratuito de Televisao.11 

Assim, em constantcs idas e voltas ao passado, reapreciado pela imaginacao, foi 

possivel ver o significado da construcao da imagem do Cagador de Marajas no contexto de 

uma sociedade pos-moderna e de uma subjetividade narcisica, em um momento bem 

especifico da nossa historia. So assim, foi possivel contextualizar e entender as narrativas e as 

9 Weber ( 1994 ) denomina dc Espetaculo Politico Editorial, aqucle que se configura quando textos, fatos c 
sujcitos da politica s3o cscolhidos, cditados e valorados pela midia ou simplcsmcntc veiculados como 
informacao ou propaganda. E a politica editada como noticia, entrevista, humor. 
1 0 Procuramos dar cnfasc especial as fotografias e a forma como elas podem conduzir a interpretacao do leitor 
por meio de estrategias nem sempre conscias. Isto desfaz a concepcao de que a fotografia, principalmente a 
jornalislica, por ser uma mensagem continua, seria apcnas "denotada". Para Barthes ( 1990 ), a mensagcm 
fotografica (jornalistica ) tambem e conotada. So que essa conotacao nao sc deixa aprcender imediatamente ao 
nivel da propria mensagem, pois d, ao mesmo tempo, invisivel e ativa, clara e implicha. A sua conotacao se da 
tanto a nivel da producSo ( pois e um objeto trabalhado, escolhido, composto, segundo normas profissionais, 
esteticas ou ideologicas ) e a nivel da recepcao ( ela nao e rcccbida, e lida e vinculada - mais ou mcnos 
conscientemente - pelo publico que a consome a uma reserva traditional de signos ). Para sua analise deve-se 
percorrer o piano de expressao e o piano de conteudos ( significantes e significados ), o que obriga uma 
decifracao. 
1 1 A analise dos 10 fitas de video. 
- Primeiro selecionamos e vimos todos os programas de Collor de Mello 
- Foi feita a "minutagem" e a classificacao do programa e dos seus diversos relatos. 
- Em seguida, escolhemos quatro relatos, atraves dos quais fosse possivel perceber os diversos mecanismos da 
seduc3o publicitaria e como exprimiam e dialogavam com os medos, os mitos e as fantasias da decada de 80. 
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imagens da midia e da publicidade, pois inseridos em seus conteudos estavam os medos, as 

fantasias e os mitos costurados e rasgado no vendaval de uma "decada perdida". 

E, agora, findo o trabalho, contemplo o homem e o rio com mais serenidade, dando a 

cada uma deles uma dimensao que acredito mais apropriada; ao mesmo tempo, tenho a 

inqueitante sensacao de que o passado jamais existiu, pois sempre havera de habitar diferente 

em algum lugar do futuro de onde a nossa imaginacao o inventa. 



I PARTE 

Capitulo I: 

• 

T R A N S F O R M A C O E S PSICOSSOCIAIS : SOC1ALIZACAO, S O C I A B I L I D A D E E 
SUBJETIVIDADE NOS ANOS 80: 

I. M U D A N C A S NA ESFERA F A M I L I A R E N O V O S M O D E L O S DE 

C O M P O R T A M E N T O NOS ANOS 80 

Ao investigar a construcao de imagens politicas, na decada de 80, em especial a 

imagem do Cacador de Morojds, nos deparamos com as novas formas de conformacao do 

campo politico e com uma inusitada forma de personal izacao do poder. Seus novos contornos 

demonstram a ascensao de um tipo de carisma secularizado e narcisico, e o recurso a midia e 

14 



a meios de seducao publicitarias, como armas estrategicas, racionalmente estruturadas, com 

vistas a atingir, principalmente, as emocoes de um publico receptor.12 

Tanto a nova personalizacao da politica quanto as novas formas de seducao que a 

publicidade politica tern inventado nao podem ser pensadas senao como respostas a 

determinados tipos de demandas simbolica e afetiva, resultantes das transformacoes ocorridas 

na estrutura e conteiido das relacSes sociais, na conformacao das esferas publica e privada, no 

interior do grupo familiar, implicando novas formas de socializacao, sociabilidade e 

subjetividade e, principalmente, a consolidacao do narcisismo moderno. 

Estas transformacoes que acompanharam o desenvolvimento do individualismo, a 

quebra de relacoes e formas de vida comunitarias tradicionais e a consolidacao de novas 

divisoes, especializacoes e fragmentacoes sociais, tomaram impulso desde a segunda metade 

do seculo XX. 

Para entender as novas formas de oferta politica e preciso entender as suas demandas e 

o que as produz: as novas formas de socializacao, sociabilidade e subjetividade. E o que aqui 

procuramos fazer neste capitulo. 

Nosso primeiro olhar volta-se, portanto, para as mudancas na base familiar. Foram as 

transformacoes ocorridas nessa base, como decorrencia das novas orbitas e entrelacamentos 

entre os espacos publicos e privados e das novas formas de socializacao que nos ajudam a 

entender a subjetividade nas ultimas decadas do seculo XX, marcada pelo individualismo 

narcisista e pelas ineditas configuracoes do desejo 

Atraves das transformacao nas relacoes entre esfera publica e privada e dentro desta, 

na esfera intima, procuramos recompor o processo que atrelou as mudancas na esfera familiar 

12 "Por outro lado, falar de via emotiva como contraposta a rational nas comunicacoes de massas nao significa 
que as mensagens emonvas nao estejam racionalmente elaboradas. Ao conlrdrio. Para que as comunicagdes de 
massa sejam emotivamente eficazes devem obedecer a uma proposicao rigorosa, devem ter uma articulacao 
solida, rational. Quando se fala de via emotiva, faz-se referenda ao processo decodificador por parte do 
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a mudancas sociais mais amplas, com implicacoes nas diferentes formas de socializacao, 

sociabilidade e subjetividade, que ajudam a explicar a forma como foi construida a imagem 

do Caqador de Marajas e as formas de seducao empregadas nesta construcao. 

Habermas ( 1984 ) concluiu o seu trabalho "Mudanca Estrutural da Esfera Publica" 
em 1961.13 Mas e partindo dele que tecemos consideracoes acerca das novas relacoes entre 

esfera publica e a esfera privada e a conformacao do nucleo familiar neste final de milenio. 

Sao estas novas relacoes que nos ajudam a entender o conteudo das demandas afetivas e 

simbolicas que levaram as novas formas de comunicacao e publicidade destinadas a priorizar, 

cada vez mais, os mecanismos da seducao. Quais sao, portanto, as continuidades, quais as 

alteracoes nas relacoes entre a esfera intima, subjetividade e vida social e politica ? Quais as 

alteracoes sofridas no nucleo familiar; nas formas de comunicacao e sociabilidade nas ultimas 

decadas do seculo XX e, em especial, durante a decada de 80? 

A decada de 80 e considerada como um tempo de intensas e velozes mudancas que 

afetaram varios aspectos da vida humana, tanto no seu dominio privado quanto publico. A 

pilula anticoncepcional e a Utopia comportamental dos anos 60 deixaram como heranca uma 

serie de conquistas que foram incorporadas ao cotidiano. Kehl ( 1988,p.53 ) ve que no piano 

pessoal isto significou: autonomia para a mulher, liberdade e tolerancia sexual, um vasta 

interpenetracao entre os territorios de comportamentos considerados exclusivamente 

masculinos e femininos, abrindo novas modalidades de expressao e sensibilidade. 

receptor. A rncionalidade e post a pelo emissor. Ao receptor se reserva a emotividnde, porque nele se ativam de 
maneira exclusiva, ou pelo menos prioritdria, mecanismos de cardter emolivo. "( Fcrrcs, 1998,p.60 ) 
13 Apcsar dc nos scus trabalhos postcriores elc buscar ampliar os scus conccitos, no que diz rcspcito, 
principalmente, a busca dc uma esfera publica autcntica. Vcr Habermas: Modemidade Versus pos-modemidade ( 
1980 ) c A Nova Transparcncia ( 1987 ) 
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A estrutura patriarcal1"4 que ja vinha sendo erodida encontrava agora, neste ambiente 

de crescente liberdade, maior limitacao a autoridade paterna e ruptura com as remanescentes 

formas de socializacao que ainda persistiam. Isto vai implicar na quebra da rigidez nas formas 

de educacao familiar, na mudanca nas relacoes de dever e obediencia, que se refletem, no 

piano juridico, no crescente reconhecimento do direito da mulher e da crianca e, no piano 

politico, nos movimentos feministas ( que se globalizaram a partir dos anos 70 ) e de 

homossexuais ( questionando a heterosexualidade como norma ), etc. 

No piano social mais proximo, a familia sofreu alteracoes, com o acesso cada vez 

maior da mulher ao mercado de trabalho e a informacoes ( com desdobramentos nas relacoes 

de poder familiar ), com as transformacoes na medicina e farmacologia dando-lhe maior 

controle sobre a gravidez e reproduciio e, portanto, mais dominio do proprio corpo; com a 

expansao de formas familiares diferentes da tradicional: maes como chefes de familia; 

familias onde filhos de pais separados se juntam numa nova familia; familias homossexuais, 

etc. 

Esta crise da familia patriarcal, acentuada nas ultimas decadas do seculo XX e, 

segundo Castells ( 2000,p. l73 ), marcada pela dissolucao dos lares por meio de divorcios e 

separacSes ( com a formacao de lares solteiros, lares com um dos pais ), pelo adiamento da 

formacao de casais e pela crescente formalizacao de relacionamentos sem casamento ("afalta 
de legalizacao enfraquece a autoridade ( patriarcal ) , tanto institucional quanta 
psicologicamente"), por fatores demograficos tais como o envelhecimento da populacao e 

pela diferenca da taxa de mortalidade entre os sexos; pela instabilidade familiar e pela 

crescente autonomia da mulher (atraves da sua crescente participacao no mercado de 

trabalho), fazendo surgir uma grande variedade de estruturas domesticas, diluindo o modelo 

14 "O patriarcalismo e uma das estruturas sobre as quais sc assentam todas as sociedades contemporaneas. 
Caraclcriza-se pela autoridade, imposta inslitucionalmente, do homem sobre a mulher e filhos no ambito 
familiar"( CasteUs,2000,p. 169) 
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da familia nuclear classica ( casais no primeiro casamento e filhos ) e fazendo com que a crise 

da familia estenda-se a crise dos padroes sociais de reposicao populacional: aumento no 

numero de criancas nascidas fora do casamento ( geralmente sustentadas pela mae ), as 

mulheres limitam o numero de filhos e adiam o nascimento do primeiro, adotam criancas ou 

dao a luz sendo as linicas responsaveis por elas. 

Este quadro mostra uma mudanca qualitativa no que se refere a configuracao do grupo 

familiar em relacao ao quadro tracado por Habermas desde o seculo XIX e aprofundado nas 

sete decadas do seculo XX. Para Habermas ocorreu um recuo da familia para o vertice da 

esfera privada, com a diluicao no tempo das suas funcoes de socializacao ( com o 

desmantelamento da autoridade paterna e do poder de determinar comportamento e guiar a 

interiorizacao pessoal) . Ao mesmo tempo, avancou sobre ela a esfera publica, por intermedio 

do Estado de Bem-Estar e dos meios de comunicacao de massa. 

As mudanca atuais referem-se a dissolucao do Estado de Bem-Estar, a diferentes 

formas de organizacoes familiares, a adocao de novos modelos de comportamento ( antes 

ainda predominantemente sacralizados ), a novas formas de socializacao de tipo imagetico-

virtuais-emocionais e a um tipo de individualismo narcisista que desafia o peso de tradicoes 

milenares. 

Como afirma Castells: "as tendencias que menciono indicam o fun da familia como a 
conhecemos ate agora. Nao apenas da familia nuclear ( artefato moderno ) , mas a familia 
baseada no dominio patriarcal que tern predominado ha milenios" ( 2000,p.l74 ). 

Este autor mostra, atraves de dados do mundo inteiro, as mudancas que afetaram a 

configuracao do grupo familiar nas ultimas decadas. Por exemplo, entre 1971 e 1990, o 

numero de divorcios mais que dobrou no Reino Unido, Franca, Canada e Mexico ( p. 175 ); no 

mundo, a proporcao de mulheres casadas, de 15 anos ou mais, caiu de 6 1 % em 1970 para 
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56% em 1985 ( p. 182 ); o indice de Fertilidade no mundo caiu: entre 1970 a 1975 ( 4.4 ), 

entre 1980-1985 ( 3.5 ), entre 1990-1995 ( 3.3 ) ( lbdem,p,190 ). 

No Brasil, estas mudancas na estrutura familiar tambem se verificaram nas ultimas tres 

decadas do seculo XX. Para Berquo ( 1998 ), que analisou dados do FIBGE, o carater nuclear 

da familia ( casal com ou sem filho ) continua predominando em mais de 50% do total das 

familias, mas diminuindo. Diminuiu tambem a familia ampliada, enquanto aumentou o 

numero de casais sem filhos e monoparentais.15 

Durante trinta anos, o numero de casais com filhos passou de 57.6% do total de 

arranjos familiares para 53.3%. Tambem diminuiu a familia ampliada ( monoparental ou nao, 

como filhos ou nao, mais parentes e agregados ), passando de 14.5% para 12% ( e 1 1 % em 

1995 ). Em contrapartida, aumentaram, neste periodo, o numero de casais sem filhos, 

passando de 9.2% para 11.2% e o numero de familias monoparentais, que passaram 10.3% 

para 15.2%. A familia diminuiu de tamanho, em 1970 eram, aproximadamente, 4.8 o numero 

medio de pessoas por unidade domiciliar, em 1980 eram, aproximadamente, 4.2 e em 1991, 

aproximadamente, 3.6 o numero medio de pessoas por unidade domiciliar ( Berquo, 

Ibdem,p.423 ). 

Estes dados dao conta de um processo de transformacao estrutural da unidade familiar 

que e complementado por varias outras alteracoes de conteudo. 

15 

Arranjos Domcsticos ( em % ) 1970 1980 1991 
Casal com filhos 57.6 54.8 53.3 
Casal sem filhos 9.2 10.6 11.2 
Monoparentais 7.8 10.7 12.5 Monoparental, mais parentes, mais 

agregados 2.5 2.7 2.7 
Casais com filhos mais parentes mais 

agregados 9.8 8.1 7.7 
Casais sem filhos mais parentes mais 

agregados 2.2 1.8 1.6 
Fonte: FIBGE (Bcrqu6, 1998, p.425) 
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A primeira delas diz respeito ao divorcio. A lei ( n. 6515 ) que instituiu o divorcio e de 

dezembro de 1977 e permitiu aos divorciados contrairem novo matrimonio. Logo a Taxa 

Bruta de Separacoes e Divorcios ( numero por mil pessoas ) aumentou de maneira 

significativa, passando de, aproximadamente, 0.30 em 1979 para 0.40 em 1980 e 0.90 em 

1990, segundo o FIBGE ( Berquo, lbdem,p.417 ).16 

O aumento do divorcio flexibilizou as relacoes familiares e abriu espaco para novos 

arranjos domesticos e para novos tipos de familia envolvendo uniao de casais divorciados ( 

com seus filhos de outros casamentos ), alem de reforcar a individualidade, na medida que o 

casamento passa a ser resultado de acordo de vontades, de um contrato de livres e iguais. O 

divorcio tambem vai redefinir o direito da mulher a igualdade, a valorizacao do prazer sexual 

e do sentimento e limitar ou rediscutir as formas violentas, autoritarias e patriarcais de 

relacionamento conjugal e educacao das criancas no interior da familia. 

A segunda alteracao, de conteudo, inseparavel da anterior, diz respeito ao declinio do 

numero de casamentos civil-religioso e aumento dos casamentos no civil ou unioes 

consensuais.17 

Embora os casados latu sensu ainda sejam majoritarios, estao em declinio. Segundo o 

FIBGE, a Taxa Bruta de Nupcialidade ( numero por mil pessoas ) caiu de 8 em 1980 para 

16 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade, 
segundo estado conjugal ( % ) 1970 1980 1990 

Solteiros 36.6 34.6 31.8 
Casados 55.5 57.9 59.0 

Divorciados 2.5 2.5 4.4 
Fonte: FIBGE (Berquo, 1998, 416) 

17 

Pessoas dc 15 anos ou mais de idade, 
casadas, segundo o tipo de uniio ( % ) 1970 1980 1990 

Civil-Religioso 64.6 63.8 58.0 
So Civil 14.1 16.3 18.4 

So Religioso 14.4 8.1 5.2 
Consensual 6.9 11.8 18.4 

Fonte: FIBGE ( Berquo, 1998, p.419 ) 
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abaixo de 5 em 1990. ( Berquo, 1998, p. 417 ). Ha uma crise do casamento, principalmente do 

casamento religioso e um aumento significativo das unioes consensuais, cuja incidencia nos 

anos 50 e 60 era maior entre as camadas mais pobres, alem de ser a unica alternativa antes do 

divorcio. Porem, como afirma Berquo ( p.420 ), estudos recentes mostram que nas unioes 

mais recentes, a consensual vem atraindo tambem camadas medias como primeira opcao de 

vida conjugal, principalmente nos estratos mais jovens e nos centros urbanos. 

E dificil compreender algo sobre a crise na familia patriarcal e a emergencia de novos 

modelos de comportamento, sem a referenda a um novo perfil de mulher que apareceu nas 

ultimas tres decadas do seculo XX. Esse novo perfil da mulher diz respeito a sua insercao no 

mercado de trabalho, ao movimento feminista, ao seu maior acesso a escolaridade e 

informacao, a generalizacao do uso de anticoncepcionais. 

A crescente insercao das mulheres no mercado de trabalho remunerado devia-se, entre 

outros fatores, a mundializacao da economia, a informatizacao, a integracao em rede, ao 
• IK 

crescimento do setores de servico durante os anos 70 e 80. 

Esta incorporacao das mulheres no mercado de trabalho cresceu de forma rapida entre 

1970 a 1990.19 

18 Segundo Castclls ( 2000, p. 198 ) cm tcrmos globais, ccrca dc 50% das mulhercs cconomicamcntc ativas atuam 
no sctor de servicos, nos paiscs desenvolvidos, sao em torno de 85%. 
19 

Indice dc Atividade Economica19, Brasil, 1970 
- 1990 % 1970 1980 1990 

Total 31.7 36.3 41.9 
Homem 10.5 53.1 56.3 
Mulher 13.1 19.8 27.9 

( Castells: 2000, p. 196) 
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O Indice de Crescimento da Atividade Economica da Mulher no Brasil, acompanhou 

uma tendencia mundial, mas esta colocado entre um dos mais altos do mundo, em decimo 

lugar.20 

Como conseqiiencia da incorporacao da mulher no mercado de trabalho remunerado, 

Castells ( 2000,p.208-210 ) mostra que a contribuicao financeira da mulher tomava-se 

decisiva para o orcamento domestico, fazendo crescer o poder de barganha da mulher no 

ambiente domestico, ajudando a quebrar a ideologia do patriarcalismo, cuja legitimacao surge 

da ideia de que o provedor da familia deveria gozar de privilegios. 

Berquo ( 1998 ) tambem destaca entre as conseqiiencias da incorporacao da mulher 

brasileira no mercado de trabalho: alteracao na posicao relativa da mulher, novos padroes de 

relacionamento entre os membros da familia e uma tendencia a passagem de uma familia 

hierarquica para outra, mais igualitaria, tendencia essa mais visivel nas camadas medias 

urbanas, passando com o tempo a permear tambem as camadas populares; alta progressiva da 

escolaridade entre as mulheres - fatores que sao de te rmina tes no aumento da idade de.casar, 

no prolongamento do tempo para reconhecer unioes nao formais e no declinio da fecundidade, 

devido, tambem, ao uso generalizado de anticoncepcionais.21 

A nova condicao da mulher tambem deve ser vista do lado dos novos tipos de arranjos 

familiares, com o aumento crescente de familias monoparentais, principalmente aquelas 

chefiadas por mulheres. 

20 

indice dc Crescimento da Atividade da Mulher 1970 1990 
—j 

Indice dc Crescimento EUA 30.2 44.4 47.0 
Brasil 13.1 27.9 113.0 
Egito 4.2 13.5 221.4 

(Castells, 2000, p. 196) 
21 A taxa de fecundidade dcclinou. passando de 5.6 em 1970, para 4.2 em 1980 e 2.5 em 1991 ( Berquo, 1998, 
p.423) 22 



De todas as familias monoparentais, em 1970, 7 5 % referiam-se a familias com pai ou 

mae e filhos; 1980 esse numero subiu para 79% e em 1995 subiu para 82%. ( Berquo, 1998, p 

4 2 6 ) 

A existencia crescente de familias monoparentais, chefiadas por mulheres, indica 

mudancas fundamentals na condicao feminina e no tipo de familia, na decada de 80. Em 

1980, as familias monoparentais chefiadas por mulheres ja somavam 13.4% e, em 1991, 

15.2% de todos os tipos de arranjos familiares no Brasil ( Berquo, Ibdem,p.425 ), pois que a 

grande maioria das familias monoparentais no Brasil eram compostas de mulheres e filhos, a 

maior parte delas, eram separadas ou divorciadas.22 

Alba Zaluar ( 1998,p.273 ) observa que nos setores de mais baixa renda e maior ainda 

o numero de familias chefiadas por mulheres, chegando, nesses setores, a 34.4% do numero 

total de familias. 

A condicao feminina expressa pelos novos tipos de arranjos familiares e, sobretudo, 

pela sua incorporacao a forca de trabalho remunerada, repercutiu na formatacao da.esfera 

privada e de uma nova relacao da mulher com a esfera publica. 

A nova condicao da mulher representou, antes de tudo, um rearranjo de poder nas 

relacoes de genero tanto na esfera privada quanto na esfera publica, e cujo conteudo conflitivo 

eclodiu tanto nas relacoes pessoais quanto no campo politico. 

22 

Familias Monoparentais 1979 1980 1991 
Homem 17.7 1.19 10.9 
Mulher 82.3 80.9 89.1 
Total 100 100 100 

Fonte: FIBGE ( Berquo, 1998,p. 426 ) 
Mulhcrcs-Chcfcs cm Arranjos 

Monoparentais, Segundo Estado Conjugal 1970 1995 

( M a e ) Solteira 9.4 14.2 
Separada ou Divorciada 27.3 49.2 

Viiiva 63.3 36.6 
Total 100 100 

Fonte: FIBGE (Berquo, 1998, p.426 ) 
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O patriarcalismo passou a ser obstinadamente conirontado e, com ele, todo um 

conjunto de praticas e representacoes masculinas passou a ser questionado. Discutia-se, de 

forma contundente, os limites da autoridade paterna sobre os filhos e o poder do homem sobre 

a mulher, no meio de formas mais flexiveis de relacao e individualidade. 

Acossado dentro de casa por uma mulher menos conformada, mais independente e 

informada e por uma crescente independencia dos filhos em relacao a moral e autoridade 

paterna; tendo os seus mais profundos valores contestados e confrontados com os novos 

modelos de relacao e familia sugeridos pela midia; enfrentando a concorrencia da mulher no 

mercado de trabalho e nos diferentes espacos e atividades sociais, onde a mulher passou a 

ganhar mais visibilidade e legitimidade, inclusive atraves de um movimento social proprio; 

perdendo espaco nos terrenos juridicos e institucionais; sem a protecao de uma moral religiosa 

conservadora, o homem sentiu o poder ruir sob os seus pes. 

A essa perda de poder, parte do mundo masculino, reagiu de forma agressiva. No caso 

do Brasil, a ira masculina foi bem exemplificada, no fim dos anos 70 e inicio dos anos 80, 

com varios casos de crimes passionais e mesmo crimes politicos. Mas tambem se expressava 

por outras formas e meios, nem sempre diretos ou explicitos. E exatamente isto o que Castells 

( 2000,p. 170-171 ) fala ao referir-se aos aspectos individuals e coletivos da ira masculina ante 

a perda de poder: 

"No verdade, enibora a discriminacao legal tenha, de certo modo, diminuido, e 
a tendencia seja que o mercado de trabalho venha a se equalizar na medida que 
o nivel educacional da mulher aumenta, a violencia impessoal e o abuso 
psicologico tem-se expandido, justamente em virtude da ira masculina, tanto 
individual quanto coletiva, ante a perda de poder". 
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A dissolucao da familia patriarcal e a emergencia de uma nova mulher sao processo 

que implicam nao so na mudanca de praticas, mas sobretudo, na mudanca de modelos de 

comportamento e moral, inclusiva da moral religiosa, com a dessacralizacao do casamento. 

A transformacao do campo religioso, como afirma Montes ( 1998, p. 142,143 ), atinge 

o dominio da moral sexual, criando questionamentos acerca de certos modelos sagrados, 

como por exemplo: o valor da virgindade ate o casamento, como modelo da santidade de 

Maria; a importancia da familia patriarcal, cujos modelos normativos e valores eticos sao 

impregnados pelas figuras do sagrado, gracas ao imaginario cristao da Sagrada Familia; a aura 

sagrada do corpo humano ( advinda da imagem e semelhanca com o Criador) . O corpo, para 

ambos os sexos, agora e encarado sob a perspectiva de valores esteticos profanos ( 

musculacao, moda, etc. ) e a mulher ganha mais controle sob o seu proprio corpo, pondo fim 

ao recato feminino ( mini-saia, top-less, disque-sexo, etc. ). 

"Todavia escancaradas as portas a uma nova moral a partir do surgimento de 
novos padrdes de sexualidade, era inevitdvel que as figuras do sagrado fossem 
perdendo, de modo cada vez mais profunda, sua funcdo enquanlo modelos 
normativos na determinacao das condutas na vida privada" ( Montes, Ibdem, 
p. 144) 

Estas mudancas, que nao sao de agora, apenas se aprofundaram e ganharam 

velocidade nas ultimas decadas do seculo XX, aconteceram a medida em que a sociedade se 

complexificava mais ainda e a experiencia da vida social tornava-se multipla, fragmentaria e 

voltada principalmente para o eu. Ha uma continua transferencia dos aspectos macros, 

totalizantes e integradores baseados num corpo de tradicoes, para os aspectos micro e 

individualizantes, centrados em valores individuals. 

Portanto, como mostra Montes ( Ibdem, p. 141 ), as instituicSes que pretendiam 

formular sistemas de interpretacSes abrangentes, capazes de enfeixar numa totalidade unica a 
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compreensao da realidadc, derivando dai os prcceitos adequados a orientacao da conduta nas 

diversas dimensoes da vida privada vao perdendo gradativamente a sua forca normativa. Em 

contrapartida, os individuos guiain-se, cada vez mais, por si mesmo na escolha dos valores 

necessarios ao desempenho dos varios papeis sociais, com base num leque de escolhas cada 

vez mais amplo que a vida social lhes oferece como modelos alternatives de conduta, 

tracando a partir dai o seu proprio projeto. 

Isto, no piano da subjetividade, faz surgir um individuo mais sujeito da sua biografia e 

identidade ( j a nao inteiramente prescritas por modelos e instituicoes tradicionais ), portador, 

inclusive, de uma nova identidade sexual, baseada na escolha individual no uso do corpo e 

prazeres, estimulada, tambem, por gratificacoes narcisicas imediatas e por novos modelos 

guiados pelos media, pela publicidade e pelo consumo. 

Estes novos modelos de familia, sexualidade e comportamento vao se impondo de 

forma quase imperceptivel e gradual principalmente atraves da televisao. Com a expansao do 

numero de aparelhos nos domicilios, a TV passa a integrar a vida privada dos brasileiros, 

como a principal ( e nos extratos populares quase o unica ) forma de lazer, entretenimento e 

informacao.23 

Mello e Novais enfatizam que os novos valores inculcados pela TV sao 

predominantemente utilitarios. Por eles, a ideia de liberdade costuma a ser reduzida a escolha 

sem obstaculos externos a vontade, o valor do homem passa a ser determinado pela 

23 Em 1980. no Rio dc Janeiro c Sao Paulo os televisorcs ficavam ligados numa media dc seis horas por dia c nos 
domingos cssa media chegava ate 8 horas ( Mello e Novais, 1998, p.462 ). Nesse ano, 56% dos domicilios 
brasileiros possuiam televisorcs c, em 1991, ja eram 71% dos domicilios com televisorcs. 

Proporcao de Domicilios com Televisao ( % ) 
1960 1970 1980 1991 

Brasil 4.6 22.8 56.1 71.0 
Norte 0.00 8.0 33.9 48.7 

Nordeste 0.26 6.0 28.1 47.2 
Centro-Oeste 0.34 10.5 44.7 69.7 

Sudeste 12.44 38.4 74 1 84.4 
Sul 0.80 17.3 60.5 79.7 

Fonte FIBGE ( Hamburger, 1998,p,453 ) 
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quantidade e qualidade de consumo e a nocao de dever se dissolve diante da busca de niveis 

mais altos de "felicidade" pessoal, governada alternadamente pelo medo de sofrimento e pela 

vontade de potencia. Esses novos valores, originarios da sociedade norte-americana, 

propagaram-se no Brasil a partir dos anos 70, atraves do consumo de filmes, programas 

infantis, seriados. 

Ja Hamburger ( 1998, p.482 ), abre mais essa perspectiva e enfatiza o papel das 

telenovelas que, ocupando horario nobre na televisao, contribuiram de forma decisiva para a 

atualizacao dos modelos de mulher e familia. Oferecendo um reflexo caricatural dos gostos e 

preocupacoes de uma certa classe media urbana, moderna, glamourosa e idealizada, a 

telenovela se tornou referencial para escolha dos moveis de casa, para o balizamento de 

opinioes, para o exercicio do julgamento. 

Voltada principalmente para a mulher, a telenovela funcionava, antes de mais nada, 

como um meio pelo qual eram apresentados a este publico novos produtos: eletrodomesticos, 

produtos de beleza, alimentacao, limpeza, etc. tanto atraves de aniincios nos intervalos 

comerciais, como atraves do merchandising2* ( na moda, nas grifes, nas trilhas sonoras, etc. ). 

Voltada ao desejo das consumidoras, essa apresentacao sedutora vestia-se de fantasias e de 

uma ideologia do individualismo e da modernidade.25 

O individualismo sugeria a possibilidade da escolha individual como construtora de 

novas identidades e como meio de superacao das fronteiras de classe, de genero, de etnia e 

enfatizava a importancia das exigencias pessoais. A modernidade significava estar "por 

dentro" de novos produtos, informacoes, tecnologias, mas tambem, comportamentos e 

21 O mechangissing conicca a ser plancjado e aplicado nas telenovelas Plumas e Paetes e Agua Viva ( Globo ). 
em 1980. (Veja, 24/09/80,p.95 ) 
25 Em 1980, numa materia sobre a mulher brasileira, a revista Veja mostrava a importancia da televisa*o para 
elas: "A televisao tornou-se a verdadeira rainha do lar brasileiro nos anos 80. A mulher passa hoje, 20% do seu 
dia diante dela - contra 54% em todos os trabalhos domesticos ". Segundo pesquisa publicada nesta reportagem, 
no Rio de Janeiro 62% das mulheres e em Sao Paulo 29% das mulheres acompanhavam programas de televisao 
enquanto almocavam e 72% das mulhercs cariocas e 47% das mulheres paulistas acompanhavam programas de 
televisao enquanto jantavam. (Veja, 24/09/80, p.67) 
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atitudes, norteados por novos modelos elaborados fora do contexto da familia e instituicoes 

tradicionais. 

Individualismo e modernidade se fundiam atraves das mensagens televisivas, 

embalando produtos, socializacao e nova subjetividade e abrindo outro espaco para 

construcao do desejo, que nao o espaco da familia patriarcal e das relacoes sociais e 

instituicoes tradicionais. A midia e a publicidade ganhavam hegemonia para se contrapor a 

crescente segmentacao e fragmentacao social, criando novas formas de pertenca e identidade 

baseadas em "estilos de vida" e modelos midiaticos, "artificialmente" produzidos e 

compartilhados. 

Atraves da televisao surgia um novo espaco publico, cada vez mais deslocado das 

maos do Estado e das diversas instituicoes socializadoras tradicionais para, concentrado no 

espaco midiatico, gerar novas subjetividades e repertorio de questoes, mais proximos dos 

interesses do mercado c a logica do desejo. 

A telenovela e emblematica desse novo espaco publico, pelo qual sao apresentados, 

transmitidos e legitimados novos modelos de relacoes familiares, de conteudos de poder e 

autoridade e de comportamentos, especialmente, os que dizem respeito aos papeis sexuais e a 

sexualidade, ao mesmo tempo que se transmite, de forma implicita ou explicita, uma 

ideologia do individualismo e da modernidade. 

Para Hamburger ( 1998,p.468-469 ), as telenovelas, representando este novo espaco 

publico surgem, ironicamente, sob a egide da vida privada. Nelas abre-se um novo espaco de 

problematizacao do Brasil, das intimidadas privadas as politicas publicas, sintetizando o 

publico e o privado, o politico e o domestico, a noticia e a ficcao, o masculino e o feminino, 
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sendo que e a logica das relacoes pessoais que vai presidir a narrativa dos problemas politicos 

e sociais.2"' 

Ainda segundo esta autora ( Hamburger,lbdem,p.442-443 ), mantendo uma mesma 

estrutura, ou seja, aventuras e desventuras de personagens movidos por oposicoes binarias 

como bem e mal, lealdade e traicao, honestidade e desonestidade, etc., as telenovelas iam 

retratando o Brasil contemporaneo e em transformacao, atraves do universo das classes 

medias urbanas: suas inquietacoes subjetivas, ansia de modernizacao, definicao do padrao do 

que c moderno. As telenovelas constniindo identidades sob o consumo de eletrodomcsticos, 

decoracoes, vestuarios e visibilizacao de certos assuntos, comportamentos e produtos 

atualizavam modelos de comportamento ( homem/mulher ) e organizacao familiar. 

Atravessada por drasticas transformacoes socio-economicas que conjugavam e 

visibilizavam riqueza e pobreza, inclusao e exclusao, moderno e arcaico, a sociedade 

brasileira transformava-se no meio de angustias e ambivalencia. Para Hamburger 

(Ibdem,p.458 ), a televisao principalmente por meio das telenovelas, captava, expressava e 

alimentava essas angustias e ambivalencias, se constituindo num veiculo privilegiado da 

imaginacao social, capaz de traduzir dramas privados em termos publicos e dramas publicos 

em termos privados. Sem fazer referenda a partidos ou ideologia, a telenovela passou a expor 

nos termos pessoais dos seus personagens, a ambivalencia de um pais que se defrontava com 

consequencias nao antecipadas da modernizacao, como a sobrevivencia das desigualdades 

sociais, corrupcao, falta de etica, etc. 

26 De inicio, as telenovelas eram produzidas por industrias norte-amcricanas de artigos de limpeza e higienc 
pcssoal como Colgate-Palmolive, Gessy Lever, tcndo como publico alvo a mulher dona de casa. Com o passar 
do tempo, foram ultrapassando esses limites c passando a dominar o horario nobrc na TV, dc modo que, nas 
decadas dc 70, 80 e 90, as novelas da Rede Globo. por excmplo, atingiram um publico divcrsificado, numa 
media entre 40% a 60% dos domicilios com televisao, de ambos os sexos e de todas as classes e rcgioes ( 
Hamburger, 1998,p.243 ) 
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Modernizacao e individualismo eram, portanto, as vigas mestras sobre as quais iam 

sendo difundidas e atualizadas as transformacoes que afastam o pais do seu berco arcaico-

rural-tradiconal e da sua antiga base familiar patriarcal, eivada de comportamentos, moral e 

valores sacralizados. 

0 piano da modernizacao apresentava-se atraves de oposicoes binarias tais como: 

moderno versus arcaico, rural versus urbano, o passado e a tradicao versus o futuro e a 

nova(idade). O "coronel" vai ser o simbolo principal desse Brasil arcaico e ultrapassado, 

representante maximo de um tipo de familia patriarcal, autoritaria, machista e injusta. Esse 

coronel vai aparecer entre os anos 70 e 80 em novelas de grande audiencia da Rede Globo, 

tais como: Irmaos Coragem ( 1970 ), O Bem-Amado ( 1974 e, em forma seriada, nos anos 80 

) , Gabriela ( 1975 ), Saramandaia ( 1976) , Roque Santeiro (1985 ) e Tieta ( 1989). 

Hamburger ( 1998, p.477 ) nota que os coroneis eram retratados como representantes 

de uma estrutura de poder patriarcal no ambito publico da politica local e no ambito privado 

da familia, mas em novelas como: Irmaos Coragem, Gabriela e Roque Santeiro, eles tinham 

apenas filhas, o que numa estrutura patrilinear significa o fim da linhagem. Nestes casos, o 

coronel aparecia apenas como contraponto, atraves do qual o novo e o moderno era 

apresentado e valorizado, mas cujo fim era preconizado e justificado como natural ( como o 

fato de so ter descendentes do sexo feminino ). 

A novela Roque Santeiro ( 1985 ), por exemplo, e rica em simbolos que delimitam e 

relacionam o moderno e o arcaico2 7 

27 A estoria girava cm torno do triangulo: coronel Sinhozinho Malta, viuva Porcina c Roque Santeiro. Os dois 
homens disputam o amor da viuva Porcina. De um lado, o coronel, apesar de modemizado ( e cxportador de 
came, possui aviao, mantcm cscritorios cm Sao Paulo ) carrcga os vclhos cstcrcolipos: manobra a politica local, 
faz uso dc metodos escusos, inclusive da violencia fisica, para obter seus fins, e corrupto c corruptor, ignorante, 
com visao e interesses ligados ao espaco local, lem uma unica fillia sobre a qual procura cxercer conlrolc. 
Manlinha-sc preso a vclhos costumes, tradicocs de familia, poder e comportamento e achava-sc dono de uma 
vcrdade que era unica e que ressoava no scu bordao "Estou certo, ou estou errado?", com o qual espcrava 
concordancia imcdiata c submissa dos scus intcrlocutorcs. Do outro lado, Roque Santeiro que. cmbora nascido 
cm Asa Branca, "morrcu" para surgir outro: cosmopolita ( acabava dc chegar da Europa ), cducado, jovcm, 
ousado, independente, inovador ( busca rcalizar o projelo dc uma coopcrativa para criac3o c benefeciamenlo do 
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No piano da individualizacao, a nova telenovela brasileira vai atuar no espaco do 

comportamento individual e social, contestando velhos e testando e apresentando novos 

aspectos. O novo consumidor, pelo qual anseia o mercado emergente, deve ser livre para 

escolher, solto de velhos padroes culturais e modelos de comportamento, para melhor 

adequar-se as propostas do consumo de mercadorias. 

Portanto, esse novo consumidor deve ser expropriado de velhos modelos, valores e 

moldes de comportamento para melhor ajustar-se aqueles propostos pela publicidade. 

Como afirnia Severiano ( 2001,p. 18 ): e sobre a instabilidade psiquica derivada do 

debilitamento de antigos codigos nacionais, eticos, politicos e religiosos que a midia e a 

publicidade se constitui enquanto uma nova instancia cultural na acao normativa social. Como 

instancia simbolica, ela passa a mobilizar o desejo do consumidor atomizado, conferindo-lhe 

certa "estabilidade social", referenda de realidade e de identidade, veiculando codigos de 

consumo que nao sao neutros, sao codigos morais e eticos proprios de uma "cultura do 

narcisismo".28 

Ainda segundo a autora, essa "cultura do narcisismo" refere-se a forma que as culturas 

capitalistas modernas assumiram, principalmente, a partir das ultimas decadas e consiste 

numa preocupacao com a realizacao individual privada em estreita ligacao com as opcoes do 

consumidor. A beleza, a juventude, a felicidade e o sucesso pessoal sao cada vez mais 

reivindicados pela industria cultural como bens a serem adquiridos atraves do consumo. Uma 

gama maior de novos produtos sao ofertados pela publicidade a um publico cada vez mais 

segmentado, como se isso significasse: "liberdade", "pluralidade" e "autonomia". 

Icitc, com a ajuda dc um padre "csqucrdista" ). Mantcndo a estrutura bipolar dis novelas, o choquc entre ambos 
e inevilavel. 
2* Contrcra ( 2000 ) observa que a midia (jornais e televisao ) funcionam como rituais, cstabcleccndo um ritmo 
sincronizador por meio da repclicao e impingindo esse seu ritmo a realidade. Portanto, a sincronia oferccida pela 
midia c uma ac3o ordenadora dentro da vertigem frcnetica da sociedade modcrna, capoz de criar uma noc3o dc 
identidade e um sentimento de seguranga. 
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Acoplando prazer e consume-, as telenovelas, investiam, principalmente, no campo do 

comportamento e dos papeis sexuais ( com referencias especiais ao corpo ), como forma de 

liberacao de controles societarios anteriores. Convertendo as formas livres de expressao 

sexual em forma de consumo, as telenovelas, ao mesmo tempo, redimensionam a 

configuracao dos espacos publicos e privados onde esses novos papeis eram exercidos. 

Mapeando tendencias e ampliando, em termos espaciais e sociais, comportamentos e 

temas emergentes, a telenovela refletia e contribuia para conformar uma nova individualidade 

que se era adequada aos novos parametros do mercado, tambem contribuia para visibilizacao, 

debate e luta por novos direitos individuals e contra velhas formas de poder e hierarquias. 

Este periodo de desenvolvimento das telenovelas, entre os anos 70 e 80, foi, portanto, 

uma fase de transformacoes sociais. Apesar da enorme concentracao de rendas, havia uma 

grande mobilidade social tracando novas estratificacoes a partir da esfera do consumo, com 

ampliacoes dos mercado e padroes de consumo. 

E e importante observar, desde agora, que as questoes da modernidade e do 

individualismo, surgidas no bojo das transformacoes dos modelos tradicionais de familia, 

moral e comportamento, com o apoio da midia, vao estar profundamente enraizadas nas 

conjuncoes simbolicas articuladas em torno da imagem do Cagador de Marajds pela midia e 

pela publicidade e objetivadas na marca de Collor de Mello, um prototipo da classe media 

urbana, modema e bem sucedida, que as telenovelas mostravam como modelo a ser seguido. 
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II. NOVAS FORMAS DE SOCIALIZACAO NOS ANOS 80. 

Sob um conjunto de transformacoes na estrutura familiar e nos modelos de 

comportamento, vimos, anteriormente, como comecou a ser moldada a subjetividade dos anos 

80. Prosseguimos, a partir daqui, a analise dessa subjetividade nascente e da sua relacao com 

as novas formas de socializacao e sociabilidade postas em pratica naquela decada. 

Procuramos destacar o papel dos media e da publicidade na constituicao de uma 

personalidade e cultura emergente. 

Entendemos que a construcao da imagem do Cacadar de Marajds foi mais que um 

fato politico isolado, representou uma resposta a esta nova subjetividade originaria das 

transformacoes na esfera domestica, da crescente complexificacao e fragmentacao das 

relacoes sociais, da imposicao de novos agentes e agendas externas de socializacao, da 

circulacao de novos codigos comunicativos, da superposicao do imaginario privado ao 

imaginario publico, da quebra e empobrecimento das relacoes afetivas, diretas, 

complementares. A nova subjetividade dai surgida fazia-se propicia e adequada a recepcao de 

um novo carisma secularizado, expresso atraves de uma imagem produzida pelo marketing e 

veiculada pela midia, com suas novas estrategias de seducao. 

Sob o pressuposto de que o ambiente social mais proximo, principalmente, o ambiente 

familiar ( onde a personalidade do individuo e estruturada ) e a base de formacao de opinioes, 

de auto-avaliacoes e de atitudes frente ao ambiente politico mais amplo, as teorias politicas 

do comportamento eleitoral, ressaltam a importancia do processo de socializacao para a 

formacao das atitudes politicas. 
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Campbell ( 1964 ), por exemplo, relaciona o interesse por politica e a reacao a 
estimulos politicos no ambiente mais proximo. 

E, partindo da vertente psicanalitica, varios autores tern procurado mostrar como as 
condutas politicas que se revestem com nocoes e praticas de autoridade, tiveram origem no 
interior da familia, possibilitando afastar o perigo de subversao da ordem intra e extra 
familiar. Reich ( 1988 ) mostra como a supressao e repressao a sexualidade infantil, constroi 
um desejo de autoridade, manifestado mais tarde no anseio por um Estado forte, um lider ou 
instituicao que possa realiza-la como punicao, perdao ou redencao. Adorno ( 1965 ) faz ver 
como uma disciplina familiar severa esta na genese de uma personalidade autoritaria. Miller 
(1985 ) analisa um modelo pedagogico autoritario, como forca reprodutora do ciclo de 
violencia e sadismo que tern repercussoes na vida adulta e na sociedade. Por fun, Canevacci 
(2001 ) diz que a decadencia da figura paterna, por volta das decadas de 30 e 40, produziu a 
difusao da chamada personalidade autoritaria. A impotencia do papel social do pai repercutiu 
no seio da familia, fazendo surgir a demanda de um "substituto" de configuracao 
sadomasoquista, que seria projetado na figura social do chefe ou Juce. 

Na otica da sociologia do conhecimento, Berger e Luckmann ( 1983 ) mostram como a 
familia vai marcar a interiorizacao enquanto compreensao dos nossos semelhantes e 
apreensao do mundo como realidade social dotada de sentido, num processo que chamam de 
socializacao primaria. Nesta, a estrutura social e as idiossincrasias individuals filtram o 
mundo social para o individuo num processo cognitivo envolto por fortes ligacoes 
emocionais. 

Este processo de interiorizacao implica na apropriacao subjetiva do mundo social e da 
identidade, porque a interiorizacao so se realiza quando ha identificacao de atitudes e papeis, 
numa dialetica entre a identificacao pelos outros e a auto-identificacao, entre a identidade 
objetivamente atribuida e a identidade subjetivamente apropriada. 
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Na socializacao primaria nao ha problemas de identificacao, a sociedade apresenta ao 
candidato a socializacao um conjunto antecipadamente definido de outros significados que ele 
tern que aceitar como tais, ou seja, a interiorizacao do mundo dos outros, pela crianca, e feita 
como se este fosse o unico mundo existente e concebivel. "E por esla razdo que o mundo 
inieriorizado na socializacao primaria lorna-se muito mais firmemenle entrincheirado na 
consciencia do que os mundos interiorizados nas socializagdes secunddrias." ( 
Berger/Luckmann,1983,p.l80) 

A socializacao primaria - apesar de fortemente associada ao pensamento primario, 
magico - implica tambem sequencias de aprendizado socialmente definidas e cria na 
consciencia da crianca uma abstracao progressiva dos papeis e atitudes dos outros particulares 
para os papeis e atitudes em geral. Este outro generalizado permite que o individuo se 
identifique agora nao somente com os outros concretos, mas com uma generalidade de 
outros, a sociedade, e implica a interiorizacao da sociedade enquanto tal e da realidade 
objetiva nela estabelecida. 

Sem reificar as propriedades da socializacao no processo de formacao da consciencia 
social e exagerar a inlluencia das experiencias da primeira infancia;29 percebe-se que ela tern 
um grande significado numa analise dialetica das relacoes entre individuo e sociedade. O 
espaco de socializacao primaria e responsavel pela formacao de um nucleo estruturado e 
estruturante sobre o qual vai se construir um determinado tipo de subjetividade, alem do que, 
toda socializacao posterior tende a orbitar em torno deste nucleo primario, responsavel pela 
combinacao, classificacao, ordenacao, permutacao e leitura de conteudos adquiridos 
futuramente, contribuindo para criar certos tipos de predisposicao para acao, atitudes, valores 
e crencas. 

: ; Tal como costuma fazcr a escola sociologica conhccida como Cultura c Personalidade. 
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E preciso ressaltar que nas ultimas decada do seculo XX, o processo de socializacao 
tern sido afetado por mudancas qualitativas. Cada vez mais cedo, as criancas se separam da 
mae e do ambiente familiar, seja porque tern acesso precoce a creches e a pre-escola, seja 
porque as transformacoes no interior da familia e nos papeis assumidos pela mulher ( 
principalmente no mercado de trabalho ) afastaram a mae da casa e de uma proximidade 
maior e mais intensa com os filhos. 

Isto faz com que a influencia extra-familiar no processo de socializacao, alem de ser 
ampliada se torne cada vez mais antecipada, mais cedo a crianca acaba fazendo parte de 
grupos exteriores ( vizinhanca, creches, pre-escola ) onde aprende a respeitar regras, a 
discutir, a reagir a opiniao dos demais e a criticar-se. 

Por outro lado, passa a haver uma crescente interferencia de um processo extra-
familiar de socializacao que nao vai ocorrer fora, mas dentro de casa, pela televisao, 
videogame, videocassete ( depois, pela internet). 0 

Um antagonismo reveste o mundo da crianca. A sua convivencia precoce com grupos 
extras familiares, muda o egocentrismo em sociocentrismo - refonjando a razao. Por outro 
lado, este vies narcisista e reforcado pela televisao - ativando a emocao e a fantasia. 

A dissolucao, o abrandamento dos lacos afetivos e do potencial emocional da 
socializacao primaria com relacao aos pais e aos modelos por eles sustentados,31 permite, cada 
vez mais cedo, a crianca o reconhecimento do outro e de si mesma, e faz com que o processo 
de abstracao se consolide de forma mais rapida, implicando formas de conhecimento que 
exigem menos da emocao e mais da razao. Mas por este mesmo processo de afastamento, a 

30 Segundo Sartori ( 2001,p. 23 ) nos Estados Unidos a televisao substitui a baby-sister e a crianca, a partir de 3 
anos, passa a ver programas de adultos. Neste pais, criancas que ainda nao vao a escola passam uma media de 3 
horas diante da TV. 
31 Para Marcuse ( 1982 ) ja nao existem as mediacoes da familia burguesa do capitalismo liberal, como unidade 
rclativamente autonoma do todo social, preservando um espaco de resistencia e individualidade, podendo 
produzir personalidades fortes modeladas a imagem e semelhanca do pai autoritario. 
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fantasia e reativada e boa parte das novas investidas emocionais vao se realizam no mundo 
imaginario da televisao, dos jogos eletronicos, do consumo. 

As novas formas de sociabilidade alteram e flanqueiam a socializacao domestica, 
abrindo-a para novos, multiplos e fragmentados espacos e sujeitos de socializacao, fazendo 
com que racionalidade e fantasia se fundam, se misturem, se infiuenciem de uma maneira 
inedita na historia, determinando novas subjetividade e formas de comunicacao, onde 
predomina a capacidade de manipular simbolos, onde o individualismo e reforcado e onde a 
emocao "artificialmente" produzida pela midia, pela publicidade e seus espetaculos passa a 
suprir o estoque de carencias, criando e direcionando desejos e fantasias, dando novos 
sentidos e percepcoes para o mundo.32 

Nas ultimas decadas do seculo XX, vai surgir um outro tipo de personalidade, 
diferente da personalidade autoritaria resultante da ausencia paterna. Para Canevacci ( 
Ibdem,p.50 ), a figura da mae que trabalha e da a luz. sempre menos, quebra grande parte dos 
liames primarios com o filho, que acostumado a conviver com babas, creches, televisores, 
"vivencia um bloqueio da relacao afetiva ". E a emancipacao da ausencia-presenca das figuras 
maternas e paternas abre espaco para uma nova vinculacao com as relacoes objetivas, com as 
coisas que emanam da cultura visual contemporanea. 

A natureza publicitaria da cultura visual aparece como um sujeito materno que toma 
conta do usuario-filho ( informa, diverte, destrai ). Porem, as mensagens visuais aparecem 
contraditorias, operando um duplo vinculo com o receptor ( Canevacci, 2001,p.56 ), ou seja, 
contem uma mensagem "primaria" emitida de modo expltcito que entra em contradicao com 

3 : Ncssc sentido, e intercssante observar como o faz Ferres ( 1998,p 259-261 ) que a comunicacao audiovisual 
descnvolvc uma outra forma de atividade mental diferente da leitura - que nao qucr dizer que do ponto de vista 
inlelectual o alo de assistir TV seja passive O Icitor enfrcnla um univcrso abslrato, cstatico; um tempo 
monocolorido. linear, organizado. cartesiano; a dccodificacao da linguagem verbal exige operacSes analilicas, 
abstracao, logica, racionalidade, analise, articulacao do pensamento, classificac3o. O especlador esta exposto a 
uma hipercstimulagao sonora e visual, uma sobrecarga sensorial, enfrenta um univcrso concreto e dinamico, um 
tempo multicolorido, polifonico, das atividades simultancas, policronico, dispcrso, descontinuo, que prcssupocs 
uma decodificacao imediata e habilidadcs como a concretizac3o, a sintese, a intuig2o. 
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uma mensagem "secundaria", implicita, que e percebida pelo espectador. Depois de um certo 
tempo vinculado a uma serie infmita de produtos em contradicao ou justaposicao entre si, 
introduzidos em sua mente, atraves de uma linguagem gestual e comportamental, sem que seu 
corpo tenha possibilidade de realizar mesmo uma discreta parcela de todo esse investimento 
visual, o receptor vai ser assombrado pela ansiedade e pelo Tancor, gerados nessa tesoura 
implicita que vincula e, ao mesmo tempo nao resolve, a relacao visual. E e - segundo 
Canevacci - sobre essa contradicao do duplo vinculo que se ergue a "cultura do narcisismo"." 

Para cntcndcr a "cultura do narcisismo" c prcciso voltar a Freud, quando elc trata da persistencia no homcm 
adulto do desejo de onipotencia e das saidas rcgrcssivas no narcisismo sccundario, na metabolizacao do 
narcisismo infantil pelo homcm adulto ( Sevcriano,2(X)l,p.l28 ). Sem qucrer pcrdcr a satisfacao oulrora 
desfrutada, mas pressionado pelas exigencias da realidade c pelo crivo do seu juizo critico, o individuo vc-se 
impossibilitado de revc-la na mesma forma, entao rccorre a formacao de um ideal.Este ideal rcprcsenta todas as 
pcrfeicoes do narcisismo pcrdido na infancia c c constiluido sob a influcncia de relacoes objetais, ou seja, na 
identificacao com os pais ou figuras substilutas, gracas a projcc3o narcisista da crianca sobre cles, numa 
formac3o intrapsiquica que Freud cliama de "ideal do ego". O "ideal do ego" ( ou Ideal) represcnta um modclo 
ideal a ser atingido pelo ego adulto cm suas relacoes cfctivas, sendo vigiado pela "consciencia" que o compara 
com o "ego real". 

Segundo Costa ( I989,p 120 ), o Ideal aponta para o futuro cm vez de dcixar-sc amarrar no 
passado/prcscntc c a sua maleria-prima c o vir-a-scr do sujeito, ou seja, o Ideal represcnta o sujeito enquanlo 
sujeito da falta. ( p. 121 ). A busca de atingir o Ideal implica o dcscnvolvimento c a transformac3o do ego narciso 
e, tambcm, a rcnuncia c o adiamcnto do prazer imcdiato cm func3o de um "modclo ideal", cle proprio 
libidinizado, mas apontando para projetos futuros, exigindo a inscrg3o do sujeito no real. A formac3o do Ideal 
tern como canal constitutive a sublimac3o, quando o "ego ideal" e neutralizado cm seu automatismo totalizantc c 
a libido pode invcslir objetos que contradizem os intcresses do narcisismo. 

Quando a libido cgoica se volta para um "ideal de ego" ( Ideal ) projetado extcrnamcntc ou para 
relacoes objetais, o narcisismo primario diminui c leva a um maior dcscnvolvimento do ego. Porcm, devido a 
grande alrac3o do cslado narcisico, junto com as scveras condicoes que o Ideal impoc a satisfac3o da libido por 
meio de objetos, saidas rcgrcssivas s3o induzidas. 

Numa dessas saidas o Ideal c substituido por um objelo idcalizado que pode scr um "ideal sexual", um 
ideal cstelico, um ideal de lidcr c - acrcsccnla Scvcriano ( lbdcm, p. 129 ) - um ideal de "cstilo de vida" 
propiciado pclos signos do consumo. Ncste caso, o objeto substitui o Ideal que, irrealisticamcnlc 
supcrvalorizado, alrai toda libido do sujeito, cmpobrcccndo o ego ( o objeto devora o ego ). E o rccurso do "ego 
ideal". O "ego ideal" e uma saida regressive oposta a pcrcorrida pelo Ideal, pois envolve rcnuncia do 
enfrentamento com a realidade e um fascinio por um objeto-engodo que encerra o sujeito num pseudo-estado 
aconflitivo, mcdianle um processo de idealizacao ( Scvcriano, lbdcm, p. 137 ). Ncstc caso, a escolha do objeto se 
da sem considerac3o pela realidade c o objeto n3o e avaliado pelo sujeito em suas justas proporcocs, mas apenas 
levando em consideracSo as exigencias dc um ego narciso que cleva acriticamente o objeto a perfeic3o, num 
processo dc subslituic3o dos Idcais que n3o conscgucm scr rcalizados na cxpcricncia concrcla do sujeito. Na 
idealizac3o, os inlercsses se voltam para uma imaginaria completudc a-conflitiva narcisica buscada no objeto, 
em substituic3o aos proprios ideais do sujeito, provocando, em ultima instancia, um cmpobrccimcnto do ego. 
Como resume Ciro Marcondes: "Os chamados 'desejos infantis', ou seja, as necessidades humanas por ligacoes 
afetivas reals ( e nfio mediadas pela televisao, pelos filines, pela literatura ) , por solidariedade no lar, no 
trabalho, no esporte, por relacoes humanas mais naturais, em suma, todas as emocdes e sensacoes que 
pertenceram a um estdgio de socializacao pre-social' de dependencia materna, onde as pulsdes encontram 
plena satisfacao na realidade e que ficain registradas na memoria como 'existencia feliz', essa dimensao do 
psiquismo e o que sofre a investida da produgao capitalista. A sexualidade infantil, sexualidade esta tomada no 
amplo sentido do uso sensual das coisas, no alto grau de concreqao, como horizonte de vida oposto ao contexto 
de coercao e substituidapela sexualidade das mercadorias ...O novo carro, a TV em cores, as viagens aparecem 
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Desta forma, razao, emocao e fantasia sao tres tracos que marcam profundamente a 
cultura e a subjetividade narcisista. 

A midia ( a televisao ) e a publicidade, como novas instancias simbolicas, atuam agora 
como agencias de socializacao, pois atraves delas boa parte do desejo e "produzida" e 
socialmente educada, ou seja, dirigida para uma determinada direcao, atraves de uma 
comunicacao predominantemente emocional. 

A psicopedagogia de massa exercida atraves da midia/publicidade, no entanto, nao so 
educa e canaliza o desejo, mas tambem passa, agora, a contribuir para a producao do contexto 
cultural, situando o produto num determinado universo cultural. Dai, as novas formas de 
consumo tern envolvido mudancas de valores, padroes e modelos de comportamento, cada 
vez mais adequados a um novo tipo de individualismo, que acaba servindo a manutencao da 
organizacao social circundante. 

Na producao do contexto cultural, a televisao vai ter um papel destacado, na medida 
em que torna predominante uma nova forma de leitura, vivencia e interpretacao da realidade 
baseada na utilizacao de imagens visuais. 

Hamburger ( 1998 ) traz uma reflexao sobre a televisao no Brasil e mostra como ela 
vai tornando disponiveis repertorios antes da alcada de instituicoes socializadoras tradicionais 
como a escola, a familia, a Igreja, o partido politico, a agenda estatal e que servem para que 
as pessoas de classes sociais, geracoes, sexo e regioes diferentes se posicionem, se situem 
umas em relacao as outras e atualizem representacoes de uma comunidade nacional 
imaginada. 

como forma artificial e classista de recuperar ( ou de criar uma ponte com ) a lembranga feliz da primeira 
infdncia. A ideologia assim, sob a filosofia da iecnocracia da sensualidade, praticamente 'infantiliza a 
sociedade', oferecendo-lhes guloseimas que lembram a infdnciaperdida". ( Filho, 1988,p.36-37) 
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Desta forma, a televisao no pais vai ser importante em varios sentidos: por disseminar 
a propaganda, orientar o consumo, abrir as possibilidades de escolhas individuals, divulgar 
novos modelos de comportamento, questionar relacoes de poder estabelecidas e inspirar a 
formacao de identidades e papeis, a partir de uma nova linguagem imagetica que chega ao 
pais em 1950, com a inauguracao da TV Tupi, de Sao Paulo.34 

A decada de 80, portanto, trouxe consigo mudancas quantitativas e qualitativas nos 
meios de comunicacao, entre elas: maior abrangencia social e regional, ampliacao e 
surgimento de novos canais de transmissao, mudancas na programacao ( mudanca no estilo 
das telenovelas, telejornais e o surgimento de novos tipos de programas televisivos ), 
ampliacao do potencial televisivo para vender produtos e servicos e, ao mesmo tempo, 
atualizar e antecipar modelos de comportamento e valores; renovacao na estrutura de 
marketing, com o crescimento da industria publicitaria do pais; utilizacao do merchandizing 
nas telenovelas; desenvolvimento tecnico do meio televisivo com o emprego de novas 
tecnologias, principalmente, a informatica, crescente globalizacao da informacao ( 
transmissoes ao vivo de varios pontos do pais ou fora dele ) e dos produtos televisivos ( 
venda de novelas para o exterior, compra de enlatados ); utilizacao do controle remoto, do 
videocassete, do videogame como novas tecnologia ligadas a forma de interferir com a leitura 
televisiva, no dominio privado. 

34 A partir dai, a televisao brasileira crescc com velocidade. Em 1955, a rede Tupi ja possuia eslacocs no Rio dc 
Janeiro, Porto Alcgrc, Curitiba, Salvador, Recife, Campina Grande, Fortalcza, Sao Luiz, Bclcm, Goiania c Bclo 
Horizonte. Em 1952 surgia a TV Paulisla; em 1953, a TV Record; cm 1954, a TV Rio; cm 1956, a TV ltacolomi 
dc Bclo Horizonte. cm 1958 a TV Cultura de Sao Paulo. ( Hamburger, 1998, p. 444 ) 

Ate os anos 70 o dominio televisivo foi excrcido pela TV Tupi, a partir dc cntilo crescc a influcncia da 
Rede Globo, num momento em que a industria de comunicacao cletronica se consolidava, o pais vivia um 
pcriodo dc crescimento cconomico c buscava uma sintonia com a modemidade. Em 1970, 22.8% dos domicilios 
brasilciros possuiam televisao, esse niimcro subiria para 56.1% em 1980. ( lbdcm, p. 453 ). So em 1980 foram 
vendidos 1 milhao de aparelhos de TV a cores.34 Em 1991. a adiencia da Globo era estimada em 98.7 milhoes 
de cspcctadorcs, alingindo 71% dos domicilios brasilciros, emitindo sinais para 99% do territorio nacional ( 
lbdcm,p.448) 

Em 1981, um acordo da EMBRATEL com a Rede Globo e a Rede Bandeirantes permitiu as emissoras 
transmitircm sinais abcrto para o territorio nacional, que podiam ser captados por antcnas parabolicas. Em 1985 
e 1986 foram lancados o primeiro e o segundo satclitcs brasilciros. 
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As mudancas na midia e na publicidade, cujas implicacoes nas novas formas de 
socializacao foram acima referidas, podem ser percebidas atraves de alguns fatos que 
marcaram a decada de 80 e apareceram em artigos, depoimentos e publicidade expostos na 
revista Veja. 

No inicio da decada de 80 ja existia no Brasil urbano uma "geracao televisiva" que ia 
ser ampliada dai por diante.35 

Neste caso, e importante perceber as mudancas na televisao brasileira ja nos fins dos 
anos 70, com a producao nacional de programas infantis, cujo prototipo desenvolvido vai ser, 
na decada seguinte, o Xou daXuxa ( Globo ),36 transmitido seis dias por semana, quatro horas 
por dia, atingindo, em 1986, 7 milhoes de telespectadores e recebendo uma media de 10 mil 
cartas por dia, alem de ajudar a vender 2.5 milhoes de discos.37 Programas como esse, atuam 
como agentes socializadores externo no interior do espaco privado, permitindo a educacao sob 
imagens visuais e a atualizacao de novos modelos de comportamento atrelada a mudancas 
fundamentals, tanto no mercado infantil de consumo quanto na mudanca dos produtos 
dirigidos a esse publico. 

Junto a televisao/ publicidade outras novas formas de socializacao vao estar presentes 
no dia a dia das pessoas, das criancas em particular, ligadas ao avanco tecnologico, em 
especial na area da informatica, trazendo inovacoes nas formas de aprendizagem, lazer e 
comunicacao, como e o caso dos jogos eletronicos. 

Ja em 1980, os jogos eletronicos representaram uma venda de 15 bilhoes de cruzeiros. 
Em abril deste ano, foi lancado o video computer system, assim definido: "Basta introduzir 

35 Concordamos com Sartori ( 2001, p.08 ) que o mundo em que vivemos ja esta se apoiando nos ombros da 
"geracao televisiva", seres humanos criados pela televisao, postos diante de um televisor antes mesmo de saber 
ler e escrever. Para ele, a televisao forma crianca e continua influenciando adultos. (p .49) 
36 Outros surgiram na decada em diversos canais: o programa da Eliane, o programa da Angelica, o programa da 
Mara, o programa do Sergio Malandro, o programa do Bozo, etc. 
37(Veja,09/06/86,p.l32) 
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no aparelho um cartucho com varios jogos diferentes - corrida de carros, batalha aeronaval, 
basquetebol e outros - e a tela da TV ao lado sen>e como campo visual para a manobra dos 
jogadores comandadas a partir de uma serie de botdes. "38 

Em 1983, os videojogos comecavam a ser fabricados no Brasil/9 Em 1984,40 ja seriam 
vendidos 500 mil aparelhos e quase dois milhoes de cartuchos, criando ja uma "micro esfera 
publica" no pais em torno do novo habito. Em Sao Paulo teve destaque uma gincana, 
realizada no Playcenter, com seis mil concorrentes, de varios estados do pais.41 

Pelo levantamento da jornalista Mirna Pinsky, publicado no numero de dezembro de 
1980 dos Cadernos de Pesquisa da Fundacao Carlos Chagas, os catalogos das quatro maiores 
industrias brasileiras relacionaram 822 tipos diferentes de brinquedos. Segundo ela, essa 
proliferacao deve-se ao fato de que a rua deixou de ser o lugar de reuniao das criancas, onde 
elas participavam de jogos, competicoes, correrias. "Com a mae trabalhando fora e os 
perigos da rua, a criancapasson a sofrer o confmanmenlo em casa".42 

Os novos brinquedos, principalmente os jogos eletronicos, que se espalharam nos anos 
80, trouxeram novas formas de sociabilidade e comunicacao, ao mesmo tempo que exigiam e 
criavam novas habilidades e coordenacoes, contribuindo, portanto, para consolidar novas 
formas de socializacao imagetica e virtual. Alem disso, destacavam-se pelo rasgo de 
individualidade e reclusao na esfera privada, pois reforcavam numa relacao interativa pessoa-
maquina. E, por fim, contribuiam para o surgimento de uma subjetividade ambigua marcada, 
ao mesmo tempo, por uma racionalidade operacional e por uma fantasia pre-fabricada e cada 

3*( Vcja,18/06/80,p.66) 
39 Em 1983, a Gradiente passa a produzir no Brasil o videojogo Atari, que vem somar-se no mercado ao 
Odyssey da Phillips e o Intellivision da Sharp. ( Veja, 28/12/83,p.l48 ) 
40 Neste ano, o presidente Joao Figueiredo sanciona a Lei de Informatica, dando reserva de mercado para as 
empresas exclusivamente nacionais, para os proximos 8 anos. 
41 Safra de campedes - Com tdticas novas e treinos intensivos comeqa a surgir no pais uma geragao de craques 
de video. ( Veja, 08/08/84,p.55 ) 
4- ( Veja, 18/06/80,p.66 ) 
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vez mais exacerbadas. Essa fantasia surge da ilusao de autonomia e liberdade do usuario -
portanto, reproduz as caracteristicas fundamentals da atual sociedade de consumo.44 

Caracteristicas, cada vez mais, reforcadas diante do avanco da tecnologia no setor de 
lazer infantil, propiciando ineditas experiencias virtuais de onipotencia. E isso o que 
prometiam os videogames de 3 a geracao que chegaram ao pais em 1989, depois de uma onda 
ja alastrada pelo mundo: "Eles estabelecem um novo tipo de relacionamento daspessoas com 
a televisao. Um relacionamento ativo em que quern brinca interfere na irama da agdo que 
participa... 'As pessoas tern a impressao de que est do dentro do video, nao a de que sdo meras 
espectadoras', afirma Gabriel Almog, dire tor da Dynacom.,w 

No jogo eletronico misturam-se os ingredientes da subjetividade moderna: logica e 
razao - como mostra Keane ( 1996 ) - impressas na fantasia do virtual ( padronizada, 
consumista, regrediente). 

No jogo eletronico, as experiencias, relacoes e emocoes reais sao substituidas por 
emocoes, experiencias e relacoes virtuais, onde a presenca do outro e a existencia do 
"externo" nao e imprescindivel. O sujeito "cria", atraves de um conjunto de operacoes, o seu 
"proprio" mundo e estilo. 

Tambem, de certa forma, previu isso, a jornalista citada acima: "Com a 'IV, grande 
parte desses brinquedos vai dar a crianga a sensagdo de ter vivido uma experiencia sem ter 

43 "Atualmente, a industria de brinquedos percebe que o imaginario infantil e grande deinais para ser 
enquadrado no mundo adulto. Os brinquedos cada vez mais deixam de ter uma referenda imediata com o real 
para transformar-se em pura fantasia e enle\>o." Divertimento - Aventura futurista - novos brinquedos 
invadirao a tele\>isao para transformar a tela numa pista de niao dupla. ( Veja,12/08/87,p.76 ) 
AA Sob a aparente alcatoricdade do jogo dc videogame, que reforca a sensacao dc podcr e onipotencia do jogador, 
ha uma estrutura finita e uma logica desvendavel, gerando um processo de obsolescencia, de falta de atrativo e 
de emocao esvaziada, que incentiva novo consumo, destinado a recuperar a sensacao de desafio e comprovar o 
exercicio do poder e autonomia em novo jogo. Em uma reportagem da Veja (08/08/84, p. 55 ) mostra-se as fases 
desse processo: 1 Fase: logica intrincada, 2 Fase: a 16gica comeca a ser desvendada e criam-se maiores emocoes, 
3 Fase: obsolescencia, os cartuchos velhos sao relegados a principiantes. 
45 (Veja, 10/05/89,p. 108) 
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soldo do I agar. Sua necessidade de aventura, de grandes emocoes fica salisfeila sem que ela 
lenha se exposto aosperigos da rua ou precise contar com a presenca do adulto ocupado. '*16 

Diferente das bonecas, pipas, bolinhas de gude, carros, casinhas, transferindo e 
atualizando papeis e modelos de familia e pressupondo a presenca de outros e, geralmente, da 
rua, esse novo tipo de diversao/socializacao, atraves dos "instrumentos tecnologicos 
individualizante", alem de fazer recuar o publico para o privado, recua o privado relacional 
para o privado individual. 

Os jogos eletronicos herdaram da midia e da publicidade uma forma propria de 
"educar" apelando ao entretenimento, a fantasia, ao desejo, ao consumo. E demarcavam novas 
formas de sociabilidade e subjetividade emergentes, no inicio da decada, numa onda de outros 
novos objetos de consumo e lazer individualizados."1 

Ja Keane ( 1996 ) exemplifica, no caso dos videogames, o desenvolvimento de uma 
"micro esfera publica" junto as criancas, criando nova cultura diaria e formas de comunicacao 
e intercambio, cuja popularidade o autor atribui a luta, mesmo que intuitiva, pelo poder de co-
determinar os resultados dos jogos eletronicamente mediados, permitindo novas 
interatividades, coordenacoes, habilidades interpretativas, dando maior liberdade ao jogador 
de escolher o seu caminho pelo hipertexto, liberando a inventividade. 

0 videocassete mereceu uma reportagem de capa da Veja em 22 de julho de 1981. O 
novo aparelho anunciava o mantra individualista da autonomia e da liberdade incorporado 
nele mesmo, na sua propria fiincionalidade, permitindo maior flexibilidade de gosto e estilo, e 

46 ( Veja,18/06/80,p.66) 
47 "O lazer, em 1981, enclausurou-se entre 4 pareiles para fruicao quase solitdria de alguns inventivos 
instrumentos de premier atencao. Um deles, o cubo hungaro...chegou ao Brasil em Julho...um irresistivel 
quebra-cabeca, vendeu quase 10 milhoes de unidades em todo mundo...( o videocassete ) passou ileso pelas 
barreira alfandegarias vindos dos EUA e invadindo repentinamente o cotidiano de 50.000familias brasileiras. 
O videocassete funciona como um gra\'ador de som e imagem. Tudo o que as fttas armazenam...pode ser a 
qualquer momento passado na tela de um televisor em cores...Os Jliperamas para exercicio solitdrio do prazer 
sao muito mais baratos. Eestiveram muito melhorem 1981. " (Veja,30/12/81,p. 104-105 ) 44 



a fuga da padronizacao e do controle massivo exercido pela grande midia, representada pelas 
grandes redes de televisao. 

Pois, se ate a decada de 70 o monopolio nacional nesse setor de comunicacao ficara 
sob o comando da Rede Tupi, agora era monopolio da Rede Globo, e esta so ia enfrentar uma 
concorrencia mais forte no decorrer dos anos 80.48 

A reportagem: A Libertacao do video - Com a invasao dos cassetes, o televisor volta 
para a sala de estar da classe media e per mite que ela veja o que quiser, quando qui ser/9 

apresenta ao publico nacional o aparelho que ja mudara os habitos de pelo menos 2 milhoes 
de familias americanas e comecava a se espalhar por mais de 50 mil lares brasileiros a 
proporcao de mil novos equipamentos por mes.50 

O videocassete alem de possibilitar uma solucao individualizada contra a imposicao 
massiva da grande midia, permitia a operacionalizacao da colagem, da juncao e da 
fragmentacao textual, numa era na qual se passava a valorizar o exercicio da liberdade, da 
autonomia, da escolha, da combinacao:51 

"Eles ( os videocassetes ) puseram Jim ao mito da 'aideia global', que deveria 
reunir massas humanas em diferentes pontos do planeta sintonizados numa 
imagem linica emitida por uma tela brilhante. Com o video, ve-se o que se quer, 
quando se deseja e, ainda, pode-se repetir a mesma cena quantas vezes se 
aprouver. Essa pequena mdgica domestica transformou-se num sucesso, este 
ano mais do que nunca, no Brasil...Essencialmenle ele continua sendo o 
aparelho a/raves do qual se foge da tirania da programacao das redes...Em 
todos os casos, se gostar pode ver de novo, se nao gostar, apressar o Jim, se 

48 A Rede Manchctc c a TVS surgiram entre o final dos anos 70 e o inicio dos anos 80. Esta nova concorrencia 
contribuiu para uma queda de audiencia das novelas da Rede Globo, que estava na faixa dos 73% em 1979 e 
passou para 60% em 1984. ( Veja, 25/04/84,p.70 ). Em 1983, com dois anos de existencia, "a TV'S conquista 
25% da audiencia de 11' e ameaca o poder da Globo" ( Veja,21/09/83,p.72 ). Tambcm registra-sc no decorrer 
da decada o aumento do numero dc anlcnas parabolicas no pais, cm 1989 calculava-se que clas ja cram um total 
de 15 mil unidades espalhadas pelos pais, 70% em locais impr6prios para captar as redes comerciais do Brasil. 
(Veja, 12/07/89,p.88) 
49 (Veja,22/07/81,p.40) 
5<J Ja em 1986, o Brasil ja tinha espalhados 2 milhoes de videocassetes e seriam, neste ano, vendidos 500 mil 
novos aparelhos ( Vcja..31/12/86p.239 ). No ano dc 1989, linha-sc a previsao de que a venda dc videocassetes 
ultrapassaria as 600 mil unidades. 
51 Ha vida no video - A cultura, o esporte, o lazer no Brasil acusam o impacto da invasao das telas de 
videocassete em seus dominios. ( Veja, 24/12/86) 
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quiser, pode repetir a exaustao a mesma cena. Mais do que isso, o videocassete 
revive a sensacao de descoberta e de mobilidade que, por exemplo, os 
americanos tiveram no inicio da decada de 60 como o boom do 'do it yourself', 
o faca voce mesmo, atraves do qual as pessoas aprenderam que podiam 
modificar suas casas, moveis, consertar torneiras e aparelhos eletrodomesticos, 
territorios antes cobertos por um manto de misterio e a cargo apenas de 
especialistas, o video inventou o 'veja voce mesmo'". ( Veja,lbdem, pp.55-56 ) 

Neste texto de Veja o videocassete tambem traz implicita uma promessa de 
democracia e mobilidade espacial e social, pelo consumo selecionado de imagens: 

"Ter um aparelho ( de videocassete ) em casa efita ao alcance das mcios nas 
locadoras desmitifica a cultura: quern nao pode ir, por exemplo, a uma 
exposicao de quadros de Van Gogh no Metropolitan Museum de Nova York - e 
que provavelmente se contentaria com uma reproducdo na parede - pode 
reviver o burburinho da mostra por meio de uma fifa de video. 'Instaurou-se 
uma mobilidade nao apenas vertical, das elites para as massas, mas tambem 
horizontal, ou seja, as fdas podem viajar longe, intactas, e reproduzir seu 
conteudo generosamente a milhares de quilometro de onde foram gravadas', 
diz o futurologista americano Alvin Toffler. " ( Veja,lbdem,p.59-60 ) 

A capacidade de exercitar uma solucao individualizada contra a imposicao massiva da 
grande midia, a aptidao para a colagem e a busca da intertextualidade torna-se mais agucada 
com o advento do controle remote5 2 O zapping e a "varinha do condao" do espectador pos-
moderno, ela o faz navegar na intertextualidade, por entre mensagens diferentes no conteudo, 
no tempo de producao, na estetica, na origem, etc. 

Segundo Martin-Barbero ( 2002,p.l87 ) o fluxo televisivo apresenta um continuo de 
imagens, indiferenciando generos e programas, numa diversidade de relatos e narrativas. Para 
ele, o que retem mais o telespectador e o ininterrupto fluxo de imagens, mais que o conteudo 
dos discurso. Porem, sem o zapping, a televisao estaria incompleta: 

52 Em entrcvista nas paginas amarelas da Veja ( 0 l/07/87,p.08 ), Rubem Furtado, diretor da Rede Manchete, 
afirma: "Acho que o aumento da audiencia da Manchete, Bandeirantes e do SBT, de uns seis meses para cd, 
tambem se dew aos aparelhos de controle remoto...O sujeito muda de estaq&o durante os anuncios, diminuindo 
o poder de fogo da propaganda." 
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"Tiene toda razon Beatriz Sarlo cuando afirma que sin el zapping la television 
estaba incomplela, pues es ele que posibilita el orgasmo deljlujo, ahora \a no 
solo del interna al discurso televisivo sino el del discurso construido por ele 
televidente com fragmentos o 'restos' de noticieros, telenovelas, concursos e 
conciertos. Mas alia de la aparente democratizacion que intruduce la 
tecnologia, la metdfora del zappar ilumina doblemenle la escena social. Pues es 
com pedazos, restos y desechos, objetos desechables, que buena parte de la 
poblacion arma los cambuches en que habita,, teje el rebusque com que 
sobrevive y mezcla los saberes com que enfrenta la opacidad urbana." 

Para Cannevaci ( 2001, p.53-54 ), o controle remoto e uma das marcas de um processo 
aculturante cada vez mais fragmentario, nele se da a busca das partes, a negacao do todo e a 
aceitacao total do sistema televisivo. O que, para ele, pode desacostumar o usuario a 
decodificacao de longas mensagens metaforicas, quanto incrementar as capacidades 
preceptivas, posto que o espectador consegue decifrar em fracoes de segundos uma serie 
crescente de codigos ( numero do canal, logotipo, genero do filme, tipo de ator, comercial, 
etc. ). Enfim, o controle remoto leva ao consumo de fragmentos de programas, o que termina 
por valorizar mais ainda o teor das imagens. Isso faz com que, principalmente, a publicidade 
televisiva experimente uma mudanca qualitativa, passando a valorizar, cada vez mais, os 
aspectos sedutores da mensagem, em sintonia com as fantasias e temores da atualidade. 

Os novos aparelhos de consumo trazem repercussao em varios dominios da existencia, 
inclusive, no da politica. As campanhas politicas na televisao agora tern de levar em conta que 
ja nao lidam mais com teleleitor cativo como era nos anos 60 e 70.53 Segundo Debray 
(1994,p.47-48 ), o videocassete, o walkman, o controle remoto sao reformadores politicos, 
pois nossas manipula tes cotidianas influem nas nossas conviccoes: ecletismo partidario, 
volatilidade do voto, zapping eleitoral. 

53 Miguel ( 1994, p 120 ), por exemplo, afirma que com a disseminacao do videocassete nos anos 80 e, depois, 
ainda que atingindo um publico restrito, com a televisao a cabo, a propaganda politica gratuita passa a ganhar 
eficiencia, na medida que se desca na piramide social, porque os mais pobres ficam restritos as emissoras de 
sinal aberto. sua fontc quase exclusive de lazer. 
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Para Lawrence Grosseberg ( Connor, 1993,p. 137 ) sao mais importantes os padroes e 
processos mediante os quais a TV e produzida e consumida do que as formas especificas de 
evidencia textual. A partir dai, ressalta a intensa variabilidade da midia eletronica 
contemporanea e as maneiras e lugares como e vivida, incrementada pela capacidade de 
fragmentacao e interrupcao, com o habito cada vez maior de mudanca de canal. 

Em suma, a decada de 80 pode ser vista com a era mundial da midia fragmentada, 
voltada para um publico segmentado, no momento em que a massificacao se depara com a 
emergencia do individual, do particular, do local, do estilo, como nos mostra a reportagem de 
Veja sobre a decada de 80: 

"Nos Est ados Unidos, a audiencia das ires grandes redes nacionais de 
televisao caiu durante a decada, cedendo espaco para as estacoes de IV a cabo 
e os videocassetes. Mas a TV a cabo, oferecendo programacdes segmentadas ( 
canais so de esporte, noticias, filmes, videoclipes etc. ) , so teve sucesso porque 
havia piiblicos em busca de coisas diferentes. No Brasil, ocorreu um processo 
semelhanle. A maioria da audiencia continuou com a Rede Globo, mas, fora 
dela, espoucaram estilos inusilados. Tanlo que passou a ser de bom-tom assislir 
d grossura de Fausto Silva nas nodes de sdbado. As criancas, que nao ligam 
muito para estilo, comecaram a gostar de uma animadora de auditorio que se 
apresentava pelas manhas na Rede Manchete. Foi o bastante para que a Globo 
incorporasse os estilos pessoais do gordo e da loira para apresenlar o 
Domingao do Faustdo e o Xou da Xuxa. O que se busca, nos casos, e fundir 
gosto popular com estilo individual. " 

Ao videocassete soma-se a filmadora que chegava ao mercado brasileiro em 1983, 
mudando habitos de uma sociedade cada vez mais televivida. Sociedade que aparece para 
Debray ( 1994 ) como aquela marcada pelo fascinio da aproximacao, pelo culto a intimidade, 
pela importancia cada vez maior dos elementos nao verbais da mensagem, pela irrevogavel 
dessacralizacao da imagem. 

54 ( Veja Especial, Decada dc 80 - 3 l/12/89,p. 184 ) 
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A filmadora amplia o sentido de manipulacao do videocassete, alem de eleger todo 
corpo a condicao de telecorpo ( Debrey, 1994,p.39 ) simultaneamente ludico e sob controle. 0 
corpo que ja nasce imagem. 

O computador tambem chegou ao pais prevendo uma vigorosa mudanca no cotidiano e 
no comportamento das pessoas. A capa da Veja de 10 de julho de 1981,56 sob o desenho de 
um micro-computador anuncia: A Revolucao do Computador. ( Fig. 01 ). Na secao Ciencia, 
explica: A vida cibernetica - Uma revolucao se arma no horizonte. O computador entra na 
vida das pessoas e provoca mudancas radicals por toda parte. ( Veja,lbdem. 58 ). 

Lancados desde o final da decada de 70 e vendidos por uma media de 60 mil 
cruzeiros, os computadores domesticos ja estavam na casa de 1 milhao de americanos, e 
comecam a chegar ao Brasil "neste inicio dos anos 80, cada vez mais comeca a ser visto, 
manipulado e utilizado pelo cidaddo medio. " ( Veja,Ibdem,p.59 ). Esta revolucao anunciada e 
marcada como o micromilenio, o futuro da microeletronica que vai "levar a vida humana a 
modiftcaqoes tao profundas e espetaculares que o homem ainda nao e capaz de 
compreender". Nesta revolucao tres pontos sao vislumbrados: uma nova concepcao de 
pedagogia, lazer e flexibilidade das atividades - fundamentals na formatacao da chamada 
sociedade pos-moderna.57 

O artigo da Veja fornece um depoimento que exemplifica os novos tipos de 

interatividade, habilidade interpretativa e coordenacoes de um novo usuario-jogador, livre, 

55 Em 1986. uma produtora dc Bclo Horizonte comccou a gravar o parto e os primciros dias dos bebcs. 
** 'Durante o parto nao usamos luz artificial e trabalhamos em silencio para captar as emocoes mais puras da 
mae, do pai e dosfamiliares', conta hf.S.R, uma das socias da produtora ". ( Vcja,24/12/86,p.55 ) 
56 Em 1980 ja aparccem informcs publicitarios de computadores cm Veja, apresentando-os scmpre como 
evoluc3o tecnologica e abcrtura de novas perspectivas (pessoais e para as cmprcsas) 
57 "Os domesticos brasiteiros podem controlar o soldo bancdrio do dono, funcionar como agenda eletronico..., 
atuar como instrumento de lazer, oferecendo telejogos. Podem tambem auxiliar no dever escolar das 
criancas..A escola do futuro ja funciona em muitos lares brasileiros...O homem possivelmente, viverd mais em 
casa. A educacao por computador, prdtica solitaria muito eficiente que comeca a dar bons resultados nos EUA 
e na Europa, poderd apagar muitas das funcbes hoje desempenhadas pelos professores. " ( Veja, Ibdem,pp.65-
6 7 ) 
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autonomo, e solitaries oscilante entre a razao e a fantasia: "Com 17 anos de idade, Ivan 
pre/ere brincar com o computador. Sua brincadeira predileta: jogos matemdticos, tais como 
descobrir rotas aereas allernalivas em voos simulados na tela da W, acoplado no aparelho. 
Ivan tambem joga xadrez com a mdquina...A amizade e solida: 'Quando chegoperto do aplle 
nao consigo pensar em mais nada', admife Ivan. " (Veja,Ibdem,p.67 ) 

Em outro artigo de Veja/S seguem outros depoimentos: "0 computador me ensinou a 
conviver com a exatidao e isso me incentiva a aprender...Ele me ensinou que raciocinios 
abstratospodem tornar-se coisas reals epalpdveis", T P , 14 anos. ( Veja,Ibdem,p.58 ) 

Em 1982, a industria nacional ja fabricava mais de mil unidades de computadores por 
mes.59 Em 1983, a projecao era de que cinquenta mil micros estivessem espalhados pelo pais. 
No setor de servicos, a grande repercussao foi a informatizacao dos bancos. "Batizados de 
banco 24 horas, as caixas automdticas, movimentadas pelos prdprios clientes sao o que ha de 
mais moderno nessa area ". 

Ainda em 1983, no Centro Educacional Objetivo de Sao Paulo, com trinta mil alunos, 
o computador comecava a ser usado da pre-escola ao pre-vestibular. Segundo o artigo da 
Veja,6/ essa revolucao pedagogica teve inicio nos Estados Unidos nos anos 60 e naquele 
momento eram cem mil computadores espalhados nas escolas americanas.62 

58 Geracao 'Bvtnik '-As criancas reinam no mundo do computador ( Vcja.l l/04/84,p.56 ) 
59 ( Veja,29/12/82,p.l06) 
60 ( Veja,28/12/83,p,142 ) "Mediante um simples cartdo magnetico, no qual estdo gra\>ados o niimero da conta 
do cliente e um eddigo secreto, as ATM realizam, sem inargem de erro e em questao de segundos, todas as 
operacdes mais simples que uma agenda de banco pode realizar". Computadores - Cibernetica bancdria - A 
eletronico invade a cenafinanceira e revoluciona o perfil das agendas bancdrias no pais. (Veja,22/1 l/82,p. 117) 
61 Mestre Cibernetico - Computadores ddo aula para todas as classes, numa revolucao do ensino deflagrada 
pelo objetivo. ( Veja,21/09/83,p89 ) 
62 Em 1983, o curso de ciencia da computacao teve no vestibular uma m&iia de 40 candidatos para uma vaga, 
cem por uma, no caso da USP. ( Veja, 14/12/83,p. 102 ) 
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Em 1984, na area educacional e domestica ja eram setenta mil micros no pais,63 ate o 
fim deste ano era prevista a producao de cinquenta mil micros e o mercado de micros usados 
ja movimentava 1/5 desse total.64 Em 1989, universidades paulistas interligavam-se a Bilnet, a 
rede mundial de informacoes cientificas.65 

Era a tecnologia da pos modernidade - diferente daquela do estagio anterior, das 
turbinas, silos, e trens - representada pela TV, pelo computador, pelo videocassete, por 
camaras, por gravadores, etc. Sao maquinas de reproducao ( Jameson,1996,p.63 ), nao de 
producao, com as narrativas que sao sobre processos de reproducao. 

As novas tecnologia tambem tinham a caracteristica de se materializarem em 
verdadeiros objetos de desejo e consumo, capazes de identificar um estilo de vida: o 
poder/saber do acesso e manipulacao de novas tecnologias e informacoes, em paises 
perifericos como Brasil, permitia a insercao, de forma individualizada ou segmentada, dentro 
de um processo anunciado de globalizacao - apesar das barreiras espaciais, nacionais, sociais. 

Publicado em Veja em 198 5,66 um informe publicitario da Microdigital Computadores 
Pessoais traz a foto de tres estudantes ( estao trajando fardamento escolares ) pre-adolecentes; 
eles sorriem com os olhos atentos na tela de um computador, os livros e cadernos na mesa 
mostram que estudam se divertindo ( Fig. 02 ). Essa publicidade do TK 85 e do TK 2000 traz 
destacado o titulo: "Co/7? estes companheiros de escola, eu passo de ano brincando." ( o 
termo "companheiros" traz uma dupla referenda, tanto aos colegas que ladeiam o menino que 
manipula as teclas do computador quanto aos TKs, e cujo proposito publicitario parece ser o 
de humanizar a tecnologia e dar um contorno coletivo a uma atividade fortemente 
individualizada ). O texto ao lado da foto dos micros traz uma mensagem, onde a funcao 

63 (Veja,ll/04/84,p.56) 
M (Veja,29/08/84,p.89) 
65 (Veja,19/04/89,p.86) 
66 ( Veja, 06/03/85 ) 
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individualizada ). O texto ao lado da foto dos micros traz uma mensagem, onde a funcao 
referencial esta mesclada com as funcoes conativa e emotiva. enfatizando a quantidade de 
programa disponiveis, o preco acessivel, a facilidade de intercambiar planilhas com 
computadores da linha Apple, etc.: 

"OIha pai, voce sabe (pie o maior sonho do pessoal da minha geracao e ter um 
dos micros da Microdigital, (pie sao os mais facets de usar. Eles sao realmente 
fantdsticos...O TK85 eo TK 2000 ajudam muito, tanto quern estuda como quern 
trabalha, servindo para cadastrar clientes, con/ro/ar estoques , acompanhar 
orcamento familiar, fiscalizar a con/a bancdria, estudar matemdtica, estatistica 
e tudo o que voce pttder imaginar. Ah, compra um pra mini! Eu prometo que so 
vou brincar com ele quando acabar a licdo ". 

Ao tratar de um produto novo e promissor, a mensagem publicitaria acima traz ao seu 
redor os indicios de uma nova subjetividade pos-moderna: o fascinio pelo espetaculo de novas 
tecnologias informatizadas ( o sonho do pessoal da minha geracao ) , a promessa de 
onipotencia ( eles sao fantdsticos, tudo o que voce puder imaginar ), de auto-realizacao ( 
ajudam a quern estuda e trabalha: acompanha orcamento familiar, cadastra cliente, dnsina 
matemdtica...) e felicidade. E, principalmente, enfatiza o ludico da era do consumo ( eu passo 
de ano brincando ). Aquilo que Debray mostra como a substituicao da cultura do 
conhecimento (escola, livro, jornal) por uma cultura do divertimento, da ordem do lazer. 

Portanto, a mudanca de papeis e modelos de familia, de moral e de comportamento, 
associada a transformacSes nas formas de socializacao criou novos tipos de demandas 
afetivas, de habilidades interpretativas e de concepcoes de entretenimento. Do ponto de vista 
do que nos interessa neste trabalho, este conjunto de fatos explica a procura e a oferta de um 
novo carisma e a forma como ele e construido atraves da midia e por relatos publicitarios. 
Estes relatos - como os apresentados no programa eleitoral de Collor de Mello - refletem essa 
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nova subjetividade profundamente emocional, ludica, fragmentada e dinamica, fazendo 
predominar novos codigos imageticos e uma logica subliminar. 

E, como veremos a seguir, esta e uma subjetividade marcadamente narcisica 
exemplificada na propria personalidade do candidato Collor de Mello e na forma como foi 
apresentada e, tambem, recebida e decodificada. 
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III. OS ANOS 80: 1NDIV1DUALISMO, NARCISISMO E POS-MODERNIDADE. 

Frederic Jameson ( 1986 ) toma de Ernest Mandel em "O Capitalismo Tardio" o que 
chama do terceiro estagio desse sistema, hoje batizado de globalizacao. Para ele, o novo 
capitalismo multinacional marca a apoteose do sistema e a expansao global da forma 
mercadoria colonizando novas areas, ate nao haver lugar fora do sistema como natureza ( 
destruicao de formas antigas de producao agricola ) e inconsciente ( bombardeado pela 
propaganda e midia ). Esse sistema, para ele, adquire uma logica cultural. 

No entanto, adverte Jameson, o pos-modernismo nao e a dominante cultural de uma 
ordem social totalmente nova, mas o reflexo de uma modificacao sistemica do proprio 
capitalismo, caracterizado agora por novas formas plasticas de habitos sociais e mentais e 
novas formas de organizacao cconomica, incluindo uma nova divisao global do trabalho, 
estendida atraves de uma rede de empresas transnacionais e sob a dinamica vertiginosa de 
transacoes bancarias internacionais e das bolsas de valores ( incluindo as imensas dividas do 
2° e 3° mundo ); novas formas de inter-relacionamento das midias, computadores, automacao 
e uma crise sem precedentes do trabalho tradicional. 

Como mostra Severiano ( 2001 ), o capitalismo do seculo XIX fundava-se quase que 
exclusivamente na producao, fabricando equipamentos voltados para industrializacao e bens 
de primeira necessidade, com o consumo desses bens guiados pelas condicoes objetivas e 
funcionais dos produtos, destinados a atender as necessidades basicas dos consumidores. A 
expansao exagerada do setor de producao de meios de producao: de bens industrials em 
detrimento ao setor de bens de consumo nao duraveis desencadeou uma crise de 
superproducao industrial, refletida na fase depressiva iniciada na crise de 1929. 
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Nas decadas de 20 e 30, uma nova etapa do sistema capitalista era iniciada, primeiro 
nos Estados Unidos e, depois da II Guerra, expandida para o mundo. Agora o modelo passava 
a ser centrado no consumo de massas, na expansao do setor de producao de bens de consumo 
duraveis e na integracao de amplos setores da populacao ate entao marginalizados, inclusive 
as classes trabalhadoras. 

Esta etapa tinha por base a ordem industrial fordista, com a instauracao da producao 
em serie, com a reducao da Jornada de trabalho ( aumento da mais-valia relativa ), com o 
aumento dos salarios reais, com o incentivo ao consumo de bens industrials duradouros ( com 
a venda a prazo e outras estrategias de marketing ), com um mercado sujeito a constante 
renovacao de produtos, marcas e formas de consumo. E tinha como simbolo social, o Estado 
de Bern Estar. 

Como o sistema estava interessado, principalmente, em resolver uma crise de 
superproducao foram estruturadas novas estrategias com o objetivo de criar uma demanda, um 
desejo de consumo para alem do necessario. 

Como recorda Ciro Marcondes ( Severiano,2001,p.67 ), agora o valor funcional do 
objeto nao poderia ser mais o regulador geral para o consumo, surgia, entao, uma "industria 
do desejo abstrato": "Uma unidade de produqdo preocupada em mexer com os elementos 
grudados no psiquismo dos individuos, acomodados desde a remota infdncia, cheia de 
recordacoes afetivamente carregadas, para, a partir disso, desencadear nos consumidores 
desejos inconsciente e imperiosos por radios, televisores, automoveis, roupas, etc. ". 

Dai a rapida expansao e inovacao da midia e da publicidade, instancias simbolicas 
atraves das quais o desejo passava a ser socialmente educado e direcionado. 

Por outro lado, a modernizacao e a expansao urbana faziam agravar velhos fenomenos 
psicossociais como: anonimato, debilitamento na fe, na etica, na religiao, nas redes 
comunitarias tradicionais, gerando uma ate entao desconhecida instabilidade psiquica nos 
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individuos ( Severiano,2001,p.68 ), que passam a travar uma luta ansiosa pela preservacao da 
autonomia e da individualidade, frente as novas e despersonalizantes forcas sociais. Iria ser 
nos codigos de consumo, entao nascentes, que os individuos passariam a buscar um sentido de 
individuacao, dando origem a um elhos baseado num modelo hedonista e ludico, proprio de 
uma "etica do consumo". Uma etica fundamentada na "auto-realizacao" e na "felicidade", 
buscadas no proprio ato de consumir e na insercao em formas de pertenca social, como a 
moda. E o desejo de participacao politica passava a se dar no mesmo feitio das relacoes de 
consumo de massa Era criada uma situacao onde a logica do desejo passava a ser, atraves da 
midia e da publicidade, funcionalizada para atender as necessidades racionais do capital. 

Este modelo comecou a dar sinais de esgotamento na decada de setenta, com crises do 
lado da oferta e do modelo industrial, havendo desaceleracao nas taxas de crescimento e de 
rentabilidade. 

Era uma crise de multiplos aspectos. No mundo do trabalho, a organizacao taylorista e 
fordista do trabalho comecava a apresentar limites tecnicos, politicos, sociais e mercantis 
intransponiveis, devido a rigidez do sistema fordista classico com sua serializacao e cadeias 
de montagem, impedindo o acompanhamento das mudancas exigidas na configuracao formal 
dos objetos. Ao mesmo tempo, os trabalhadores eram arrancados das velhas fabricas, surgindo 
uma forca de trabalho diferente da tradicional no que diz respeito a genero, a habilidade, a 
nacionalidade e novos a tipos de industria que se deslocam pelo mundo, criando um mercado 
de trabalho globalizado. ( Jameson, 1996,p.323 ) 

Ja Harvey ( 1992,p.257-258 ), fala de uma intensa fase de compressao do tempo-
espaco nas decadas de 70 e 80, periodo de transicao para uma acumula^ao flexivel por meio 
da implantafao de novas formas organizacionais e tecnologias produtivas. Essa compressao 
tern reflexo na intensificacao dos processos de trabalho, na rapidez da desqualificacao, na 
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aceleracao do tempo de giro da producao, com aceleracoes paralelas na troca e no consumo, 
mobilizando a moda num mercado de massa. 

Na mundo social, Severiano ( 2001,p.78 ) destaca o debilitamento do Estado de Bem-
Estar keynesiano, responsavel pela crise estrutural na esfera dos consumos publicos e sociais. 
Assistia-se a um aumento do processo inflacionario, do indice de desemprego, da 
marginalidade ao nivel mundial; as classes medias tornaram-se mais quebradicas, enquanto os 
valores de estratificacao social ficavam mais evidentes. 

No mundo do consumidor, esta autora enfatiza uma nova socializacao movida pela 
etica do consumo, que passava a exigir produtos permanentemente renovados, atrativos e 
diferenciados. A demanda crescente por personificacao nao conseguia mais ser suprida via 
produtos serializados, numa sociedade cujo referente primordial passou a ser afirmado a nivel 
dos signos de prestigio e status evocados na mercadoria. O diferencial do produto ganhava 
destaque, dando inicio a um vertiginoso processo de competitividade na busca por novos 
mercados. Surgia dai a necessidade de segmentacao, onde os sujeitos consumidores passariam 
a tomar como referenda estilos de consumo, ressaltando a importancia subjetiva dada aos 
aspectos simbolicos do consumo. Continua-se a viver numa sociedade de massas, so que 
agora "segmentada" e personalizada.67 

Tal processo de segmentacao so foi possivel com a criacao e expansao de novas 
tecnologias de comunicacao, especialmente, da informatica, modificando o processo 
produtivo tomando-o mais agil e flexivel, possitibilitando obtencao de maiores taxas de lucro 

67 Essa tendcncia materializa-se na proposta dos Bancos Eletronicos que surgem no Brasil na decada de 80. Em 
1982, uma propaganda do Banco Itau, com uma foto dc um caixa eletronico, traz o Slogan: "O I tail termina 
1982 mais eletronico do que numa. O Itau comeca 1983 mais humano do que nunca." . O texto informa e 
promete: "O ano de 1982 consolidou o Itau como o banco eletronico brasileiro...Inaugurou 130 agendas 
eletronicos que colocam seus clientes agora em contato com a agilidade e o conforto do banco do futuro... (para 
) oferecer aos clientes um atendimento cada vez mais humano e personalizado. " ( Veja, 1982 ). 
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e a extensao de empresas transnacionais operando em escala planetaria, a desterritorializacao 
das tarefas para distintos espacos do planeta e um intenso fluxo de informacao.6i! 

A informatica, a microeletronica e a robotica flexibilizavam a industria e a dotavam de 
capacidade de adaptacao a rapida variacao nas demandas da clientela, num processo 
denominado "toyotizacao" ou "japoneigizacao" ( Severiano,2001,p.p.84). Alem do mais, esse 
processo tornava possivel uma melhor adequacao da oferta a "nichos" muitos especificos da 
demanda dita personalizada, em curtos espacos de tempo e sem perder o nivel de 
produtividade fordista. 

A nova subjetividade que se desenhava agora, a partir dos anos 80, tinha expressao em 
termos como: "diversidade", "personal izacao", "pluralidade", e base numa nova etica ( nao 
mais fundada no consumo de massa ), voltada para o consumo individualizado, diferenciado, 
segmentado. 

Na epoca do consumo de massa, justificava-se a democracia com a possibilidade de 
todos consumirem, agora argumentava-se que, diante da diversidade de produtos, diferentes 
segmentos podiam "eleger" os bens de acordo com o seu estilo, mudando a justificativa da 
democracia. "A dita democracia baseia-se pais, na capacidade de 'eleicao individualizada' 
na 'livre escolha' dos bens de consumo" ( Severiano,Ibdem,p.84 ). Dai a exacerbacao do 
individualismo, remetendo ao velho modelo do homo economicus do seculo XIX. 

So que esse individualismo criava uma "etica hedonista" propria, centrada nos objetos 
de consumo, fazendo reascender um profundo narcisismo, enquanto estrutura de 
personalidade e expressao cultural. Para Severiano ( Ibdem,p.85): "Enfim, o homem ( 

68 Os chips sao componcntcs microelctronicos tidos como o ccrcbro da era da informatica: "Esses minusculos 
components, a base sobre as quais se erguem as modernas indiislrias de eletronico e informatica, estdo para o 
futuro como esta\>a opetrdleo na decada de 20". Economia e Negdcios - Uma queda-de-bragos - Pressionados 
pelo deficit na balanga comercial, os Estados Unidos impbem sangdes ao Japdo, enquanto o dolor atinge seu 
nivel mais baixo.( Veja, 15/04/87,p. 100 ) 
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pseudojindividualizado e produto da crise dos anos 70. A criagao do produto personalizado 
foi a estrategia dos 80 (pie o capitalismo encontrou para sair dela. " 

Dai que os apelos publicitarios passassem, agora, a instigar o imaginario do 
consumidor com a sua incompletude, prometendo a realizacao dos seus desejos de forma 
personalizada, atraves de fantasias materiais e eroticas, procurando criar novas formas de 
pertenca social, atraves de fantasias de integracao, e canalizar a pulsoes destrutivas atraves de 
fantasias destrutivas. 

Um individualismo narcisista marcava a nova subjetividade, sobre a qual se 
desenrolavam os anos 80, e cuja sintese se encontra neste texto de Veja Especial de 1989:69 

"O jeans quase sain de cena para dar lugar ao dark. Se os calmanles com o 
valium a frente - foram os remedios mais tornados nos anos 70, nos anos 80 
reinaram os antidepressivos. Acabou a era da modernidade, pais agora se vive 
em plena periodo pos-moderno. Adeus Utopias das tribos contraculturais que 
pretendiam acabar com a sociedade de consumo. liem-vinda vida real, o aqui e 
agora onde ha consumo para todos os gostos. Onde antes a macrobidtica, 
agora suchi. Onde liberacao sexual, agora Aids. Onde amizade colorida, 
casamenlo. Onde cigarros, cuidado com a saude. Onde o rock como alitude 
contestaloria, agora o rock apenas espetdculo, divertimento. Onde o anonimato 
do ser humano perdido nas metropoles, agora o individuo de estilo. Onde antes 
o ar desamparado de AI Pacino, agora os gestos seguros de Mickey Rourke. 
Onde a Jane Fonda militanle, a mesma Jane Fonda vendendo videos de 
ginastica. Onde o engajamento para mudar a sociedade, a simpalia pela causa 
ecologica. Onde as religioes estabelecidas, misticismos variados. Onde antes, 
na decada de 70, kitchenettes bagnncadas, nos anos 80 flats e apart-hoteis 
incrementados ". 

E e no contexto dessa nova subjetividade narcisista dos anos 80 que foi arquitetada e 
divulgada a imagem de Collor de Mello e, melhor que qualquer outra, a representou. 

( Veja Especial, A Decada de 80, 31/12/89,p.l80 ) 
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III.l . EGOTRIP: Individualismo Narcisista. 

O individualismo contemporaneo trouxe como ganho uma profunda preocupacao com 
o eu, com a auto-realizacao, auto-desenvolvimento e a auto-satisfacao. 

Porem, Giddens ( 1991 ) ressalta que alguns autores veem a preocupacao com esse 
auto-desenvolvimento como uma ramificacao do fato de velhas ordens comunais serem 
rompidas, produzindo uma preocupagao narcisista, hedonista, como o ego. E cita Lasch: 
"Conforme o mundo vai assumindo o aspecto cada vez mais ameacador, a vida torna-se uma 
intermindvel busca de saiide e bem-estar atraves de exercicios, dietas, drogas, regimes 
espirituais de varios tipos, auto ajuda psiquica e psiquidlrica. " ( p. 125 ) 

Para Giddens, no entanto, a preocupacao com a auto-satisfacao, nao e so uma defesa 
narcisista contra o mundo externo ameacador, sobre o qual os individuos passam a ter pouco 
controle, mas e tambem uma apropriacao positiva de circunstancias nas quais influencias 
globalizadas invadem a vida cotidiana. 

Bauman ( 1997 ), toma a questao da auto-satisfacao como caracteristico de uma 
sociedade na qual o principio de realidade tern que se defender no tribunal onde o principio de 
prazer e o juiz. Por isso, hoje a liberdade individual reina soberana: e o valor base pelo qual 
todos os outros sao avaliados e referenda para todas as normas e resolucoes. 

Para ele, os velhos ideais modernistas de beleza, pureza e ordem nao perderam o 
brilho, so que agora sao perseguidos e realizados atraves da espontaneidade do desejo e do 
esforco individuals. Na versao pos-moderna, pretende-se fundir ordem limpa e limpeza 
ordeira a partir do prazer humano, antes condenado como autodestrutivo. 

Por isso, hoje, perdas e ganhos mudaram de lugar: "Os homens e as mulheres pds-
modernas trocaram um quinhao de suas possibilidades de seguranqa por um quinhao de 
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felicidade. Os mal-estares da modernidade provinham de uma especie de seguranga que 
tolerava uma liberdade pequena demais na busca da felicidade individual. Os mal-estares da 
pos-modernidade provem de uma especie de liberdade de procura do prazer que tolera uma 
segnranga individual pequena demais. " ( Bauman,Ibdem,p. 10 ) 

Para Vasconcelos ( 2002 ), o individualismo foi reforcado atraves dos efeitos da 
globalizacao na esfera do consumo, reatualizando valores como a ganancia, a ansiedade por 
ter mais, a busca do sucesso. 

A preocupacao com auto-satisfacao, para a autora, reflete a constituipao de 
personalidades narcisicas, voltadas exclusiamente para um hedonismo privado, que gira em 
torno do consumo de bens materials. Portanto, o individualismo e uma das principals marcas 
da subjetividade na cultura do narcisimo. "A subjetividade que tern se configurado nos 
ultimos tempos e uma subjetividade narcisica que ve o mundo como 'um espelho de si 
mesmo"'. (Ibdem,p.l80 ) 

A reportagem especial de Veja, de 05 de novembro de 1980, deixa antever algumas 
marcas de uma subjetividade e de uma cultura narcisica nascente.70 A foto que encima a 
reportagem ( Fig. 03 ) traz a cantora Rita Lee ( de quern trata o artigo, como a representante 
musical da "geracao saude" ). Ela desliza sobre patins, roupa colorida, a frente de um grupo 
de jovens que a seguem de patins ou bicicletas, vestidos de jeans, bermudas, camisetas, 
mostrando corpos saudaveis, fortes, definidos e sorrisos abertos e confiantes. A legenda da 
foto: "Rita Lee com a gataria do lbirapuera: patins, cores, natureza e muito gosto pelo 
proprio corpo", define os tracos desse novo individualismo e do novo mundo fragmentado e 
flexivel que o envolve. 

70 Especial - A juventude da beleza - A roqueira Rita Lee ganbou. Chegou a vez de uma geraqao de jovens sem 
complicaqdes e disposta a ser beta e saudd\>el sem querer salvor o mundo.( Veja, 05/1 l/80,p.60 ) 
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As cores marcam a busca de um estilo proprio, a natureza apresenta-se como fuga da 
cinzenta e burocratica sociedade massificada, padronizada, monopolista; os patins mostram a 
dinamica, a autonomia, a maleabilidade, a flexibilidade do corpo e das estruturas nessa nova 
etapa do capitalismo de consumo, que vai aposentando a rigidez fordista das cadeias de 
montagem, da producao em serie, do consumo de massa, no meio de um processo incessante 
de renovacao de produtos, marcas e formas de consumo, adequadas a logica do desejo; por 
fun o corpo, simbolo da individualidade, da autonomia, da liberdade, solto das amarras 
tradicionais, mas tambem aberto a novos codigos de consumo e signos da moda, atraves dos 
quais se busca a individuacao, o prestigio e a diferenciacao. 

Canevacci ( 2001, p.237-238 ) ressalta o potencial utopico do corpo como simbolo que 
remete a Utopia de uma sociedade conciliada com a natureza e em contradicao com as 
relacoes juridicas, eticas e normativa que vinculam o seu desnudamento a um quadro 
expositivo legitimo ( privado ). 

Segundo ele, com o fim da Guerra Fria, as imagens de TV, o ritmo do rock, a difusao 
dos esportes, os novos tipos de roupa, inseriram nos comportamentos e imaginarios juvenil 
uma carga direcionada para o exibicionismo e desvelamento corporal que entrava em 
contradicao direta com as normas morais em vigor. 

Esta geracao voltada para beleza, para a saude, para si mesma, "sem complicacdes", 
"disposta a ser beta e saudavel sem querer salvar o mundo" e aquela que comecava a 
conviver com o fim das grandes Utopias modernistas, c tentava experimentar uma nova Utopia, 

uma experiencia que se abria para um espaco publico cada vez mais redefinido por tracos 
privatizados da intimidade. 

71 Especial - A juventude da beleza - A roqueira Rita Lee ganhou. Chegou a vez de uma geracao de jovens sem 
complicaqoes e disposta a ser bela e saudavel sem querer salvar o mundo. ( Veja, 05/1 l/80,p.60 ) 
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"Eles, dourados, jovens, dangantes, sao habitualmente acusados de alienados, 
frouxas consciencias, apertadas em modelos Fionicci. T-Macchione, Company, 
as marcas famosas...Eles sao de ponca conversa, escassos livros e tern sempre 
os ouvidos ligados em algum som, sem preferencias musicais. Abandonaram 
aliviados os jeans pasteurizados pelo brilho calculado de pulseiras, camisdes e 
minis. Trocaram os sapalos das passealas pelas rodas deslizanles dos patins. 
Em carroes, legioes de motos ou bicicletas, no burburinho de iurmas mais que 
em contidos pares, eles querem o realce. Eles sao a gaiaria - gatas, brofos, 
gatoes e galinhos, corpos curlidos a esporte e sol, as cabecas feitas para 
mergulhar sens 17 ou 20 anos em rock, praia, patinagao e, invariavelmente, na 
moldura de algum espelho". ( Veja, Ibdem,p.60 ) 

Nos depoimentos dos jovens da epoca, colhidos pela reportagem de Veja, ha uma 
veemente preocupacao com o "investimento" no corpo, na saude, no prazer ( amplo, geral e 
irrestrito ); ha a busca da natureza, como o espaco publico proprio para exibicao do corpo e da 
aparencia; e ha, tambem, uma orientacao de conduta voltada para o eu e a rejeicao de projetos 
coletivos mais amplos, como aqueles sustentados pela ideologia da modernidade e da politica 
tradicional.72 

No entanto - retomando Canevacci - a aparencia, o corpo ou as mensagens corporais 
foram, aos poucos, tornando-se obsessao, uma vez que agora a troca de mercadorias envolvia 
a troca de imagens e de experiencias corporais em um nivel qualitativamente diferente em 

"Bebo pouquinho, nacla cte muito birita. Bebo e logo depots faco exercicio. At suo. Pronto, ja botei 
para fora". Mu, 22 anos, tccladista do conjunto A Cor do Som. Ele mora com os pais, freqiienta aulas de 
gtnastica tres vczes por semana, acredita em disco voador e se diz moderado. ( Veja, Ibdem,p.63 ) 

"Nossa politica nada tern a ver com essas caretas que existent por oi. Somos a fa\'or da maconba e do 
sexo amplo, geral e irrestrito". Rui Lima, do conjunto Corpo e Alma, de Salvador. ( p.63 ) 

"Acho politica um saco, um bando de gente que so se interessa por alias mordomias. Garanto que 
estou melhor paquerando as gatinhas". Wagner Pinto, 22 anos, de Bclo Horizonte. ( p.64 ) 

"Com 18 anos eu tinha itlcera e o coromba. Agora eu acredito nos coisas naturais. Quando voo, sou so 
instinto. Descobri que somos animaizinhos". Henrique Malleta, 22 anos, Rio de Janeiro. ( p.65 ) 

"A gente demora um tempo enorme para ter um corpo bent construido como o meu, para ter um 
pulmao aberto, e nao vou destrui-lo assim com drogas". Frederico d'Orey, 17 anos, Rio de Janeiro. ( p.65 ) 

"Sou a fa\'or da virgindade para a irmd e a menina com quern for me casar. O resto, cada um que cuide 
de si. " ( p. 66 ) 

Enfim, como cantava Rita Lee "a trovadora dessa gerac2o": "Nao quero luxo, nem lixo / Ouero saude 
pro gozar no final". 

Uma ctnografia da geracao saude, do inicio da decada dc 80, mostra que cla se guiava por tres 
mandamentos basicos: saude, som e patins ( p. 61 ); e adepta da alimcntacao natural; os meninos usam cabclos 
"papai mandou" e as mcninas, rabo-de-cavalo e trancinhas; as mcninas prefcrem minissaias com cores pasteis, 
usam sapatos dc pano c perfumes e cosmcticos a base dc ervas; os meninos usam camisctas coloridas com 
inscricdes em ingles, preferem as pistas de patins as discotecas, usam como girias: brotinho ( a segunda geracao 
dc cocotas ), dar valor, jaburu, rapcizes c tchiurma. (p .62) 
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relacao ao passado. Tudo agora passava a girar em torno do corpo, da aparencia: "A 
apresentagao do eu torna-se importante nao somente nas relacoes interpessoais de tipo 
familiar, amistosos ou sentimentais, mas tambem ( e talvez mais ) nos espagos publicos 
anonimos. " ( Canevacci,2001,p.240 )73 

A decada 80 foi marcada pelo esporte como gesto ludico, com o corpo ( produzido )e 
seus adornos coloridos, exposto a visao dos espelhos das academias, ou ganhando as ruas 
numa tendencia a exposicao publica e a estetizacao dos gestos esportivos. 

Segundo Pociello ( 1995,p.l 16 ), na sociedade midiatica e de espetaculos permanentes 
ha, em meio ao prazer de praticar esportes, um secreto e inconfessavel prazer de ser visto 
nessa pratica. Ainda segundo ele, esta tendencia e consequencia de uma crescente 
individualizacao do comportamento esportivo, ( um crescimento superior dos esportes de 
lazer individual em detrimento aos esportes coletivos ) devido a invencao de novas maquinas. 
Foi um processo se aprofundou, durante a decada de 80, na chamada malhacao prive, ou 
"malhacao individual", com a execucao de exercicios individualizados ( que daria origem ao 
posterior aparecimento dos personal treiners ) . 7 4 

E, tambem, tomou forma em de novos esportes como o surf, skate, asa-delta, abrindo 
novos espacos de jogo, buscando a fusao com a natureza, numa alusao ao mito do Paraiso 
Perdido. ( Ibdem, p. 117 ). O crescimento destes esportes podia ser visto atraves de varios 

75 
lancamentos editorials da epoca. 

73 E, continua Canevacci, se em 60, Marcuse falava de dessublimacao repressiva, dizendo que a falsa liberacao 
sexual estava produzindo um aumento da repressao adicional ( que se acrescentaria aquela naturalmente 
necessaria), agora se pode falar de dessimbolizacao do corpo em publico. 
74 Vida Aloderna - Malhagdo Prive - Cariocas tent academias de gindstica em casa. (Veja, 0 l/07/87,p. 117) 
75 A Placar langou uma revista destinada aos praticantes de iatismo, windsurf, canoagem, etc, com tiragem inicial 
de 102 mil exemplares. "Na onda crescente de interesses pelos esporte praticados sobre a agua, a revista Placar, 
da Editora Abril, acaba de lancar uma publicacao especial, de 114 paginas, dedicadas aos amantcs do mar, rios , 
lagos e lagoas."Esporte - Na crista da onda - Fas de esportes nauticos ganham revista propria. ( Veja, 
19/ll/86,p.81 ). Especial - Corrida rumo ao mar - A bordo de caiaques, veleiros, lanchas e iates, uma legiao 
cada vez maior de brasilciros dcscobre as delicias e cmoc5es do mar. ( Veja, 27/01/88,p.62 ). A revista Fluir 
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Poccielo ( 1995,p. 119 ) acredita que o capitalismo em sua manifestacao pos-moderna, 
com o deslizamento de profissoes para o setor terciario, com mutacao das ocupacoes afetadas 
pelo desenvolvimento da cultura imaterial e da industria high-tech, requer disposicoes que se 
projetam na esfera do lazer. "Flexibilidade e rapidez de adaptacao, leveza e mobilidade, 
pequenos grupos, dominio de tecnologias avancadas, organizacdo em rede, sen so de 
iniciativa e a capacidade de assumir riscos calculados dao a nossos jogos um gosto 
pronunciado pe/as aventuras". 

A forma como foi apresentada a imagem de Collor de Mello pela midia e pela 
publicidade trazem referenda a estes diversos elementos: buscava uma clara distincao entre 
ele e os politicos tradicionais76; o que era facilitado pela sua juventude, o corpo atletico, forte, 
saudavel, o gosto pela aventura, pelo esporte e a forma de apresentar-se ( roupas, gestos, 
atitudes, etc. ), denotando estilo e diferenciacao, uma exibicao de si cuidadosamente 
planejada. 

especializada cm esportes nauticos, como surf, wind-surf, body boarding, tinha uma tiragem de cem mil 
excmplares mensais (como mostra a publicidade veiculada em Veja, em 1987). O mesmo acontecia com o skate. 
As revistas para o publico desse esporte vendiam 70 mil exemplares mensais e estimava-se, em 1987, quase 1 
milhao de praticantes do skatismo. Vida Modcrna - A onda do cimcnto - Uma segunda geracao de praticantes 
invade as ruas das grandes cidades e transforma o skate no esporte da moda. (Veja, 02/12/87,p.92 ) 
76 A estr&a de Fernando Collor em programas politicos na televisao procurou esta distincao, associando o 
candidato a imagem de jovens. O programa do PRN, exibido em marco de 1989, foi apresentado por Alexandre 
Frota e Claudia Raia, stars jovens e modemos e o programa do PTR, exibido em abril, foi intercalado com a 
gravacao de um grupo de jovens que gritavam "Queremos um Brasil novo ! ". 

Como veremos na segunda parte, em seu livro sobre a imprensa e Fernando Collor, Conti ( 1999 ) mostra a 
extrema preocupacao do candidato com a aparencia, como era fotografado e filmado. 
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II1.2. EU M E AMO, NAO POSSO MAIS VIVER SEM MIM: O Eu Absolute 

Talvez nao seja simples coincidencia que o proprio candidato, Collor de Mello, 
apresentasse fortes tracos de uma personalidade narcisica, espelho de uma nova cultura, 
subjetividade e personalidade que estavam sendo gestadas. E quern seria esse novo sujeito 
narcisista? 

Em a Personalidade Autoritaria, Adorno traca uma tipologia de personalidades, dentre 
elas, aquela denominada de "manipulador" tern semelhancas com o tipo ideal narcisista. Este 
revela-se: 

"Pela mania de organizacdo, pela incapacidade de vivenciar experiencias 
humanas em geral, por certa especie de falta de emoiividade, pelo realismo 
exagerado...Nao concebe nem deseja por um segundo sequer que o mundo seja 
diferente daquele que e...Sao pessoas incapazes de amar...( o que ) designa o 
insuficienle relacionamento libidinal com oulras pessoa. Sao essencialmente 
frias, que devem negar no seu Ultimo a possibilidade de amar e cor tarn o amor 
pela raiz antes que possa desabrochar em outras pessoas...Seu amor foi 
absorvidopor objetos, mdquinas... " ( Severiano,2001,p.l49 ) 

Para Birman, o narcisista e aquele que nao consegue se descentrar de si mesmo, que 
vivendo na cultura do espetaculo encara o outro apenas como um objeto para seu usufruto, "o 
que interessa e o engrandecimenlo grotesco da propria imagem " ( Vasconcelos,2002p. 176 ). 

E, portanto, um sujeito que convive sob o pano de fundo da sociedade do espetaculo, 
onde o horizonte intersubjetivo e esvaziado e desinvestido das trocas inter-humanas; sujeito 
incapaz de conviver com a frustracao, que nao suporta viver qualquer experiencia de fracasso. 

Citando Lowen, Vasconcelos (Ibdem, p. 170 ) mostra o sujeito narcisista como aquele 
que se preocupa mais com o modo como se apresenta do que o que sente. E egoista, centrado 
em seus proprios interesses, vive da aparencia e da imagem. Os narcisistas negam os seus 
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sentimentos e dos outros "sao arrogantes, egoistas, insensiveis, prepotentes, exibicionis/as, 
autoritdrios, siiperficiais, sedutores, desamorosos, egocentricos, etc." ( Vasconcelos, 
Ibdem,p.l72) 

Para sobreviver, o narcisista cria uma imagem de si mesmo que e absolutamente 
dissonante com sentimentos que inundam o seu self. A imagem grandiosa de si, foi 
arquitetada com o objetivo de encobrir as suas deficiencias e ocultar as suas dificuldades 
emocionais. Essa inadequacao o leva a viver sob a ameaca de ser desmascarado em suas 
fragilidades. 

E comum os narcisistas buscarem o poder, acreditando que lhe da a garantia de nao ser 
mais humilhado. Atraves do poder, o narcisista busca transcender os sentimentos de 
desamparo e dependencia. Segundo Lowen, a frustracao e o vazio com o poder sao 
inevitaveis, pois o poder nao suprime o sentimento intimo de humilhacao, nem de 
inferioridade. "E comum vermos os narcisistas como pessoas poten/es, auto-snficientes, 
impositivas e vencedoras. Esta e a imagem com a qua! eles se apresentam a sociedade. No 
intimo, sao pessoas frdgeis, carentes e desprovidas de um sentido de vida. " ( Ibdem,p.l73 ) 

E, portanto com base nos anseios, nos medos, nas fantasias do sujeito narcisista que se 
estrutura todo o aparato de consumo, cujo fim ultimo seria auto-satisfacao, a auto-realizacao, 
o sucesso, a felicidade e o prazer. Dai que, "alem do incentivo ao consumo, o capitalismo tern 
investido no sentido de valorizar as imagens do corpo e do sexo como tinicas formas de 
realizacao plena do sujeito. Assim a busca do prazer e do sucesso de cada sujeito passa a ser 
o alvo primordial da vida desses sujeitos no capitalismo. " ( lbdem,p. 183 ) 

Ao lado da influencia da midia, da publicidade e do consumo na definicao do sujeito 
egoista, acima apontado, na busca egoista por felicidade e satisfacao, da obsessao com o eu, 
com o corpo e com a aparencia, vivendo suas preocupacoes de maneira privatizada, havia a 
definicao social de um novo sujeito da sua biografia, menos submetidos a cultura judaico-
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crista do sofrimento e do adiamento terreno da busca por satisfacoes; um sujeito mais 
imediatista, mais disposto a viver o presente, perseguir seus pequenos pianos do cotidiano, o 
sucesso e a felicidade. No conjunto estes fatos deixam marcas na cultura, definindo-a como 
narcisica e hedonista. 

No comeco dos anos 80, estas marcas eram visiveis nas manifestacoes culturais.™ 
Quando os sinais da crise economica, como o desemprego e a recessao, tornaram-se evidentes 
e ameacadores e a abertura politica titubeava entre idas e vindas, escutava-se no radio Voce 
nao sotibe me amar, do conjunto musical Blitz e nao mais o melodrama, o romantismo e a 
musica engajada que predominara na decada passada. A ironia, a parodia, as cores ganhavam 
destaque nas manifestacoes culturais. "Nao ha mais o elogio ao sacrificio - volta-se a vida 
satirica e hem-humorada da literatura e musica ( Gregdrio de Ma/os, Machado de Assis, 
Mario de Andrade, Di Cavalcanti, Nelson Rodrigues, Noel Rosa... " ( Veja,Ibdem, p. 173 ) 

Para Bauman ( 1999,p.276-277 ), esta privatizacao das preocupacoes, tornou a 
sociedade imune a critica sistematica e a dissensao social radical. As questoes sociais 
passaram a ser tratadas como questoes privadas, como inepcia ou negligcncia individual, 
fazendo com que o fracasso redundasse em culpa e vergonha, nao em protesto politico. Para 
ele, a defasagem entre estados de felicidade desejaveis e aqueles alcancaveis resultava no 
crescente fascinio com as seducdes do mercado e a posse de mercadorias. 

Mas o que agora, tambem, se verificava e que a busca da felicidade demandava luta, e 
a preocupacao com a satisfacao do eu passava a ser defmida no agora e em ambito local, 
pessoal, imediato e nao necessariamente atraves de projetos e Utopias modernas que 
entendiam a sociedade como um projeto inacabado que se devia completar. 

78 Cultura - Correndo por fora do melodrama - Armados de ironia e muita iniaginacdo. jovens artistos levontam 
o astral da cultura brasileira. ( Veja, 10/1 l/82,p. 175 ) 
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Para o pensamcnto politico moderno, o sofrimento valia a pena como uma especie de 
nota promissoria, onde o padecimento de hoje compraria a felicidade de amanha - ou o 
paraiso para os cristaos ou a redencao social para o realismo socialista. ( Veja, 10/11/82, p 
173 ) 

Mas, na sociedade pos-moderna a felicidade devia ser imediata "Nos queremos ser 
Jellies aqui e agora", afirmava o poeta Chacal. ( Veja, Ibdem,p.l73 ). Tambem era o que 
afirmava Caetano Veloso: "A esquerda acredda no Juturo, acredda que basia remover os 
obstdados do presente para ficar tudo bem. Son mais pessimisla e por isso men presente e 
alegre. O otimismo da esquerda, no Jundo, e triste. " (Ibdem, p. 174 ). E o que dizia o poeta 
Paulo Leminski: "Queremos a arte inutilitdria...Queremos Jazer obras que nao tenham 
utilidade alguma a nao ser dar prazer a quern goste delas. " (lbdem,p. 174 ). 

Era o presente que aparece no filme O Sonho Nao Acabon'9 de Sergio Rezende, 
voltado para o cotidiano dc jovens da metropole, com seus pequcnos projetos e alcgrias 
tracados no reduzido compasso do dia a dia; nas banalidades risiveis das letras de Voce nao 
Soube me Amar de Blitz, do Flagra de Rita Lee c Roberto de Carvalho: "No escurinho do 
cinema' Chupando drops de anis/ Longe de qualquer prob/ema/ Perto de um final / Eeliz. ", 
no poema de Leminski: "Nao discuto /Com o destino/ O quepintar /Eu assino ". 

Este retorno ao eu e para o imediato, resvalando as vezes para a onipotencia primaria 
estava presente em musicas leves e bem-humoradas como as que fizeram sucesso no comeco 

79 O filme O Sonho Nao Acabou, de Sergio Rezende, mostra jovens embalados por rock e a certcza de que se 
acabaram os grandcs sonhos dc uma geracao, "restaram os pequenos projetos do dia-a-dia." ( Veja, 
04/08/82,p.l50) 
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dos anos 80: Eu me Amo do Ultraje a Rigor8", Egotrip de Blitz,™ Narciso do Barao 
Vermelho*2 entre outras. 

EukieAmo 
( Roger Rocha Moreira ) 
"Eu me amo, eu me amo 

Nao posso mais viver sem mint... 
Foi too dificilpro eu me encontrar 

E muito fdcil um grande amor acabar, mas 
Eu vou tutor por esse amor ate o fim 

Nao vou mais deixar eu fugir de mini 
Agora eu tenho uma razao pro viver 
Agora eu posso ate gostar de voce 

Completamente eu vou poder me entregar 
E bem melhor voce sabendo se amar. " 

Esotrip 
(Evandro MesquitaJAntonio Pedro/' Ricanto Barreto/ Patricia Tra\>assos ) 

Sou eu princesa, o Batata 
- Batata, a essa bora? 

...Sabe o que e princesa? 
Hoje encontrei a pessoa que eu procuro! 

Jura? 
E bom... se isso te satisfaz eu...juro, juro, Ja disse que juro. 

Ob! Batata... 
Uma pessoa que eu quisesse comigo 25 horas por dia 

Uma pessoa que me entendesse, que eu pudesse confiar... 
Oh ! Batatinha eu, eu... sinto isso tambem. 

Eessa pessoa, princesa... ( diz, diz) 
Essa pessoa ( diz ) 

Sou eu! 
Hum 

Eu te amo, eu me adoro 
Eu nao consigo te ver sem mini 

Eu sou o cara mais gente fina que eu conheco 
Eu te amo, eu me adoro 

Eu nao consigo te ver sem mini. 
Narciso 

( Frejat/ Cazuza ) 
Eu tenho tudo o que voce precisa 

E mais um pouco 
Nos somos iguais 

Na alma e no corpo 
Voce que se cuide 

E pare de sair pela tangente 
As drogas e os assuntos acabam sempre 

Nesse frente a frente 
Agora me enfrente 

Como uma imagem no espelho 
Nenhum bicho ou planta 

Pode ousar assim. 
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Era o tempo quando era possivel imaginar o eu ( a individualidade, a autonomia, a 
liberdade ) e o corpo ( o prazer, a juventude, beleza, etc. ) ultrapassando qualquer barreira e 
convencoes, rompendo os limites do privado e ganhando lugar de destaque no palco brilhante 
do espaco publico: "Subo nesse palco/Minha alma cheira a talco / Como bnmbum de bebe / 
Minha aura clara/ So quern e clarividente pode ver. "83 livre de qualquer restricao, de 
qualquer repressao. Como cantavam, na epoca, os Menudos: "Canta, danga, sem parar / 
Pula, grita, 6,6,6,6 /Nao se reprima /Nao se reprima. " 

E dificil imaginar a continuidade desse processo de individualizacao e desrepressao, 
sem a interferencia mortal da Aids, com uma sombra de medo e pavor sobre o restante da 
decada de 80. Como discute uma reportagem especial de Veja sobre a decada de 80:84 

"Com a Aids, a principio batizada de peste gay', ocorreu uma parada brusca 
na alegre marcha da liberagao sexual. Houve um retorno aos terrores da epoca 
pre-penicilina e, entre os jovens, principalmente comportamentos cada vez mais 
comportados. Como o sexo continua a ser uma das boas coisas da vida, seguiu-
se fazendo amor nos anos 80. So que com menos parceiros, tisando incomodos 
preservativos e sempre com alguma dose de preocxqmgao. Prazer e 
preocupagao nao combinam, mas ambos estiveram ligados nos anos 80, 
criando portentosos curto-circuitos comportamentais...Nao existe "se" em 
Historia, de modo que e impossivel especular o que seriam os anos 80 se o 
medo da Aids nao tivesse explodido, ou se a ciencia tivesse descoberto a sua 
cur a rapidamente. O fa to e que a Aids existe, e os costumes amorosos da 
decada estiveram associados a doenga ". 

Provavelmente, tenha o panico social causado pela Aids refor?ado o narcisismo em 
seus aspectos mais negativos, fazendo os individuos aderirem mais completamente aos novos 
codigos de consumo, em busca de um sentido de individuacao e realizacao, de fantasias 
substitutas, no contexto da volta da repressao sexual - nao mais aquela assentada em valores 
morals e religiosos, mas no medo invisivel, ambiguo e biologico. O incremento do medo 

Palco - Gilberto Gil, dc 1981 
( Veja Especial, A Decada de 80, 31/12/89,p. 182-183 ) 
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certamente contribuiu para potencializar o sentimento de vazio, de impotencia, de 
inseguranca, de desorientacao, de falta de sentido e de inexplicavel sentido de fim, no qual se 
encontrava um eu cada vez mais ameacado. 

A tristeza e depressao coletivas dai derivadas comecaram a marcar o estado de espirito 
predominante no final da decada. O colorido, a leveza, o otimismo, a busca da natureza, da 
saude e da liberacao do corpo em publico, que deram o torn da subjetividade ( "geracao 
saude" ) e da cultura ( "cultura do alto astral") do inicio da decada, cederam lugar a moda da 
cor preta: o modelito dark, noir, sombras nostalgicas e misteriosas de filmes de segunda 
classe dos anos 40,85 ao clima gotico, violento e sombrio da Gottan Cdy futurista de Batman 
e dos filmes de terror que viraram mania.86 Na musica, o torn de parodia, de brincadeira e 
informalidade de Rita Lee e Blitz foi apagado pelos estridentes e melancolicos acordes 
"sertanejos" e ate o rock ficou mais triste e sombrio:87 

Ha Tempos 
(Legiao Urbana ) " 

Parece cocaina mas e so tristeza, talvez tua cidade 
Muitos temores nascem do cansago e da solidao 
E o descompasso e o desperdicio herdeiros sao 

Agora da virtude (pieperdemos... 
Tua tristeza e tao exata 

E hoje o dia e tao bonito 
Ja estamos acostumados 

A nao termos mais nem isso... 
Ha tempos sao os jovens que adoecem 

8 5 (Vcja,3I /12/89,p. l85) 
86 Cinema - Pesadelos na tela - Com vampiros e monstros que assustam ou fazem rir, os filmes de terror 
orrebatam as plaleias. ( Veja, 01/03/89,p.96 ). Os principals representantes desse fil3o sao: Hora do Pesadelo, 
A Hora do Espanto, A Casa do Espanto, Sexta-Feira 13. O terror dos anos 80 foi fcito dc producoes baralas, 
baseadas em sustos, reacoes dc repulsa, humor e sequencias, arrastando multidoes aos cinemas, inclusive no 
Brasil. Segundo Stephen King, um dos maiores autores de best-sellers de terror, no seu livro Danga Macabra, os 
confiitos politicos, as crises economicas e morais e as inquietudes tecnologicas de cada epoca tendem a 
influenciar na produc3o do horror de cada periodo. Para ele, os enredos s3o metaforas - delibcradas ou n3o - das 
angustias reais do presente. ( Veja,13/08/2003,p.l08) 
87 Esta foi uma das caracteristicas do rock brasileiro no final da decada: "Lobdo ( em 1987) langou um punhado 
de rocks e cangdes pautadas pela emogao e um certo torn amargo e sem esperanga ". ( Veja, 31121 /87,p. 167 ) 
88 LP Ouotro Estagdes de 1989 
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Hd tempos o encanto es/d ausente 
E hd fermgem nos sorrisos 

E so o acaso estende os braqos 
A quern procura abrigo e proteqao. 

O Tempo Nao Para 
( Caztiza - Arnaldo Branddo ) 8 9 

Dispara contra o sol 
Sou forte, sou por acaso 

Minha metralhadora cheia de mdgoas 
Eu sou um cara 

Cansado de correr 
Na direcdo contrdria 

Sem podium de chegada ou beijo 
De namorada 

Eu sou mais um cara... 
Eu nao tenho data pra comemorar 

As vezes, os mens dias sao de bar em bar 
Procurando agulha no palheiro. 

Nas nodes defrio e melhor nem nascer 
Nas de color, se escolhe: e matar ou morrer 

E assim nos tornamos brasileiros. 

O rock que marcou o final da decada de 80, apresentou-se mais cadenciado, 
introspectivo, marcado por um romantismo nostalgico, com letras repletas de incerieza e 
desorientacao ( "sem podium de chegada ", "correr na direcdo errada" ), de sentido de perda 
( "7/d tempos sao os jovens que adoecem", "Nao tenho data para comemorar" ), de temores 
("Muitos temores nascem do cansaco e da solidao", "Nas nodes de frio e melhor nem 
nascer"), de desencantamento ("Hd tempos o encanto estd ausente / E hd fermgem nos 
sorrisos", "As vezes, os mens dias sao de bar em bar/Procurando agulha no palheiro" ), de 
desprotecao pela certeza do acaso ("Sou forte, sou por acaso/ Minha metralhadora cheia de 
mdgoas", "E so o acaso estende os braqos / A quern procura abrigo e proteqdo" ), da 
violencia de um eu perdido na "cultura do sobrivencialismo" ( "e matar ou morrer" ) e de 
frustracao ( "Eassim nos tornamos brasileiros"). 

LP O Tempo Nao Para de 1988. 
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Foi o estabelecimento da cultura e subjetividade narcisica que fez de Collor de Mello 
espelho. O consumo da sua imagem ( como a de produtos e marcas no mercado ) inseria a 
personalidade e o corpo na cultura do espetaculo, interpelando o publico com a promessa 
individualizada ou privatizada de felicidade, sucesso, realizacao, prazer ( com todos os seus 
componentes eroticos e narcisicos). A Aids, de certa forma, reforcou o especto negativo desta 
cultura e subjetividade, pois enquanto se propagava e incentivava o sujeito livre, autonomo, 
bem-sucedido e auto-realizado - atraves de padroes e modelos inalcancaveis para a grande 
maioria - a ameaca da doenca o tornava ainda mais inseguro, impotente, sobrevivente. Esta 
ambiguidade vai estar presente na forma como o erotismo exposto na imagem do candidato 
vai estar ligado a fantasias destrutivas e a impulsos agressivos e de vinganca. Eram os efeitos 
colaterais do eu absoluto. 

1H.3. A PILULA DA FELICIDADE: Efeitos Colaterais do Eu Absoluto. 

Jurandir Costa ( Severiano,2001,p. 160 ) afirma que, na impossibilidade do 
atendimento dos ideais da cultura ( construidos pelas introjecoes de modelos parentais e 
padroes eticos da sociedade ), os individuos recuam para se ocuparem com investimentos 
estritamente pessoais, ocorrendo o retorno a propria pessoa do amor retirado do mundo, uma 
auto-absorcao no eu, um desejo de retorno a onipotencia primaria. 

Mas, como a funcao dos ideais veiculados pela publicidade nao e a satisfacao real dos 
desejos solicitados, mas tornar esse estado de busca narcisica um estado permanente ( uma 
vez que isso e o combustivel do consumo ), ha um fluxo incessante de sempre novos 
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modelos-ideais para que a idealizacao seja permanentemente alimentada e o sujeito devorado 
pelos objetos. 

So que, como afirma Costa, o prazer que a sociedade prega nao esta no proprio corpo, 
mas sempre no corpo do outro, corpo esse que nao passa de uma abstracao reificada, 
inventado pela sociedade de consumo, mas capaz de fazer o sujeito sentir-se culpado por nao 
atingi-lo. O que instala novas defesas narcisecas geradoras de ansiedade, depressao, fadigas 
cronicas, frieza afetiva, descompromisso emocional, agressao cega dirigida a tudo e a todos, 
disturbios proprios da "patologia do narcisismo". 

Para Lasch, tais disturbios estao ligados, frequentemente, a sentimentos de vazio e de 
falta de sentido, a incapacidade de relacionamento com o outro de maneira profunda e 
significativa, a hipocondria e as fronteiras difusas do ego. 

Para Jurandir Costa, a maior violencia da sociedade de consumo e a de nao fornecer 
um suporte cultural para inocentar o sujeito pela decadencia e morte do corpo, induzindo que 
compete ao proprio ego a responsabilidade pela morte ou sofrimento do proprio corpo. 

Aparecem propagandas como a do Smoke-Kit prometendo saude, eliminando o vicio 
do fumo e da Synometrics, afirmando que com apenas sete minutos por dia e possivel perder a 
barriga; ( Fig. 04 ^propagandas de lentes de contato, como da Bausch & Lomb ( Fig. 05 );91 

da emulsao matinal anti-rugas da Helena Rubinstein ( Fig. 06 );92 do creme condicionador da 

90 ( Veja, 1980 ) 
91 ( Veja, 1985 ) 
92 ( Veja, 1985 ) 



Natura para a pele do homem "formula forte para revitalizar a aparencia" ( Fig. 07 );93 do 
Toff Man-E, com Pele prometendo "A energia sem limites"( Fig. 08 );9'1 e da Diet Coke 
mostrando "o sabor de viver em forma" ( Fig. 09 ).95 Saude, corpo e aparencia estavam na 
ordem do dia da publicidade. 

Uma reportagem de Veja, de 1982, sobre obesidade, mostrava como a medicina ia 
demarcando as suas causas "psicologicas":96 

"Ao buscar explicates para obesidade a/guns especialistas lembram a 
importdncia de fat ores como o send men to de culpa, a soliddo, a hostilidade e a 
inseguranca, cpie seriam compensados com a satisfacao de comer mais. O 
endocrinologista carioca Jorge Bastos Garcia ja atendeu quase quinze mil 
pessoas e esta convicto de que 95% de seus clientes sao gordos porque tern 
problemas psiquicos e por isso se alimentam excessivamente. 'A ansiedade, a 
depressao, a angiistia alteram o sistema endocrino e a pessoa acaba comendo 
demais'" 

Neste sentido, vale observar que na sociedade que valoriza a felicidade e a realizacao 
pessoal acima de tudo, a tristeza, a depressao, a falta de iniciativa aparecem como os males 
mais temidos, definindo ate uma nova marginalidade ou patologia.97 E a medicina, o 
desenvolvimento tecnologico e o consumo dedicam-se a construcao de eficientes armas para 
combate-los, num processo crescente de medicalizacao da vida social e de competencia 
especializada ( Bauman,1999,p.223 ) que, atraves da multiplicacao ilimitada de novos 
problemas, estimula a necessidade de si mesma. 

J 3 ( Veja, 1988 ) 
94 ( Veja, 1988 ) 
95 ( Veja, 1989) 
96 ( Veja, 2271 l/2,p.76) 
97 Segundo dados da reportagem de Veja:, em 1987, calculava-se que 6% de todas as pessoas passavam por crise 
de depress3o clinica Medicina - Brecha no nevoeiro - A ciencia mapeia as origens organicas da depressao e 
abre a chance de tratamento para milhoes. ( Veja, 13/05/87,p.54 ) 
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Em 1982, o remedio para emagrecer, o Trial - "a pilula do gordo" - passou a vender 
cem mil caixas por mes. Aos poucos, a industria de medicamentos ja nao associavam mais os 
seus produtos apenas ao combate a determinadas patologias, mas tambem a modelos de corpo, 
a ideais de saude, a uma estetica, a um estilo de vida. E nesse sentido que se compreende o 
fato de um medicamento poder virar moda.98 

0 estudo da biologia do cerebro trazia a promessa de tratar as doencas afetivas atraves 
de medicamentos.99 A grande "mania" da decada, no entanto, seria a "pilula da felicidade", o 
Prozac m 

Lancado em 1987 nos Estados Unidos, o Prozac atingiu, no ano seguinte, um total de 
130 milhoes de dolares em vendas e, ate setembro de 1989, subiria para 200 milhoes de 
dolares. No Brasil, o medicamento foi lancado no mercado em 1989 ( Veja, Ibdem, p. 130 ), 
com a promessa de amenizar os sintomas da depressao clinica, como a angustia, a falta de 
apetite, a apatia, a falta de alegria, a falta de apetite e de desejo sexual.101 

Na era da fragmentacao, da velocidade, das mudancas constantes da sociedade 
contemporanea, a velha e moderna psicanalise cedia lugar aos poderes imediatos da industria 
medica e farmaceutica, com novos medicamentos embalados com a promessa de curar 
doencas afetivas, como a depressao que, segundo a reportagem de Veja, atacava, no Brasil, 7 
milhoes de pessoas. 

Medicina - Pilula do gordo - Remedio para emagrecer enlra na moda ( Veja, 03/1 l/82,p.77 ) 
99 Medicina - A nova Fronteira - O estudo da biologia do cerebro permite que boa parte das doengas afetivas 
seja tratada com medicamentos. ( Veja, 20/09/89,p.76 ) 

Medicina - Um ataque d melancolia - O prozac, um medicamento que combate a depressao qui mica com 
eficdcia, e a nova mania dos americanos. ( Veja, 20/12/89 ) 
101 A depressao e classificada como uma das patologias do narcisismo. resultante de um eu cada vez mais 
fragmcnlado e vilipendiado na sua angustiosa busca dc chegar a modelos-ideais ( de corpo, de saude, de 
aparencia, de beleza, de felicidade, de estilo, de status, etc. ) inatingiveis, propostos pela midia e pela 
publicidade. 

Medicina — A nova fronteira - O estudo da biologia do cerebro permite que boa parte das doengas afetivas 
seja tratada com medicamentos ( Veja, 20/09/89,p.76 ) 
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"Hoje, defmitivamente, a biologia invadiu psicologia - numa estrada de 
diversas certezas e algumas esperancas, muitos problemas da mente estdo 
sendo conlroladas quimicamente, huge do diva...A questdo agora e saber se 
algum dia sera descoberta a pilula da felicidade, capaz de apagar a melancolia 
de um fim de tarde chuvoso, de frear a tristeza abissal pela morte de um 
parente querido. 'O comportamento humano e controlado pelo cerebro', diz 
Stepen Koslow, chefe do Departamento de Pesquisa em Neurociencias do 
Instituto Nacional de Saude Mental dos Estados Unidos. 'Haverd um momento 
em que todo comportamento poderd ser alterado com substantias quimicas 
introduzidasno organismodo homem'". (Ibdem, p. 76-77 ) 

Estava-se pois, diante da grande fantasia da sociedade hedonista contemporanea: a 
"pilula da felicidade". Mais do que tudo, porem, a "pilula da felicidade" simbolizava uma 
nova maneira de representar o bem-estar humano, agora defmido como um ato individual, 
liberto de qualquer vinculacao social, etica e moral, de qualquer historia familiar. A "pilula da 
felicidade" e de procedimento e efeito imediato, cientificamente legitimado, uma resposta 
adequada as insuportaveis e irresoliiveis patologias do narcisismo. 

A transformacao do problema mental, afetivo, emocional em problema biologico, de 
fria "predisposicao genetica" revela muito de uma sociedade onde as relacoes afetivas e 
emocionais do espaco privado foram erodidas em meio as transformacoes na esfera familiar, 
levando a que o relacionamento familiar e a historia de vida fosse perdendo espaco, diante de 
um eu que se expunha no espaco publico, sob o jogo de luzes da aparencia, da 
superficialidade, voltado para o aqui e o agora.103 

Isto mostrava, tambem, o porque da importancia das chamadas "terapias breves", 
vivenciadas como mais uma das fantasia de libertacao do homem pos-moderno: 

"Terapia rdpida - A descoberta de que uma serie de doengas afetivas tern 
fundo orgdnico e nao psicanalitico liberou muitos pacientes e suas familias da 

103 "A cotuluta humano e resultado de certas predisposicdes geneticas e nao apenas de relacionamento familiar, 
da historia de uma vida', diz o psiquiatra mineiro Eduardo Aquino... 'A descoberta de que meu problema e 
bioldgico, e nao mental, foi uma libertacao', diz Lucia Helena, curada da sindroma do pdnico, no 
Departamento de Psiquiatria da Unicamp". ( Veja,Ibdem, p.80 ) 
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incomoda situaqao de serem obrigados a vascidhar suas relaqoes pessoais para 
descobrir uma dificuldade mental... 'O problema da psicoterapia tradicional e 
que ela nao limita seu tempo de atuaqao', diz Mauricio Knobel, professor 
titular de psiquiatria na Unicamp, especialista nas chamadas terapias breves, 
que sao formadas de apenas 10 sessoes de andlise ". ( Vejajbdem, p.78-79 ) 

Mas, como mostra Jurandir Freire Costa, o investimento narciseco no corpo, na 
pessoa nao se da para restaurar uma experiencia prazerosa, mas em funcao do controle ou 
extincao da experiencia de dor, isso promove, dada a inacessibilidade do prazer "do corpo do 
consumo', a vivencia de um permanente estado de "privacao relativa". 

Para Mello e Novais ( 1998, p.656 ), a difusao de um individualismo de massa, tanto 
pela midia como pela publicidade, na sua busca de niveis mais altos de felicidade pessoal, e 
governada alternadamente pelo medo de sofrimento e vontade de potencia. Isso leva ao 
esmagamento do individuo como pessoa, levando-o a perder qualquer horizonte de vida fora 
da competicao selvagem, implacavel, diuturna do narcisismo que aparece no "culto ao corpo", 
na obsessao pela saude, no medo da velhice, no panico da morte, na identificacao com todos 
os que conseguiram se subtrair pela fama, ao rebanho. 

Para Baudrillard, o investimento narciseco no corpo promove uma evolucao regressiva 
da afetividade. Neste sentido, investir narcisecamente no corpo nao significa reapropria-lo 
como signo de desejo e sexualidade com fins de libertacao, mas unicamente trata-lo como 
patrimonio, de acordo com o principio normativo do prazer e da rentabilidade hedonista, aos 
moldes do codigo de producao e consumo das sociedades capitalistas. Para ele, o narcisismo 
contemporaneo e um narcisismo dirigido, porque o investimento no corpo e referenciado para 
aquilo que simbolize prestigio e diferenciacao e e orientado pelos signos da moda. 

Como a sociedade de consumo se baseia na existencia de um ego cada vez mais 

fragilizado, ela despoja o individuo de recursos classicos empregados na manutencao da 

imagem amorosa do ego e do corpo. 
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Para Vansconcelos ( 2002,p.l83-184 ), o individuo sente-se responsabilizado pelo 
sofrimento e morte do seu proprio corpo, portanto, o Narciso moderno nao ama, mas odeia a 
imagem de si mesmo. Vive submetido a padroes de beleza e de consumo efetivamente 
inalcancaveis a imensa maioria, gerando dai imensa frustracao e dor, na medida que o sujeito 
e lancado num mundo de ilusao proprio ao mundo das vitrines e shopping centers, que 
apresenta um modelo de prazer e felicidade sempre inatingiveis. 

E frente a essa situacao de "sofrimento" imposta pelo capitalismo e pela sociedade de 
consumo e agravada pela Aids, o narcisismo torna-se defensivo, acionado como forma de 
sobrevivencia do eu impotente para atingir as perspectivas criadas pela sociedade de 
consumo. 

Para Gabriel ( Severiano,2001,p.l45 ), embora o consumo empanturre 
temporariamente o ego, longe de preencher o seu vazio interno so vai aprofunda-lo. Nao ha 
volume de simbolos de status capaz de aliviar a angustia de status, nem simbolos de poder 
capazes de obscurecer sua impotencia para efetuar mudancas reais, nao ha produtos de beleza 
capazes de superar o medo de envelhecimento e morte. 

1II.4. NO CENTRO DO PALCO, SOZINHO: O Individualismo e as Emocoes. 

A questao do individualismo contemporaneo numa sociedade como a brasileira dos 
anos 80, deve ser melhor avaliada. Era um momento quando individualismo ainda se 
apresentava com uma conotacao negativa ( Da Matta,1987 ): a do individuo isolado, sem 
referencias, redes de apoio e identificacao. O sujeito encontrava-se numa encruzilhada. De 
uma lado, comprimido entre forcas e relacoes de complementaridade, com referencias reais e 
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simbolicas em uma comunidade hierarquica, atraves da qual tracava seus mapas de 

localizacao e de navegacao social e buscava escapar do carater nivelador, generalizante e, ao 

mesmo tempo, rragmentario e destotalizador das transformacoes sociais. De outro lado, estava 

a ponto de ser jogado, sem nome, em meio a uma massa indiscernivel, de relacoes funcionais, 

externas, objetivas e emocionalmente empobrecidas, mas que, ao mesmo tempo, lhe 

garantiam maior liberdade, autonomia e possibilidades de escolha. Padronizacao, 

destotalizacao e individualismo, traziam, portanto, uma carga de medo e ansiedade que, 

durante os anos 80, passou por modificacoes. 

Para Da Matta, o individualismo significa que o individuo abandonando as 

complementaridade, contrastes e gradacoes, predilecoes e singularidades torna-se um ser 

universal, uma entidade geral, dotada de autonomia, espaco interno, liberdade, igualdade. 0 

papel social de individuo ( e cidadao ) e uma identidade social de carater nivelador e 

igualitario. 

Portanto, para o autor, no caso do Brasil, o individualismo ( e a cidadania ) sofre um 

desvio que o impede de assumir o seu significado politico universalista e nivelador, fazendo 

com que o individuo isolado e sem relacoes seja considerado algo negativo, revelando apenas 

a solidao de alguem, que, sem vinculos, e um ser marginal em relacao aos outros membros da 

comunidade. 

No Brasil, o individualismo nivelador, heranca da tradicao liberal, relaciona-se com o 

componente hierarquico-complementar de origem comunitaria e rural, criando a convivencia 

de mundos e eticas diferenciadas; entrecruzando relacoes de parentesco, compadrio, amizade, 

familia ( identidades relacionais ) do universo privado com relacoes universalizantes ( 

identidades niveladoras ) do mundo publico, da burocracia e do mercado. "Tudo isso nos faz 

entender por que todos os brasdeiros sempre vavegam socialmente realizando um cdlculo 

personalizado de sua atuacao" { DaMatta,1987,p.91 ). 
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A decada de 80, como uma ponte, catalizou o conjunto das transformacoes que 

vinham desde desde meados do seculo: transformacoes no conjunto das relacoes de trabalho, 

nas formas de integracao do mercado e dos padroes de consumo, propiciando um rapido 

crescimento de vilas e cidades de pequeno, medio e grande porte. Associadas as crises 

politico-economicas da decada, essas transformacoes agravaram velhos e trouxeram novos 

problemas sociais - nublando cada vez mais pretensoes de retorno aos velhos codigos 

referenciais e relacoes comunitarias; sem, no entanto, deixar claras alternativas de 

desdobramentos futuros que pudessem firmar positivamente as perspectivas de modernidade, 

expressas na consolidacao e universalizacao da cidadania, na melhoria das condicoes de vida 

e trabalho, na garantia dos direitos sociais e individuals das minorias, na legitimacao dos 

movimentos sociais, na busca de estabilidade politica e economica, vencendo os vicios em 

cujo vacuo proliferam: o apadrinhamento, o clientelismo, o nepotismo, a impunidade, a 

corrupcao, a atrofia do poder local, o jeitinho brasileiro, etc. 

Havia, portanto, na decada de 80, uma memoria comunitaria-rural ainda recente e 

forte, onde se reconheciam grandes contingentes sociais, mesmo nas metropoles, servindo-

lhes como codigo nas relacoes sociais, guias de leitura, interpretacjio e projecao sociais.104 

Esta memoria comunitaria rural era canalizada e expressa em diversas esferas sociais: 

nas comunidades religiosas, nas formas de reorganizacao de redes de parentesco e 

solidariedade urbana, na musicas sertaneja, na recorrencia de temas rurais na midia, 1 0 5 

principalmente, na telenovela ( Em 1985 a novela de tema rural Roque Sanleiro conseguiu 

80% da audiencia, eqiiivalendo a 60 milh5es de espectadores, e em 1989, a novela Tieta, 

m Jovchlovitch ( 2001,p.l87 ) refere-se a pesquisas rccentes que mostram que. sob as niais dificeis 
circunstancias, ainda se encontram lacos de solidariedade, relacoes de convivialidadc c formas de expressao 
popular que mantem a vida comunitaria (Bosi, 1972; Mangnaiu, 1984; Chaui, 1993; Ribeiro, 1994). 

Por exemplo, o Programa Som Brasil da Rede Globo, a revista Globo Rural e a revista Estilo Brasil, cuja 
publicidade veiculada atraves de Veja, trazia temas tais como: "passeio de macho, uma viagem a cavalo pelo 
Mato Grosso, tocando boiada", "Rio Araguaia: o paraiso dos Pescadores", "Luiz Gonzaga, de volta ao 
Sertao", "Chitaozinho e Xorord, uma excursao ao Parana", "Aventura em Roraima: os ullimos ca\'alos 
selvagens", etc. 
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tambem conquistou ampla audiencia trazendo de volta o tema rural-comunitario, diante da 

perspectiva da modernizacao ). 

A memoria comunitaria-rural convivia, debatia e imbricava-se com novas formas de 

expressao simbolica, com base em relacoes modernas, dinamicas, individualizadas e 

parciais.1 0 6 Essas novas formas de expressao tambem ganham visibilidade nas novas seitas 

mercantis que comecavam a surgir, nas telenovelas de temas urbanos, na proliferacao de 

ritmos e tendencias musicais urbanas ou mistas: break, lambada, heavy metal, punk, etc.; no 

crescimento dos movimentos sociais urbanos de maior amplitude como os do ABC paulista e 

aqueles definidores da chamada "micro-politica": movimento feminista, de homossexuais, 

etnicos, dos sem teto, etc. 

Toda esta nova situacao passava a fazer parte da realidade brasileira atraves de um 

conjunto de transformacoes que Koury ( 1996 ) ve sedimentar-se na sociedade brasileira 

urbana pos-70, com o fim das rotinas tradicionais de comportamento, dos padroes 

ritualisticos, com a dessacralizacao dos costumes sociais tradicionais, com o fim das praticas 

relacionais e ritos integrativos, com a descren^a nas instancias desinvidualizadoras, devido a 

confusao entre os dominios publicos e privados. 

Vai ser, portanto, atraves da crescente importancia hegemonica do mercado, 

instaurado agora pelo chamado capitalismo de consumo, que vai ser criada uma frente para se 

contrapor a etica hierarquica, complementar, comunitaria. O individualismo passava a ser 

ressaltado. Onde o seu significado foi a solidao agora era classe e distincao. Novos modelos 

de comportamento, de familia, de relacoes de parentesco passavam a ser valorizados. O vies 

universalista e nivelador da sociedade, sob o pano de fundo da crescente importancia do eu, 

da auto-realizacao, da auto-satisfacao criou raizes numa cultura nascente. 

1 0 6 E essa luta e imbricacao que forma a estrutura da novela Roque Sanleiro, simbolizada nos personagens de 
Sinhozinho Malta e Roque Sanleiro, como vimos anteriormente. 
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Pela midia e pela publicidade o individualismo ganhava destaque. A novela Vale Tudo 

( 1988 ) e Roda de Fogo ( 1987 ) da TV Globo faziam uma critica aberta a etica hierarquica e 

complementar para a qual, entre determinadas relacoes e pessoas, vale tudo, sob o recuo da 

lei, da cidadania, da universalizacao dos direitos. A democratizacao da sociedade e as lutas 

sociais nos mais diversos espacos davam resultado. Ao mesmo tempo, o mercado precisava 

veneer vacuos de resistencia tradicionais para por em pratica e legitimar suas novas formas de 

seducao, construidas em torno do individualismo, para o qual nao deve haver nenhuma 

barreira a impedir a realizacao dos desejos, alem daquelas impostas pela possibilidade de 

consumo de cada um. 1 0 7 

O individualismo, da forma que ia se estabelecendo, apontava para um deslocamento 

do social para o intimo e para valorizacao da interiorizacao enquanto subjetividade ou espaco 

da intimidade ou do privado. Para Koury, a individuacao ia se dar agora pela individualizacao, 

portanto, fora das regras e ritos sociais, enquanto momento privado. 

O imbricamento da esfera publica com a esfera privada que caracterizara a vida social, 

politica e cultural brasileira sofria novas mudancas. O mundo privado se restringia a medida 

que se dissolviam processos integrativos tradicionais ( comunidade, parentesco, compadrio, 

etc. ) e a familia tornava-se unidade de consumo, perdendo funcoes de socializacao, agora 

cumpridas por agentes, agendas e espacos extra-familiares. 

1 0 1 Ncste ponto, duas propagandas vciculadas atraves dc Veja, cm 1989, chamam a alencao. Uma dclas. da 
Pofyfilme - embalagens flexiveis, mostra o sistema de parceria que a empresa tinha estabelccido com a industria. 
Em cima da parte esquerda da pagina, numa faixa verde amarela esta escrito: "Precisamos mudar o pais do 
jeitinho ". 

Outra propaganda que toca no mesmo ponto e a da Wolens. ( Fig. 10 ) Numa primeira pagina aparece, 
em letras grandes, a pergunta: "O negocio e levar vantagem em tudo, certo?" Na pagina seguinte, em letras 
deslacadas, a rcsposta: "Errado". E cmbaixo o seguinte tcxto: "A falsa malandragem virou mania nacional, 
Mas nao precisa ser muito esperto pra ver que, com todo mundo levando vantagem o tempo todo, o Brasil nunca 
vai levar vantagem em nada. De tanto dar jeitinho em tudo, daqui a pouco e o pais que nao tern mais jeito. E dai 
ninguem vai gostar do que vem por ai. " Finalmente, o logotipo com o nome Wolens e o slogan: "Dando um 
jeito no jeitinho ". 

A cluimada "lei de Gcrson" era produto natural desta logica relacional c hierarquica de origem 
comunitaria e rural. A tenlativa de revoga-la estava ligada ao processo de urbanizacao, a consolidacao dos 
movimentos sociais e do reforco das micro-politicas do cotidiano; mas, principalmentc, estava ligada aos 
intcrcsscs do mercado c as novas estratdgias de seduc3o propostas ao consumidor. 
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Porem, o deslocamento do social para o intimo, vai conviver com o desgaste nos 

processos sociais integrativos ( familia, parentesco, comunidade ), fazendo com que as 

relacoes afetivas ali erodidas extravasassem e se expressassem na crescente demanda por 

emocao. A emocao passava a ser, portanto, a catalisadora das energias humanas basicas do 

narcisismo, na mesma medida em que as pessoas passavam a ver o mundo a partir dos seus 

proprios sentimentos nele exacerbados . 

Tidas como fundamento do individuo, enquanto instancia privada, as emocoes 

comecavam a ser apropriadas pelo social, como expressao do desejo e tratadas como tais: 

relacoes mercantis proprias do consumo ou questoes especificas do individual ou privado. 

"As emocoes ossim sdo domesticadas pela negacdo enquanto esfera propria do social. " ( 

Koury,1996,p.44) 

Com o empobrecimento afetivo e gnosiologico das relacoes tangiveis, imediatas e 

cotidianas, o mundo-media passava a resolver as necessidades de conhecimento, socializa<?ao, 

sociabilidade e a suprir o estoque social das emocoes coletivas. 

A televisao tornava-se, entao, um meio por excelencia de catalisar e mobilizar 

emocoes, atraves da edicao de fatos, da veiculacao de imagens, da espetacularizacao e 

publicizacao de acontecimentos, ate aqueles antes circunscritos ao espaco privado e so 

ocasionalmente reverberados no espaco publico, como noticia. Agora, essa publicizacao 

tendia a ser espetacularizada e dramatizada para atender a demanda reprimida por mais e mais 

emocoes. 

Para Harvey ( 1992,p.51 ), o carater imediato dos eventos e o sensacionalismo do 

espetaculo ( politico, cientifico, militar, bem como a diversao ) se tornam materia de que a 

consciencia e formada. Assim o mundo surge com intensidade aumentada, com toda 

misteriosa e opressiva carga de afeto borbulhando de energia alucinatoria, fazendo com que a 
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imagem, a aparencia, os espetaculos sejam experimentados com intensidade (jubilo e terror ), 

na sua apreciacao, como presentes puros e nao relacionados no tempo. 

Um dos momentos do novo jornalismo televisivo, cuja marca era fusao da noticia com 

o espetaculo, da realidade com a ficcao, do publico com o privado, foi o funeral do poeta 

Vinicius de Morais, transmitido para todo pais em 10 de julho de 1980 pelo JornoI National. 

Segundo reportagem de Veja da epoca, o enterro foi transmitido "com emocao e recursos da 

linha de shows, em reportagem que marcou a estreia do jornalismo espetdcu/o. " 

Na mesma linha, em 1982, foi feita a cobertura do funeral de Elis Regina. A 

reportagem de Veja ressalta a cobertura espetaculo da Globo, que usou ate helicoptero sobre o 

cortejo de mil pessoas. Os outros jornais apresentaram varias edic5es extras.1 0 9 

Nada, porem, se comparou ao funeral do presidente Tancredo Neves. O caixao do 

presidente foi seguido em Sao Paulo, ate o aeroporto, por quase 1 milhao de pessoas, na 

ultima grande manifestacao popular de 1985. 1 1 0 Desde a internacao de Tancredo Neves, a 

imprensa escrita, falada e televisada fez uma intensa cobertura dos acontecimentos, que 

culminou com o seu cortejo funebre, com cobertura ao vivo que, em algumas emissoras, 

ultrapassou 6 horas ininterruptas. 

Montes ( 1998,p. 164 ) argumenta que sob a influencia do nosso catolicismo barroco e 

arcaico, a vida dos grandes e poderosos continua a ser motivo de celebracao religiosa no 

Brasil, mas ao contrario dos tempo coloniais, quando se comemorava o nascimento dos 

desponsarios reais, hoje e sobretudo a morte que se transfigura em motivo de festa, capaz de 

projetar ritos de intimidade na vida publica e, inversamente, converter o evento oficial em 

celebracao intima de dor, que transforma o luto em festa civica. 1" 

1 0 8 (Veja, 31/12/80,p.l52) 
1 0 9 (Veja, 27/01/82,p.56) 
1 1 0 (Veja, 01/0 l/86,p.77) 
1 1 1 Anos mais tardc, Roberto Pompeu Toledo reflete de forma idcntica sobre a comoc2o que causou o 
sepullamento de Mario Covas e o compara, nesse sentido, a Tancredo Neves: "Repetia-se o fenomeno Tancredo 
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As tragedias humanas do cotidiano eram cada vez mais buscadas e editadas, de forma 

a responder e mobilizar as emocoes de um publico ansioso por sensacionalismo. "Jornal 

National, 13 defevereiro - Nesla edicao do telejornal da Globo, as sensacionais imagens do 

incendio do Edificio Grande Avenida, em Sao Paulo, e do fuzilamenlo de cincopessoas numa 

rebelido de presos em Jacarei, gracas a compelencia da equipe paulista, constiluiram a 

melhor peca de jornalismo do ano. ""2 

Outro acontecimento que mobilizou a opiniao publica mundial, em 1981, teve um 

tratamento especial do jornalismo da TV Globo. Segundo reportagem de Veja: "Um Show"'JS 

"Foi, naluralmente, o 'casamento do secit/o', mas foi tambem a demonstragao 
de que a monarquia , na Inglaterra, sabe fazer como ninguem uma festa capaz 
de marcar epoca. A celebracao de quarta-feira passada foi estrondosa, 
inesquecivel. A lent da pompa esperada para o casamento do principe Charles, 
32 anos, herdeiro da coroa e fdho da rainha Elizabeth II, com sua jovem e 
luminosa noiva, de 20, lady Diana Frances Spencer, houve a emocao. Longe da 
ilha, via satelile, algo entre 750 mi/hoes e 1 bilhao de estrangeiros assistiam, 
quase sempre embevecidos, ao casamento pela televisdo - a maior audiencia 
jamais conseguida na histdriapara um ial eve/do. " I N 

A forma como a vida privada passou, na decada de 80, a ganhar contornos de ficcao, 

atraves da midia e exemplificada na forma como este casamento foi tratado e retratado.m 

Neves...O mnrlirio nao causa apenas do e solidariedade. Tambem, e no caso de Covas mais ainda, pais nao 
escondeu nem deixou que escondessem sua doenca, transformando a figura do governante, em principio too 
distante, num igual. Ao mesmo tempo, transfere-a do dmbito publico para o privado. Por forqa do afeto que se 
cria entre essa figura, agora fragilizada pela doenca e o homem comuni, ela passa a ser como membro da 
familia. A doenca e acompanhada de perlo, comove e angustia. O homem publico e puxado do palacio para 
casa...Homenagea\'a-se nao o politico, mas o homem - aquele cuja doenca abriu caminho para comunicacao 
via linguagem do coracao e transfere-o para a intimidade de cada um. A bandeira que Ihe cobria o caixao, ao 
descer o titmulo, nao era a de Sdo Paulo nem a do Brasil, ambas referentes a circulos amplos, que remetem a 
esfera publica, mas a do Santos, o time pelo qual torcia - o time 'do coracao', como se diz. Ser conhecido pelo 
time do coracao e algo que ocorre na intimidade dos circulos da familia ou dos amigos. Covas haixou a tumba 
too intimo de todo mundo que vira\>a um torcedor". In: A comocao popular e a bandeira do time. ( Veja. 
14/03/2001,p. 158) 

1 , 2 (Veja,30/12/81,p.l59) 
1 1 3 (Veja, 30/12/81,p. 159) 
1 1 4 Reportagem publicada pela Veja em 5 de agosto de 1981 e compilada na Edic3o Especial Veja 30 Anos, p.60-
61) 
115 "lady Diana casou-se com o principe Charles em 1981 numa cerimdnia de conto de carochinha e a realeza 
britdnica projetou para o mundo inteiro, como num seriado de televisdo, a ficcao de que a Casa de Windsur tern 
alguma importancia para a Inglaterra. O casal encerra a decada com dois filhos e um falatorio cada vez mais 
intenso de que as coisas nao vao nada bem entre eles." ( Veja, 31/12/89, Edic3o Especial, Anos 80,p. 183 ) 
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A transformacao do homem tradicional, regulado pela familia e grupo social, exposto 

a gravidade das relacoes diretas, complementares, marcadamente afetivas e sacralizadas em 

homem pos-moderno, individualizado, disperso num meio social fraturado e sujeito a 

processos e instancias de socializacao e subjetivacao exteriores ao grupo familiar, levava a 

uma ruptura com o holismo, a perda de pontos de referenda e a crise nos valores, implicando 

em novos meios de contencao e deslocamento dos desejos. "Ao negligenciar o espaco 

publico, a sociedade de massas poe o individuo no centra do palco, mas, paradoxalmente, 

para deixd-lo Id sozinho. " ( Jovchelovitch,2000,p.88 ) 

Para Jovchelovitch ( Ibdem, p 131 ), os desejos reprimidos apresentam-se no espaco 

publico sob a imperiosa necessidade da emocao, como antidoto para quebrar a indiferenca, 

sustar a angustia do individualismo sem individualidade e recobrar alguma sensacao de 

comunidade, de vinculo fusional. Busca-se a emocao no mediato contato face a face do 

espaco virtual, no compartilhar de imagens de personalidades publicas, acontecimentos e 

simbolos ( atraves de mercadorias, marcas, estilos de vida ) . " 6 

Tal vinculo fusional nunca mais e satisfeito, mas a sua busca e sustentada e 

incentivada pelas novas formas de seducao publicitaria, mobilizando afetos para convencer 

dessa possibilidade. 

E a dramatizacao e a espetacularizacao da politica nos anos 80 respondia ao desejo que 

permeava a esfera publica por emocoes e formas substitutas de vinculo funcional. Assim a 

politica, atraves da midia e da publicidade, estaria vinculada aos medos, as fantasias e aos 

mitos, atraves dos quais foram construidos os grandes temas e personagens da decada: a 

Campanha das Diretas, a Nova Republica, Tancredo Neves, o Piano Cruzado e, o exemplo 

mais acabado, Collor de Mello, o Cagador deMarajds. 

116 "A imagem tern o dom de unir a comunidade crente. Por identift cacao dos membros com o Imago central do 
grupo. Nao existent massas organizadas sem sustentdculos visuais de adesao." ( R. Debray APUD Ferres. 
1998,p.l94) 
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111.5. S E X O , MENT1RAS E V I D E O T A P E : Entre o Publico e o Privado 

Na ultimas decadas do seculo XX, vivia-se um outro contexto, com as experiencias da 

intimidade e com os modelos tradicionais tendo pouca influencia e espaco de elaboracao no 

interior da familia e do meio imediato, deixando os individuos expostos, ja na infancia, aos 

agentes e agendas exteriores a familia, principalmente, aos meios de comunicacao. Isto 

trouxe duas consequencias. 

De um lado, a subjetividade e cada vez mais produzida pelos meios de comunicacao 

de massa e pelo mercado, do que criada na intimidade da pequena familia. 

Na medida que os modelos de comportamento e percepcao estao, cada vez menos, 

determinados no interior da familia e passam a ter influenciadores externos; cada vez mais, os 

meios de comunicacao formam a opiniao publica, influenciando o gosto, o comportamento, as 

atitudes, crengas, valores, nas esferas esteticas, religiosa, politica, etc. "Eojogo, o ftlme ou os 

desenhos animados que servem de modelos de percepcao da esfera politica. " 

(Baudrillard,1985,p.34 ) 1 1 7 

Hoje, os meios de comunicacao de massa, em especial a televisao, realizam uma 

interconexao subjetiva entre o publico, mas so que ela se realiza num piano exclusivamente 

privado, onde o individuo/telespectador troca a monotonia do cotidiano pela fantasia 

televivida. 

Tanto na televisao, quanto na publicidade ha uma supervalorizacjio do eu, que 

demonstra o sentido e a extensao das carencias que esse eu enfrenta neste novo contexto de 

117 "Enquanto isso, percebendo no desejo romdntico uma necessidade persistente de expansao da imaginacao e 
transcendencia da existencia cotidiana das massas, o mercado, atra\'es de sua grande vedete, a indiistria 
cultural, vende um romantismo de segunda mao, restaurado e remendado pela enesima vez, concentrado na 
relacao amorosa idealizada e nas ascensao social individual - uma promessa moderna para todos e sempre 
possivel para alguns. "( Khel,1998,p.41) 
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socializacao e sociabilidade, marcado pela contencao dos sentimentos no ambito da vida 

cotidiana ( desejo, odio, paixao, agressividade ), pelas limitacoes de relacoes cada vez mais 

parcializadas, funcionais, cindidas; pela inexistencia de modelos dentro da vivencia no meio 

imediato, o que faz com que esse eu viva a si mesmo como falta, como ausencia, como 

carencia, nunca atendidas, mas sempre renovadas. 

A televisao e a publicidade criam modelos que permitem identificacoes, projecoes e o 

deslocamento, para realidades, personagens ou situacoes exteriores, das emocoes e relacoes 

reprimidas, sepultadas, negadas, entre outras coisas, pela crescente destotalizacao do eu e pela 

complexificacao e fragilizacao dos lacos sociais. "A pessoa necessita de outros para tracar o 

perfil da sua propria identidade. Define-se por relacao. Os relalos audiovisuais oferecem 

uma oportunidade, desde o entretenimento e a inconsciencia. " ( Ferres,1998,p.96 ) 

Diante da ambigua necessidade de afirmar-se como unico numa experiencia 

individualizada e, ao mesmo tempo, de fazer parte de uma rede simbolica de pertencimento, ja 

que erodiram as bases de uma sociedade relacional tradicional, a midia/publicidade responde 

dirigindo-se a cada um isoladamente,119 ao mesmo tempo que faz referenda a uma pertenca 

coletiva, apelando para os frageis lacos sociais das sociedades industrials. E isso que Nelly de 

Carvalho percebe no relato publicitario: "O discurso publicitdrio serve, assim, d dupla e 

necessdria ilusdo de comunhdo Ultima no interior de uma mesma sociedade e da 

incompardvel singularidade do ser humano. " ( Carvalho,2001 ,p. 18 ) 

De outro lado, essa carencia produzida pela escassa vivencia/experiencia do eu no 

interior da familia, produz a curiosidade com a vida intima do outro, que se manifesta na 

forma crescente e diversa pela qual esta passa a ser explorada pela midia, numa especie de 

jogo entre o eu e o outro, desencadeando projecoes e identificacoes. 

1 1 8 ConiodizFerrcs(1998,p.81): "Agora so se chora na/rente da W". 
1 1 9 Embora seja um meio de massa a experiencia que se produz na mente de cada espectador e unica, pessoal e 
intransferivel (Ferres, 1998,p.93 ) 
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Agora, nao e como na esfera publica literaria, referida por Habermas, quando a 

privacidade se publicizava. Agora, tambem, o publico se privatiza. Nao interessa mais apenas 

a vida privada de pessoas publicas, mas de forma crescente, a vida de pessoas privadas 

anonimas torna-se um foco de interesse publico. Ao contrario do que previa Orwel, nao e o 

Grande Irmao, mas os inumeros Pequenos Irmdos que abrem "voluntariamente" suas vidas 

privadas para o publico deles mesmos, intermediados pelos velhos e novos media. 

E de duas formas diferentes. 

De uma forma, os meios de comunicacao, cada vez mais, expoem os dramas e 

comedias privadas. Programas de televisao, ganham audiencia expondo problemas, confusoes, 

casos, brigas, experiencias, fantasias e sonhos de pessoas anonimas 

Para Keane ( 1996,p.23 ), os fenomenos supostamente privados estao sendo atraidos 

para os vortices da controversia negociada, na medida que o dominio da privacidade 

desaparece. 

De outra forma, ha uma publicizacao do privado, com as pessoas abrindo as suas 

intimidadas ao publico atraves dos media. 

Verifica-se uma tendencia cada vez maior, sejam com pessoas comuns ou pessoas 

publicas, de abrir a vida intima ao publico. Artistas, novos ricos e intelectuais abrem suas 

casas para a TV ou para as revistas. Politicos posam no programa eleitoral ao lado da familia, 

ou usam problemas privados que, transformados em debate publico, desestabilizam ou 

• 120 
encerram carreiras politicas. 

Os anos 80 foram o nascedouro deste fenomeno, quando comecou a desaparecer os 

ultimos vestigios de um linha que costumava separar o espaco publico da esfera intima da 

1 2 0 Na campanha politica de 1989, na terca-feira da ultima semana da campanha ( segundo turno ), Mirian 
Cordeiro atacava no programa do PRN o candidato do PT, Luis macio Lula da Silva, dando enfase ao lado 
privado da sua vida: a existencia de uma filha fora do casamento e a suposta tentativa que ele teria feito para que 
a m3e abortasse. Fato que foi considerado, pelas suas consequcncias, uma das causas desestabilizadoras da 
campanha desle candidato. 
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vida privada. Nao so porque o publico invadiu a esfera privada, mas tambem porque esta, se 

abrindo ao publico, passou a ser servida como objeto de consumo, neste novo contexto onde a 

fantasia predomina, criando seu proprio mundo. Fantasia, quase sempre produto do desejo 

nao realizado, um substituto da realidade quando esta e frustada. 

A exposicao do privado ao publico, que iria culminar no initio do seculo X X I com o 

sucesso abissal dos reality shows, teve suas origens nos anos 80 com outdoors e, depois, com 

faixas, atraves das quais as pessoas passavam a expressar afetos e desejos privados em 

publico: "Procura-se um ser de estimagdo, de olhar meigo, cabelos castanhos e pelos no 

peito. Gratifica-se bem. "J 

Em 1986, o Correio do Amor, veiculando mensagens pessoais pelos classificados dos 

• • 122 

jornais, virou moda: 

Segundo a reportagem, em 1982, no dia dos pais, o Didrio Carioca lancou seu 

classicarinho com apenas 30 recados. Logo em seguida, no dia das maes, O Globo saiu com 

um caderno especial de classificados carinhosos que ja ocupavam 42 paginas. Na Folha de 

Sao Paulo, o classifolha do coragao arrebatava 20% do total de classificados daquele 

domingo. "Ha mensagens de todos os tipos: de uma mesma pessoa enviando recados para 

vdrios namorados, de fdhos procurando suas maes e ate tentativas desesperadas de 

reconciliagoes." 

Em 1986, este tipo de classificado ganhava abrangencia. Alguns exemplos divulgados 

na Folha de Sao Paulo: "Silvio, voce e o Fwiaro da minha vida. Tern que dd certo. " e 

121 Comportamento - Carinho Publico - Paulistanos usam faixas para expressar afeto. ( Veja, 27/06/84,p.48 ) 
122 "Nessa quarta-feira, dia dos namorados o Jornal do Brasil, o Globo do Rio de Janeiro e a Folha de Sao 
Paulo sairao as ruas recheados com esses anuncios. 'Com isso deixamos de ser vistos apenas como veiculo de 
noticia de crimes e tragedias', diz Nelson Souto Maior, gerente de classificados do Jornal do 
Brasil ".Comportamento - Correio do amor - Classificados com mensagens pessoais ganham forca. ( Veja, 
ll/06/86,p.93) 
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"Monica, neste dia men coracao esta dividido entre voce e a se/ecao" ( no dia 12 jogavam 

Brasil X Irlanda pela Copa do Mundo). ( Veja,Ibdem, p.93 ) 

Em 1987 os classificados pessoais chegaram a televisao.1 2 3 No programa Flash, de 

Amaury Jr., os comerciais em lugar de anunciar produtos, traziam rostos desconhecidos que, 

em 5 segundos, mandavam beijos, declaracoes de amor ou piadas, a destinatarios igualmente 

anonimos. A serie batizada Direto ao Coracao permitia que, por 2 mil cruzados, qualquer 

cidadao aparecesse na tela para mandar mensagens como: "Professor, se voce we reprovar, 

conto tudo ". Ou "Almeida, voce e a melhor coisa que me aconteceu. " ( Veja,Ibdem, p. 115 ) 

Algumas materias de Veja, do inicio da decada de 80, destacam-se pela enfase com a 

qual tratavam assuntos privados, justificados por se tratar principalmente de assuntos privados 

de pessoas publicas. Sao, no entanto, reportagens que nao descuidavam de detalhes intimos e 

oferecem sobretudo uma versao romanceada dos fatos.1 2 4 

As novas demandas afetivas e simbolicas inserem-se no contexto de conformacao e 

interpenetracao do publico e do privado, nas mudancas no nucleo familiar e na socializacao 

123 Televisdo Correio Elegante - Os classificados pessoais chegam ao video. 
1 2 4 Em 1981, uma reportagem da revista Veja sobre o assassinato de Elianc de Grammont pelo seu marido. o 
cantor Lindomar Caslilho Sao Paulo - Bolero de macho - Cantor mala ex-mulher com tiro no coracao( Veja. 
08/04/8 l,p.24 ), e exemplar pela forma como foniece uma versao publica de uma tragedia intima, dando-lhe 
arcs de ficcao romantica, como se ve no trccho seguinte: "Os dois esta\'am separados desde uma noite de marco 
passado em que Undomar tentou estrangular Eliane ( de Grammont). I arias vezes ela tentou a reconciliagdo, o 
cantor decidiu que so a aceitaria se respeitasse alguns mandamentos - por exemplo, manter-se a distdncia da 
familia, ir a missa todos os dias e acordar as 5 horasparapreparar o cafe da manha... " 

Outra reportagem, de 1981, Brasil - A agressao contra a colunista Consuelo Badra cria o maior 
escandalo da vida social de Brasilia e repoe a questao da violcncia contra as mulheres. ( Veja, 07/11/81.p. 16 ). 
sobre a agressao sofrida pela colunista Consuelo Badra, discutc a qucst3o da violcncia contra a mulher, mas e 
tambem exemplar pela forma como a vida privada comecava a ganhar contomos publicos, de forma dramatizada, 
atendendo a demandas de descjo de um publico carcnte de emocScs substitutas: "Na sua expressao mais simples, 
o caso envolve um namorado truculento e uma senhora desaforlunada. Na sua expressao real, juntando a mais 
cortejada colunista social da capital e o mais cobiqado miliondrio da cidade, o escandalo agitou Brasilia com 
impacto semelhante ao das grandes quedas de minislro: Afinal, nao se trata\'a apenas de uma noite de 
truculencias, mas tambem de uma monumental lavagem de roupa suja em publico, a maior jd havida na curta 
histdria social da cidade. " ( Veja, Ibdem.p. 17 ). Essa "lavagem de roupa suja em publico" 6 narrada na ordem 
dos acontecimentos, mostrando um pouco da vida dos dois personagens envolvidos e todos os acontecimentos 
que culminaram com o momento em que a colunista foi espancada e fotografada nua. "Consuelo o acompanhou 
ao hotel e, conforme disse dias depots, 'Fizemos amor ate de manha'... 'Jd dei uns tapas nela', reconhece 
Vendncio " 
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primaria, e nas formas de convivio social. Sao demandas afetivas e simbolicas resultantes de 

processos de transformacao social que implicaram diferentes maneiras de interdicao do desejo 

e, assim, tornaram-se demandas por espetaculo e fantasias, que as varias esferas da vida, 

inclusive a politica, buscaram responder, atraves dos media, da publicidade, do consumo.125 

E satisfazendo fantasias que a midia/publicidade, principalmente atraves da televisao, 

atrai o publico inserido nesse novo contexto social. A televisao, como experiencia onirica, 

significa o reino do Id. Nela o ego fica em estado confuso, enfraquecido, facilitando o transito 

entre o consciente e o inconsciente, o real e a ficcao, incidindo no ambito das emocoes, 

ativando-as, mobilizando os sentimentos mais intimos do receptor. O psiquismo do receptor 

se verte intensamente nos personagens que ele vive de maneira inconsciente, como expressao 

de suas tensoes, conflitos, esperancas, desejos, angustias, temores ( Ferres,1998,p.92 ). 

Isso acontece porque a midia, particularmente, a televisao e a publicidade servem-se 

de uma logica centrada a nivel dos desejos e afetos para atender a uma demanda simbolico-

afetiva criada por um novo contexto de empobrecimento das relacoes afetivas, de convivencia 

e pertencimento tanto no espaco publico quanto no espaco privado, e faz isso, principalmente, 

atraves do poder sedutor das imagens. 

Em 1989, Sexo, Mentiras e Videotape, de Steven Soderbergh, foi o grande vencedor 

do Festival de Cannes, com 3 premios, inclusive Palma de Ouro como melhor filme. Nele um 

personagem anda pelo pais gravando depoimentos de mulheres que falam sobre suas 

experiencias sexuais. Ele, reprimido sexualmente, so consegue satisfazer-se sexualmente 

enquanto assiste a seus videos. "O que Soderbegh faz e devassar impiedosamente a 

1 : 5 "O que se tern hoje em temos de contradigao principal do capitalismo tardio pode ser resumido na seguinte 
hipotese: ha uma producao crescente de canais por onde se tenia fazer escoar as aspiracdes coletivas ( 
frustadas, irrealizadas, bloqueadas das mais thversas formas ) , por onde se da um direcionamento as ilusdes 
perdidas. Esses canais conduzem inevitavelmente ao consumo, a satisfagdo aparente de necessidades, a ilusao 
do desfrute e do bem-estar. Pela razao mesma da sua nao realizacdo, esses desejos retornam sempre e voltam a 
reivindicar satisfagdo. Ndo encontrando salda, eles explodem em manifestagdes neurdticas das mais diferentes ( 
muitas vezes incentivadas pelos KICKI e pelas formas sddicas e prescutorias da cultura) individuals ou 
coletivas. " ( Filho,1998,p.26-27 ) 
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intimidade dessas pessoas ( os 4 personagens ) . Sua cdmara enira sem pedir licenqa em todos 

os lugares. "I2(l 

I la todo um simbolismo ncste filme que deixa antever a erosao das relacoes afetivas e 

a sua reposicao por meio das imagens. Atraves do espaco midiatico procurava-se resolver as 

emocoes surgidas pelo embotamento do desejo no cotidiano. A satisfacao das fantasias esta 

no video, no consumo, nas imagens. Ela e incentivada, mas na maior parte das vezes e 

incompleta e ilusoria, gerando novas e novas demandas. 

E o simbolismo de uma epoca onde o real e produzido deliberadamente como ficcao, 

onde embaralham-se situacoes e personagens do mundo da midia com aqueles da vida real. 

Como em A Rosa Purpura do Cairo,127 eles passam a habitar o espaco virtual que nem e o do 

video nem e o da vida real, nao e o da vida publica nem da privada, nem do objetivo nem do 

subjetivo, nem do sujeito nem do objeto. 

Em The Ecstasy of Communication, Jean Baudrillard ( Connor, 1993,p. 138 ) fala na 

nova estruturacao psiquica da vida social nas culturais ocidentais contemporaneas na qual 

estao apagados um conjunto de contrastes relacionados e equivalentes entre a vida privada e a 

vida publica e entre o subjetivo e o mundo objetivo. No mundo contemporaneo, esses 

relacionamentos foram neutralizados. 

Isto, segundo Baudrillard, neutraliza outra oposicao entre o mundo 'invisiveF do 

sentimento e da fantasia e o mundo 'visiveF das representacoes publicas. O proprio volume 

de representacoes presentes no filme, na TV, na publicidade, e a expansao exponencial da 

126 Cinema - Vuias em choque - Sexo, mentiras e videotape, uma hisloria de amor com personagens em luta 
com a propria sexuatidade. ( Veja,01/1 l/89,p. 122 ) 
1 2 1 Filme de Wood Men, lancado em 1985. 
1 2 8 '\J meldfora de Baudrillard para esse colapso da dicotomia sujeito/objeto e a tela. Uma tela de TV ou 
monitor de computador nao pode ser concebida apenas como um objeto a ser olhado, como todas as velhas 
formas de projecdo e investimentos pslquicos; em vez disso, a tela forma uma intercessao relativa com os nossos 
desejos e representacoes, tornando-se a forma personificada do nosso mundo psiquico. O que acontece na tela 
nao esta na tela nem em nos, mas em algum espaco complexo, sempre virtual, entre os dois." ( Connor, 
1993,p.l38) 
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informac;ao ameacam a intcgridade do mundo privado e ehcgam a afetar a propria distincao 

entre o privado e o publico: 

"Da mesma maneira como os mundos privados de individuos reais sao 
impiedosamente pichados pela TV, com a multiplicaqao e exploracdo intimas de 
vidas privadas e de documentdrios com cdmara indiscreta, assim tambem o 
mundo privado passa a incorporar on ser habitado pelo mundo publico de 
eventos historicos tornados disponiveis em toda sala, instantaneamente, pela 
7V, opublicopossui oprivado e este abrange aquele. " ( Connor, 1993,p. 138 ) 

Para ele, nesta situacao e impossivel falar em ser alienado pelos meios de massa, pois 

a explosao de visibilidade torna impossivel a afirmacao de toda uma estrutura de pensamento 

- so existe uma permanente producao fabril de signos, de mais significados, a extase da 

comunicacao. E com o colapso do eu privado e superada tambem a ideia de repressao, pois 

deixa de haver o que reprimir e o espaco onde reprimi-lo. 

Segundo Baudrillard, o mundo de saturacao comunicacional e emocionalmente vazio 

ou cool e seu estado psiquico nao e a histeria, mas a esquizofrenia, que e a condicao nao tanto 

de uma fuga do mundo exterior quanto de um avanco superintenso desse mundo sobre a 

consciencia do sofredor, que se dissolve dolorosamente por falta de distancia, e "a 

proximidade absoluta, a total instantaneidade das coisas, a sensaqdo de impotencia, de falta 

de sat'da. E o fim da interioridade e da intimidade e a superexposicao e transparencia do 

mundo que o atravessa sem obstdculos". ( Baudrillard APUD Connor, Ibdem, p. 139 ) 

Connor, enfim, concorda com Baudrillard, pois para ele a visibilidade, caracteristica 

de uma cultura narcisista, leva ao esgotamento do eu privado, a perda da interioridade sob os 

holofotes da comunicacao e da informacao. 

Para Sennet, o declinio da vida publica, que nas sociedades ocidentais ja remonta do 

seculo X I X , intensificou o narcisismo, cujo desdobramento nas relacoes sociais fez com que a 

avaliacao e significa?ao da realidade fosse orientada por um sentimento intimista, a 
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mensuracao da realidade entrcgue a categorias "psicologicas" Para ele, a invasao da vida 

publica pela ideologia da intimidade e o culto do eu promoveu o esgotamento das fronteiras 

entre o publico e o privado, sem no entanto promover a real satisfacao do eu. 

Para Lasch, a invasao da vida privada pelas forcas da dominacao organizada foi tao 

intensa que a vida pessoal quase deixou de existir, nao favorecendo a vida privada a custa da 

vida publica, pois ficou cada vez mais dificil conquistar amizades profundas e duradouras, 

casos de amor e casamento. 

Para Severiano, ai esta a diferenca entre Lasch e Sennet, pois enquanto para o primeiro 

a vida privada quase deixa de existir, para o segundo a "ideologia da intimidade" invade a 

vida publica. 

Diante do exposto, apresentamos e refonjamos alguns pontos fundamentals para o 

encadeamento da nossa exposicao e para a explanacao dos nossos objetivos. 

Em primeiro lugar, a crise na familia patriarcal com uma maior diversidade de arranjos 

domesticos e de lacos de parentescos ( com familias divorciadas, familias recombinadas, com 

familia monoparentais, unioes consensuais, fdhos de familias homossexuais ), com a 

crescente participacao da mulher no mercado de trabalho, sua maior independencia e acesso a 

informacao, com o aumento do trabalho infantil e adolescente e com as novas estrategias de 

genero e parentesco, significou transformacoes no processo de socializacao e na convivencia 

afetiva dentro do ambiente familiar. 

Esta transicao cultural, com velhos papeis e modelos de familia questionados e 

erodidos e os novos, ainda nao plenamente estabelecidos, vai dar margem a novos tipos de 

papeis e personalidade e a novas demandas afetivas e simbolicas.129 

1 2 9 Castells ( 2000, p.275 ) afirma que as novas geracocs estao sendo socializadas fora do padrao tradicional da 
familia patriarcal e expostas, ja na iniancia, a neccssidadc de adaptarem-se a ambientes estranhos c aos 
diferentes papeis exercidos pelos adultos, fazendo com que novas personalidadcs venham a tona: mais 
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Em segundo lugar, logo a partir da primeira infancia, a fun?ao socializadora e 

preenchida pelos mass media, que cria e adapta um novo imaginario, estimulando, educando e 

fornecendo modelos atraves de imagens. 

A socializacao extra-familiar nao e recente. O que e recente, nestas ultimas decadas, e 

que essa socializacao extra-familiar mudou, tornou-se mais imagetiea, emocional, ludica e 

voltada principalmente para educar o desejo, molda-lo e dirigi-lo, seguindo a estrategias de 

consumo. Mudou tambem porque os media ( a televisao, em especial ) se expandiram 

atravessando todas as camadas sociais e modificaram-se, com a incorporacao de novos meios 

e conteudos: controle remoto, videocasscte, computador, videogames, etc. Mudou tambem 

porque esse nova expansao midiatica assumiu um aspecto globalizado. E mudou o espaco 

familiar, locus Jessa nova socializacao, alterado pela crise do patriarcalismo, pela adaptacao a 

novas formas e papeis, de convivencia e de poder e pelas formas de conexao com a esfera 

publica 

O abrandamento das relacoes afetivas no interior de uma familia patriarcal em crise, 

criou novas demandas emocionais. Essas sao expressas tanto na publicizacao do privado, com 

a crescente exposicao da vida privada ao dominio publico, atraves dos velhos e novos media, 

quanto na privatizacao do publico, cujo aspecto que mais nos interessa e o surgimento de um 

novo tipo de carisma, racionalmente produzido e destinado a emocionar o publico, fornecendo 

uma dimensao pessoal e psicologica para as relacoes de poder politico. E a construcao da 

imagem politica de Collor de Mello, no fim dos anos 80, vai ser paradigmatica desse novo 

carisma rational, narciso e midiatico. 

Portanto, o exito da imagem do Cagador de Marajds se explica, entre outras coisas, 

pelo peso de novas geracoes influenciadas e socializadas, de forma cada vez mais decisiva, 

complexas, mais capazes dc se adaptarem aos papeis em mudanca conslante, "uma vez que seus mecanismos de 
adaptagao sao acionados por novas experiencias desde a mais tenra idade. " 
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pelos media e pela publicidade, adaptadas as suas mensagens, aos seus codigos imageticos e a 

sua logica subliminar. 

Severiano ( 2001,p.23 ), tratando sobre a infiuencia da industria cultural sobre a 

constituicao da subjetividade do individuo, mostra como os mass media tern um poder 

simbolico fundamental no remanejamento do psiquismo, na colonizacao do inconsciente. E a 

publicidade, seguindo essa logica, desenvolveu-se atraves de uma regulamentacao ao nivel do 

imaginario, satisfazendo-o em sua fragilidade e incompletude por meio de objetos 

fetichizados: simbolos de pertinencia social, poder e personificacao. 

Portanto, a hipotese desta autora - com a qual concordamos - e que a logica da 

publicidade se inscreve mais no nivel dos desejos e afetos ( que e o nivel mais devastado no 

campo das relacoes reais ), tornando as subjetividades contemporaneas particularmente 

permeaveis aos seus ideais e modelos, constituindo-se em fonte privilegiada de identidade em 

nossa contemporaneidade. 

E a maneira como foi construida a imagem de Collor de Mello pela midia e pela 

publicidade nas eleicoes presidenciais de 1989, mostrou a consolidacao dessas novas formas 

de seducao adequadas a uma subjetividade narcisica emergente. Para entende-las se faz 

necessario um percurso pelo imaginario dos anos 80. A marca de Collor de Mello e a imagem 

do Cacador de Marajds vao dialogar o tempo todo com os medos, as fantasias e os mitos com 

os quais se construiram os grandes temas e personagem daquela decada. E e sobre eles que 

trataremos no proximo capitulo. 
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Capitulo II: 

O C E N A R I O E O IMAGINARIO DOS ANOS 80 ( Fantasias, Mitos e Medos ): 

I. A DECADA PERDIDA: INSTABILIDADE PSIQUICA E C R I S E S O C I A L . 

Na decada de 80 estavam em curso uma serie de transformacoes globais que 

resultaram em mudanca nos processos produtivos, nas relacoes internacionais, nas 

configuracoes do publico e do privado, nas relacoes e papeis tradicionais e nos codigos 

nacionais, cticos, politicos e religiosos, com o consequente estabelecimento de novos 

referenciais individualistas, narcisicos, frequentemente centrados nos objetos de consumo. 

A crescente fragmentacao da realidade, a destotalizacao da experiencia e a 

privatizacao dos padroes de individuacao foram acomapanhados, de uma forma ou de outra, 

pela dessacralizacao dos costumes e formas de poder tradicionais. O fim de velhas praticas 

relacionais e ritos integrativos, tambem, destruiam projetos identificadores desde os quais os 

individuos se reconheciam como entes coletivos e mantinham lacos afetivos ( esmaecimento 

dos afetos na cultura pos-moderna, segundo Jameson ) . n o 

1 3 0 Jameson ( 19%,p.23 ) afirma que depois da decada de 60 ocorreu uma ruptura de geragoes. com as 
transformacoes sociais c psicologicas varrendo as tradicSes no nivel das mentalidadcs. 
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Para Canevacci ( 2001,p.51 ), a perda do elo com os modelos tradicionais e vivenciada 

como culpa, ansiedade e fracasso; mas, ao mesmo tempo, permanecer fiel a eles, diante da 

seducao dos novos modelos de vida individualizados, e vivenciar desgosto, marginalizacao e 

ressentimento. 

Trafegando entre o coletivo e o individual, o processo de transicao pode ser construido 

enquanto falta ou falencia de projetos individuais e coletivos, enquanto perda de referenciais 

sociais, enfim, enquanto alienacao, como sentimento pessoal intimamente visivel. 

Alienacao psiquica descrita por Girardet ( 1987,p.l81) como a perda de significacoes 

de valores comunitarios, desestruturacao de antigas redes de solidariedade, transformacao de 

fidelidades em desprezo e lealdades em aversoes, o nos em eles. 

No Brasil da decada de 80 conviviam, ainda, dois tipos de modelos, logicas e relacoes, 

mas em ponto de ruptura e transformacao. 

De um lado, um conjunto de mediacoes tradicionais, construidas em espacos 

tipicamente relacionais de cunho comunitario-hierarquico e assentadas na memoria rural, 

onde a religiao e a familia sobrepunha-se ao individuo, onde havia o predominio de redes 

afetivas, atraves das quais as relacoes sociais se efetivavam; onde o local e o conhecido eram 

valorizados; onde sobressaia uma etica e logica privada na leitura e vivencia do mundo. No 

campo politico, a referenda religiosa da inexorabilidade e da pertenca a algo maior imprimia 

os contorno de uma autoridade hierarquica, de cunho traditional ou carismatico. 

Do outro lado, o individualismo-narcisico, a modernidade laica, com o seu carater 

secular, rational e burocratico, circunscrito a tipos de relacoes mais impessoais, indiretas, 

afetivamente neutras, proprias de um mercado ampliado, funcionando sob a logica e etica da 

troca, da alteridade, da divisao e de uma legislacao restitutiva ( segundo o modelo 

durkheimiano de solidariedade social ). No campo politico, essa situacao imprime formas 
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racionais-legais de poder e legitimacao, como a dominacao burocratica que se sobrepunha as 

formas de legitimacao religiosa do poder. 

Da Matta ( 1987 ) mostrou como, no Brasil, estes modelos se fundem, articulando 

condutas, codigos e eticas do espaco privado com os do espaco publico. Isto faz com que os 

seus usos sejam alternados, imbricados, flexiveis, permeaveis, ambiguos, de modo que, 

frequentemente, a logica da casa colonize a esfera publica com o peso das suas relacoes 

pessoalizadas, hierarquicas e de referenda e vice-versa. 

No Brasil, atrelam-se a casa e a ma, o individualismo e o comunitarismo-hierarquico, 

a solidariedade e a distancia, impondo limites a interpretacoes evolucionistas que postulam a 

passagem de um espaco traditional, composto de relacoes comunitarias, hierarquicas, 

sacralizadas e tradicionais para um espaco moderno marcado por relacoes funcionais, 

racionais, burocraticas e secularizadas. Essa atrelagem reproduz varias configuracoes que 

relativizam o conteiido valorativo desses pares.111 

Por exemplo, o individualismo pode significar situacoes de maior autonomia e 

expressao individual, fazendo aflorarem novas matrizes identitarias, novas formas de 

convivencia, aceitacao e tolerancias entre as diferencas. Por ele, pautam-se novos conteudos 

da politica, aquilo que Giddens ( 1998 ) chama de individualismo moral e outros autores 

denominam de cultura civica ( Renn6,2001,p.34-35 ): a preocupacao e participacao nos 

assuntos publicos, em contraposicao as consideracoes individualistas e imediatistas, a 

igualdade de deveres e direitos entre cidadaos, a participacao voluntaria em associacoes 

civicas ( como ONGs, movimentos urbanos e rurais, etc. ), um sentido de solidariedade, 

1 3 1 Na imagem construida de Collor de Mello havia uma pcrfcita combinacao deslcs clemcntos. O individualismo 
urbano, moderno e secular, aprarccia na sua marca, inclusive na sua propria aparencia, como uma modemidade 
universalista e globalizada, onde devia predominar a liberdade e a autonomia individual. Mas a isto juntava-se 
clemcntos simbolicos proprios de um comunilarismo rural e hierarquico, valori/ando tra?os dc auloridadc, 
solidariedade, rituais integradorcs tradicionais, familia e religiao ( como foi o caso dc Frci Damiao que aparccc 
em varios de seus programas eleitorais ). 
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tolerancia e conilanca interpessoal ( oposta a logica da desconfianca ). A confianca 

interpessoal e a garantia de que os individuos se comportarao de modo previsivel, fazendo 

com que os contratos e leis sejam respeitados e a cooperacao incentivada. 

Mas, o individualismo pode apresentar-se, tambem, como o que Giddens ( 1998 ) 

chama de individualismo egoista e, que extremado, leva a rejeicao de qualquer tipo de 

hierarquia, restringindo a possibilidade do uso da coercao, criando uma situacao, descrita por 

Dumont ( Araujo,2000,p.l22 ), como aquela em que a possibilidade do totalitarismo pende 

permanentemente sob a cabeca das democracias modernas. 

Neste caso, o individualismo nega a vida publica ( e, paradoxalmente, o proprio eu ), 

pois que a invade e a empobrece, cada vez mais, com formas narcisistas de intimidade, 

levando-a a ser experimentada enquanto estranheza, ameaca, silencio e observacao. 

(Jovchelovitch,2000,p.62 ) 

Para Amaral ( 2001,p.42 ), nesta forma de individualismo predomina o individuo 

paranoico, motivado por uma verdade interna e por uma etica propria que ultrapassa todos os 

limites de qualquer outra motivacao humana. Chegando, em situacoes extremas, a uma 

conjugacao de narcisismo e paranoia, porque os funcionamentos projetivos no outro, ou no 

outro grupo, passam a ser de tal ordem negativados, que o outro se torna absolutamente mal, 

demoniaco, enquanto o grupo ao qual eu pertenco e o bom, portador de todas as verdades 

historicas. (lbdem,p.51 ) 

Para Renno ( 2001,p.34 ), esse individualismo tambem diz respeito a uma situacao que 

ele chama de "familismo imoral", onde os individuos agem orientados pelo desejo de obter o 

maximo de vantagens para sua familia nuclear, pelo pressuposto que os outros irao agir da 

mesma forma. O resultado geral vai ser uma situacao em que as pessoas interagem na esfera 

privada, abandonando a esfera publica. 
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Ja para Junior ( 2000,p.232 ), o individualismo egoista teria como uma das suas causas 

a logica da desconfianca, que e predominante na cultura politica do brasileiro. Segundo essa 

logica, o cidadao nao encontra incentivos, culturais e institucionais, para solucionar seus 

conflitos diarios na esfera publica, prevalecendo entao uma sensacao generalizada de 

desconfianca, que desestimula a busca de orgaos estatais e o envolvimento em coletividades 

para fins comuns. A logica da desconfianca tern como essentia a imprevisibilidade dos 

comportamentos alheios, fazendo com que os cidadaos abandonem os locais onde a 

capacidade de compreensao e previsao da acao dos outros e limitada, o que significa retorno 

aos locais de alta previsibilidade: lar e amigos proximos e a fuga da rua, como local de alta 

imprevisibilidade, onde os contratos entre os cidadaos sao incertos 

Utilizando o termo "cultura do narcisismo", criado por Christophers Lasch, Jurandir 

Freire Costa ( 1988,p. 127 ) mostra que esta e a cultura onde a experiencia de 

impotencia/desamparo e levada a um ponto tal, que torna conflitante e extremamente dificil a 

pratica da solidariedade social. Este termo se aplicaria a realidade brasileira dos anos 80, 

marcada por um clima de desorientacao e ansiedade, de perda do sentido de responsabilidade 

e pertenca social e pela apatia politica, que o autor - naquela epoca - assim descrevia: 

"Vivemos dias dificeis. O regime que se sucedeu ao autoritarismo nao 
conseguiu capitalizar o desejo de mudanca da nacao, imprimindo novos rumos 
d sociedade. O Pais continua aos pedacos. A divida externa; o fracasso do 
Piano Cruzado; a inflacao; a desordem do deficit publico; o emperramento do 
aparelho produtivo; os impasses da questao agrdria; a degradacao da vida 
urbana e da ecologia como um todo; a criminalidade assustadora das grandes 
cidades; o empobrecimento da classe media; o desemprego dos trabalhadores; 
o panorama atroz da mendicdncia e das criancas abandonadas; a impunidade 
com que e tratada a corrupcao de polilicos, altos burocratas e empresdrios etc. 
criam uma atmosfera social sombria. 'O que fazer?' torna-se uma pergunta 
urgente e assustadora". (lbdemp.128 ) 
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Para ele, nesta situacao marcada pela favelizacao, pela perda do poder aquisitivo das 

classes medias, pela concentracao de renda, pela degradacao da vida urbana, violencia, 

criminalidade, aumento do desemprego e mendicancia, os individuos - sem Deus nem lei -

agem exclusivamente pressionados pelo medo ou por motivos e interesses privados. O estado 

social e, portanto, de "panico narcisico", apontando para o transe narcisico, e exprimindo a 

cultura narcisica da violencia. Esta cultura para ele: 

"nutre-se e e nutrida pela decadencia social e pelo descredito da justica e da 
lei. Sen efeilo mais imediato e mais daninho e a exclusao de representacoes ou 
imagens do Ideal do Ego que, conlrapondo-se aos automatismos conservadores 
do Ego narcisico, possam oferecer ao sujeito a ilusao estruturante de um fiituro 
passivel de ser libidinalmente investido. Na cultura da violencia o futuro e 
negado ou representado como ameaca de aniquilamento ou deslrnicao. De tal 
forma que a saida apresentada e a fruicao imediata do presente; a submissdo 
ao status quo e a oposiqdo sistemdtica e metodica a qualquer projeto de 
mudanca que implique cooperacdo social e negociacdo nao violenta de 
interesses particulates. "{ Costa,Ibdem,p. 129-130 ) 

E uma situacao de crise moral, onde as condicoes materials e simbolicas vigentes 

tendem a exacerbar os sentimentos de inseguranca e desamparo, aumentando o clima de 

desorientacao e ansiedade que faz os individuos perderem o sentimento de responsabilidade e 

pertinencia sociais, forcando-os a ativar suas defesas narcisicas como forma de sobrevivencia. 

A exacerbacao de situacoes de instabilidade politica, economica e social e o 

desmoronamento dos ideais politicos e coletivos provocam uma crise generalizada nos usuais 

suportes culturais provedores dos sentimentos de seguranca e solidariedade social entre os 

membros da sociedade, fazendo-os perder as esperancas num futuro justo e a crenca na 

autoridade dominante, como elemento estabilizador do caos social - situacao que induz ao 

panico narcisico. A desestabilizacao das estruturas minimas de poder leva a luta de todos 

contra todos, ao descredito na justica e a desesperanca no futuro. 
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A logica da desconfianca, nascida do rompimento com os lagos tradicionais de 

convivencia em situacoes de crise politica e moral, exclusao social e privacao material, ganha 

reforco numa cultura narcisica da violencia, convivendo com um tipo de individualismo tido 

como "egoista", ao estilo "cada um por si", que se orienta unicamente pelo presente imediato 

e pela preservacao do ego narcisico. 

A fruicao imediata do presente se da de duas formas. Primeiro, quando impotente, se 

manifesta na submissao ao status quo, um modelo de subserviencia voluntaria na qual o 

cidadao e reduzido ao minimo, incapaz de opor-se ou falar e agir em causa propria com vistas 

a defesa de seus interesses ou de seus pares. O subserviente so consegue sobreviver 

renunciando a qualquer desejo que possa nomear, ele confunde autoridade e autoritarismo 

como fontes exclusivas de temor e e incapaz de distinguir entre hierarquia e obediencia, com 

vistas a realizacao de objetivos comuns. 

Segundo, quando onipotente, significa absoluto desprezo pelo estatuto de pessoa que 

tern seu semelhante. O delinqiiente arrogante, presente em todas classes sociais, irrealiza o 

mundo, considera-se acima da lei: "desobedecer a lei e lei" e desafia todos que nao queiram se 

converter em apendice de sua onipotencia; procura evitar a dependencia inevitavel dos outros, 

recusando-lhes o papel de fonte de desejo, prazer e dor, no jogo do convivio humano, ao 

mesmo tempo que e estimulado pelo ideario narcisico do consumo. 

Ambos tern em comum um profundo descompromisso social, instigado por um medo 

persecutorio de aniquilamento do proprio ego: 

"Ambos vivem num universo de descompromisso social que Ihes parece 
fantasmagoricamente como sem saida. Como os personagens do Ouinteto de 
Robert Alt man, eles sentem-se premidos pela iminencia da morte moral e 
social. E, como estes mesmos personagens, tambem procuram dominar 
magicamente o medo da morte, ora fingindo que jd estao mortos - o burocrata 
sen'il -, ora fingindo que podem controlar a morte porque sao capazes de 
ma tar os outros - o delinqiiente arrogante...A cultura da violencia most ra como 



a falencia dos Ideais, acenando com o 'panico narcisico' desequilibra a 
economia egoica e compromete seriamente o bem-estar do sujeito e de sua 
sociedade". ( Costa,lbdem,p. 135 ) 

Para Lasch ( Severiano, 2001,p. 156-157 ), a "cultura do narcisismo" e a cultura da 

sobrevivencia de um "minimo eu", que diante das previsoes catastroficas anunciadas no final 

do seculo XX ( guerra nuclear, sentimento de impotencia ante uma burocracia 

desumanizadora e impessoal, descrenca nos ideais politicos-coletivos, descredito nas 

autoridades constituidas como elemento estabilizador do caos social, descompromisso social e 

etico, decadencia dos vinculos afetivos. ), passa a buscar solucoes regressivas. 

Resumindo, ha uma situacao identificada por Girardet ( 1987 ) como de desagregacao 

gradativa dos mecanismos de solidariedade e complementaridade que ordenam a vida 

coletiva, permitindo a convivencia ambigua e contraditoria de realidades e aspiracocs que 

oscilam entre velhas formas comunitarias e de solidariedade de fundo rural e formas 

emergentes de relacoes fragmentarias e heterogeneas, de expressoes sociais de cunho urbano, 

individualista e moderna. 

Nossa pretensao, neste segmento do trabalho, e a de mostrar as fantasias, os mitos e os 

medos como expressao de desejos nao realizados, como expressao invertida de desejos, ou 

como a expressao de aspiracoes e exigencias Os medos, as fantasias e os mitos sao - no caso 

aqui analisado do Brasil dos anos 80 - construcoes sociais, nascidas das tensoes permanentes 

num pais marcado pelo sincretismo de praticas culturais e politicas, mesclando um mundo 

secularizado com sinais de "encantamento" ( Barreira,1998,p.25 ) 

Por isso Girardet ( 1987,p.62 ) define os mitos ( e nos, tambem, as fantasias ) enquanto 

expressao de inquieta?oes sociais, enquanto manifestacao de medo ou desnorteamento 
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coletivo; como uma resposta aos obscuros sentimentos de ameaca, incerteza, panico, 

inquietacao, angustia. 

Para ele ( lbdem,p.l80 ), os mitos ( e as fantasias ) sao respostas a desequilibrios 

sociais, a tensoes no interior das estruturas sociais, servindo como telas nas quais os grupos 

projetam suas angustias coletivas e os desequilibrios do ser. 

Portanto, os mitos, os medos e as fantasias aqui analisados estao ligados, de uma 

forma geral, a situacoes de crise que predominaram no Brasil dos anos 80, resultantes de 

aceleracao brutal de processos historicos, rupturas repentinas no meio cultural-social, 

degeneracao de mecanismos de solidariedade e complementaridade que propiciam 

frustracoes, interdicoes e supressoes de desejos coletivos e individuals 

0 Brasil dos anos 80 esteve sujeito a mudancas rapidas. Foi uma decada atravessada 

por modificacoes nas formas de mobilizacao espacial e social da populacao, urbanizacao 

acelerada, inchamento dos grandes, medios e pequenos centros urbanos;132 alem de 

transformacoes repentinas nos valores culturais, eticos, esteticos, nos padroes de conduta e 

comportamento que dizem respeito a experiencia cotidiana imediata. 

Porem, o que caracterizou a decada de 80 foi uma sucessao de conjunturas marcadas 

pela falta ou quebra de perspectivas, pela instabilidade, inseguranca avancando sobre vastos 

segmentos da populacao. As fantasias, os medos e os mitos surgidos nesse processo foram 

componentes importantes atraves dos quais surgiu o ambiente imaginario adequado a 

construcao da imagem do Cagador de Marajas, o Salvador da patria. Como resume 

Jovchelovitch (2000,p.l50 ): 

"Os anos 80 foram uma decada de recessao econdmica profunda que, depots de 
um pequeno periodo de crescimento ( 1985-1986 ) , terminou com uma 
hiperinflagao de quase 70% ao mes. Depots de quase trinta anos de regime 

1 3 2 A parcela da populacao brasileira vivendo em cidadcs de mats de 20 mil habitantes passou dc 30% ( em 1960 
) para 46% ( em 1970 ) e 55% ( em 1990 ). ( Lamounier, 1990,p.l5 ) 
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tuilitar, o regime democrddco nao foi capaz de satisfazer as expeclativas 
pop n lares e as elites conservadoras conseguiram sustar as mid to esperadas e 
necessdrias reformas politicas e sociais. O tipo de manobra politica presente no 
novo regime civil - clientelismo, fisiologismo e oportunismo - reforcou a ideia 
de que 'nada mudou' e destruiu a distincdo simbolica entre a ditadura e a 
democracia. Esie cendrio de problemas polilicos e economicos profundos 
contribuiu para gerar aquilo que...descrevi como um desencanto com a esfera 
publica. A depressao intensa e a ausencia de esperangas que caracterizaram o 
clima no Brasil no final 80 produziram um solo exlremamente fertil para o 
surgimento de um autoproclamado 'Salvador dapdtria'". 

Vamos, nas paginas seguintes, percorrer os labirintos do medo, da angustia e do 

desencanto, mas tambem das fantasias, dos desejos e dos mitos no Brasil dos anos 80. 
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11. OS MEDOS NOS ANOS 80. 

Para analisarmos o medo nos anos 80 buscamos uma referenda teorica em Delumeau 

(2001 ). Pois, segundo ele, nao so os individuos tornados isoladamente, mas tambem as 

coletividades e as proprias civilizacoes estao comprometidas num dialogo permanente com o 

medo. 

No sentido estrito do termo, o medo ( individual ) e uma emocao-choque provocada 

pela tomada de consciencia de um perigo presente e urgente que parece ameacar nossa 

sobrevivencia. A emocao do medo e, ao mesmo tempo, manifestacao externa e experiencia 

interior que libera uma energia desusada e a difunde por todo o organismo. Essa descarga e 

em si uma reacao utilitaria de legitima defesa, mas que o individuo, sobretudo sob o efeito das 

agress5cs rcpetidas de nossa epoca, nem sempreemprega com discernimento. 

Delumeau faz uma distincao entre medo e angustia, fatos ao mesmo tempo 

semelhantes e diferentes. O temor, o espanto, o pavor, o terror dizem mais respeito ao medo, 

referem-se ao conhecido, a um objeto determinado ao qual se pode fazer frente. A 

inquietacao, a ansiedade, a melancolia dizem respeito a angustia, referem-se ao desconhecido, 

sem um objeto determinado ao qual se possa fazer frente, ela e vivida como espera dolorosa 

diante do perigo tanto mais terrivel quanto menos claramente identificado: e um sentimento 

global de inseguranca. 

Como a imaginacao desempenha um papel importante na angustia, ela tern sua causa 

mais presente no individuo do que na realidade que o cerca, e a sua duracao nao esta, como a 

do medo, limitada ao desaparecimento das ameacas. Assim, ela e mais propria do homem do 

que do animal. 
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Mas medos e angiistias estao entrelacados, ambos sao ambivalente, ao mesmo tempo 

temor e desejo. 

Delumeau tambem divide os medos em medos espontaneos: aqueles sentidos por 

amplas fracoes da populacao, dos medos refletidos, decorrentes de uma interrogacao sobre a 

infelicidade, conduzida pelos conselheiros espirituais da coletividade, principalmente pelos 

homens de Igreja. Os medos espontaneos dividem-se em dois grupos. Alguns sao 

permanentes e ligados ao estagio tecnico e mental da sociedade, por exemplo: o medo do mar, 

dos pressagios, dos fantasmas, da guerra atomica. Outros sao ciclicos, voltam periodicamente, 

como as pestes, o aumento de impostos, o aumento da violencia, o aumento do desemprego 

Os medos permanentes sao os mais frequentemente compartilhados por individuos de todas as 

categorias sociais, ja os medos ciclicos podem ora atingir toda a coletividade ( como a Aids ), 

ou perturbar apenas os pobres ( como o desemprego ). 

Para ele, a angustia prolongada leva ao perigo da desagregacao social assim como 

pode fender o individuo submetido a estresses repetidos, provocando a regressao do 

pensamento e da afetividade, introduzindo um dose excessiva de negatividade e de desespero 

e ampliando o sentimento de impotencia. 

Os medos e angiistias que lancaram sombras sobre os anos 80 tinham vinculos com 

varias esferas da existencia, alguns eram antigos e acompanhavam o desenrolar da nossa 

historia socio-economica, outros eram recentes; uns envolviam questoes politicas, outros 

questoes morais e religiosas; alguns eram localizados, outros traziam origem e 

desdobramentos planetario - enfim: violencia, inflacao, Aids, terrorismo, desemprego, 

explosao demografica, decepcoes politicas, vazios de poder, ameacas ao meio ambiente, 

cometa Harley, etc. 

Para falar sobre alguns destes medos ( ligados a desintegracao, a desconfianga, ao 

desencanto, ao vazio e a punicao ) novamente seguimos a metodologia da etnografia da 
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contemporaneidade atraves de pesquisa na revista Veja, mas nao o faremos tomando um por 

um ou seguindo a cronologia pela qual se apresentaram, procuramos agrupa-los em seis tipos 

diferentes de medos e angiistias ( que chamamos apenas de medos ), apesar de ser bastante 

tenue as fronteiras construidas entre esses grupos e constante a referenda que fazem uns aos 

outros. Por fim, nao pretendemos esgota-los, mas apenas destacar aqueles medos que mais 

marcaram o Cenario das representacoes da decada, sobre cujos desdobramentos foi construida 

a imagem do Cagador de Marajds, atraves do duplo vinculo com as fantasias envolvidas. 

II.1. O P E R I G O MORA AO LADO: O Medo e a Desintegracao. 

Chamamos de desintegracao um conjunto de medos resultantes da erosao e 

transformacao dos modos de convivencia tradicionais, marcados por praticas, relacoes, papeis 

e identidades comunitarias, relacionais, interativas e a substituicao por outros mais 

fragmentarios, individualizados, impessoais e mercadizados,133 nao exclusivamente, mas 

marcadamente urbanos, agravados por um situacao de crise social e economica que aumentou 

a exclusao social e a privacao material no pais durante os anos 80. 1 3 4 

133 "A caracterizacao da sociedade pos-guerra tern sido objeto de intensa polemica em torno do processo de 
transformaqdo acelerado do qual resultaram a fragmentacdo social, a atomizacao e a importancia cada vez 
maior das atividades de lazer e consumo na de/inicao de novas identidades ". (Zaluar, 1998,p.254 ) 
1 3 1 A taxa anual dc crcscimcnto do PIB baixou dc 7% a 8%, nos anos 70, para aproximadamentc 2%, nos anos 80, 
mat compensando o crescimento da populacao ( Lamounier, 1990,p.l5 ). Em 1980, uma pesquisa sobre o 
consumo nas areas urbanas de diversos estados brasileiros apontou que 8% da populacao consumiam 62% dos 
bens disponiveis no mercado. E segundo a PNAD, realizada em 1981, um terco dc toda a rcnda nacional 
concentrava-se em apenas 5% da populacao. A partir dos anos 70, a maioria da populacao brasileira foi morar 
nas cidadcs. Em 1980, esse total atingia 67% cerca de 80 milhSes de pessoas, enquanto a populacao rural era de 
39 nullifies. ( Rodrigues, 200 l,pp.51-54 ) 
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A desintegracao e um medo causado pelo isolamento, pela falta de integracao, por um 

estranhamento do mundo que ja nao e reconhecido ou e precariamente traduzivel e explicavel 

diante da avassaladora e rapida transformacao por que passa, tirando os individuos das orbitas 

coletivas tradicionais e das suas referencias de passado e jogando-os na atmosfera indefinida e 

esquizofrenica das suas proprias rotas deslocadas e desconexas, sem perspectiva solida de 

futuro. 

Martin-Barbero ( 2002,p.l66 ) entende o processo de desintegracao como resultado da 

dissolucao da sociedade enquanto comunidade de sentido e a sua substituicao pelo mundo 

feito de mercados, redes e fluxos de informacoes contribuindo, cada vez mais, para um 

processo de individualizacao, atomizacao social e inteligibilidade que diluem os limites do 

pertencimento e tornam instaveis os contextos espaciais e temporais do trabalho e da vida -

situacao que resulta no agravamento do medo: "Lo compartido por hombres, mujeresy ninos 

es tin miedo, profundamenle ostenlato, a lo desconocido, que se vuelve mas amedrontador 

cuando dene que ver com la base cotidiana de la vida personal: esta aterrorizados por la 

sociedadey la incerticumbre en unasociedadindividualistayferozmente competitiva". 

Como explica Delumeau ( 2001,p.20 ), tomando um caso individual de esquizofrenia: 

"Mas geralmenle, quern quer que seja presa do medo cor re o risco de desagregar-se. Sua 

personalidade se fende, 'a impressao de reconforto dada pela adesdo ao mundo' 

desaparece; 'o ser se torna separado, outro, estranho. O tempo para, o espaco encolhe'". 

Apesar de periodicos, os medos ligados a desintegracao perpassaram toda a decada e 

atingiram amplos contingentes da populacao, com maior incidencia sobre as camadas mais 

pobres dos centros urbanos inchados e decadentes,135 mas alcancaram tambem a classe media. 

135 Cidacles - Como Calcuta - comelds se esparramam pelas cidades brasileiras. No Rio de Janeiro os camelos 
ja seriam 60 mil entre ilegais e registrados; em Sao Paulo seriam 30 mil e Recife 12 mil. ( Veja, 22/06/83,p.62 ) 
A crise economica e o desemprego ganhavam express3o fisica nas cidades atraves da crescente estratificacao 
horizontal e do crcscimcnto e dccadcncia das areas centiais. 
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Uma das mani testacies desse medo de desintegracao diz respeito a aumento da 

violencia no pais. Segundo Alba Zaluar ( 1998 ), a partir da decada de 80, as taxas de crimes 

violentos, todos interpessoais, em especial, o assalto, o sequestra, o homicidio comecaram a 

subir rapidamente: "Efalo que desde os anos 80, o Brasil conheceu em quase todos os seus 

estados e grandes cidades, mas principalmente nas regides metropoldanas ( Sao Paulo, Rio 

de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Brasilia ) um novo crescimento 

da criminalidade e da violencia". (Ibdem.p.269 ) 

Em 1980, uma pesquisa do Gallup mostrava que 24% dos paulistanos de todas as 

classes e 54% dos cariocas da "classe A" ja tinham sido assaltados. Nesse mesmo ano, na 

baixada fluminense, aparecia o "mao branca".136 

A questao da seguranca comecava a ganhar importancia na agenda das preocupacoes 

dos brasileiros. / i 7 

Em contraposicao a inseguranca e a violencia, fioresceu uma industria da seguranca 

A classe media tentava se proteger com guaritas e aparelhos eletronicos,138 com armamentos, 

seguros, moradias protegidas por equipamentos de seguranca, servicos de vigilancia 

particular ( em 1984 eram 114.693 homens o exercito de guardas particulares em todo pais, 

mais que os 56.972 homens da policia civil ), visando a prevencao contra roubos e 

agressoes.139 "De fato, passo a passo com os chocantes relatos de uma criminalidade 

crescente, vai-se instalando no pais um perturbador subproduto: a tendencia a 

autodefesa. " 4 0 

1 3 6 ( Veja, 31/12/80,p.63) 
137 ** Com medo da violencia - A questao da seguranca, outrora um item secunddrio no rol das preocupacoes 
dos cidadaos, tornou-se o principal motivo de temor da populacao, alarmada com os altos indices de 
criminalidade. Em Sao Paulo ocorrem 8 assassinatos por dia, e no Rio de Janeiro, uma pessoa e roubada a 
cada 20 minutos. " ( Veja, 28/12/83,p.82 ) 
l3!i Cidades - Fortalezas urbanas - A populacao se protege com guaritas e aparelhos eletronicos. ( Veja. 
0i/02/84,p.46) 
139 Seguranca - Legitima defesa-Loja vai vender produtosparaprolecao. ( Veja, 03/1 l/82,p. 129 ) 
140 Especial - Com o dedo no gatilho - Os brasileiros se armam para enfrentar a violencia. ( Veja, 
06/06/84,p.70 ). Segundo a reportagem, em abril de 1984 ocorreram em S3o Paulo 130 assaltos e 14 homicidios 
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Em Veja especial de lim de ano, uma reportagem diz que 1983 foi lembrado como um 

ano de medo, de muito medo,1 4 1 dando sentido aquilo que Costa ( 1989) chama da "cultura da 

violencia", na qual o futuro e negado ou representado como ameaca de aniquilamento ou 

destruicao: 

"J983 foi o ano Jo me Jo, sentimento hoje familiar a milhoes Je brasileiros, 
sobretuJo aos habitanles Jas metrdpoles sacuJiJas pela violencia 
urbana...Assim, 1983 sera tambem lembraJo como o ano em que um bebe Je 
oito meses foi assassinaJo em Sao Paulo, por um assaltante Je buncos. 
AssustaJa, a populacao freqiientemente reagiu com violencia a acao Jos 
criminosos...Centenas Je habitanles Je Nova Fribnrgo...(entaram invaJir um 
quartet e capturar os caJdveres Je Jois homens que haviam seqiiestraJo e 
malaJo uma jovem. PretenJiam queimar os corpos...Algumas valvulas Je 
escape sem pre acionaJas em moment os Je angustia es live ram 
fechaJas...Depois Je se ter JespeJiJo Jos tempos Je gloria Jofulebol, o Brasil 
se JespeJiu Jo artilheiro Zico...l983 nao poupou sequer a taca Jules Rimet, 
reliquia Jos bons tempos, levaJa por laJroes...assassinaJo pela inflaqdo o 
centavo nao existe mais. " ( Veja,Ibdem,p. 56 ) 

Um novo agravante na questao da violencia urbana, a partir dos meados dos anos 80, 

foi o aumento do trafico e do consumo de drogas. Zaluar ( Ibdem.p.310 ) mostra que o 

numero de processos por uso de drogas ilegais no Rio de Janeiro passou de 573 casos em 

1981 para 1.099 casos em 1986. 

O agravamento do trafico de drogas comecou quando os bicheiros, tradicionais 

corruptores da policia, passaram a fazer acertos na cupula da seguranca, os policiais corruptos 

foram procurar propina entre os traficantes, fazendo com que o trafico crescesse dentro da 

r. ~ • • 142 
corporacao e surgissem as laccoes cnminosas. 

por dia. Em 1983, havia uma media de 248 assassinatos por mes, esse numero subiu para 382 nos quatro 
primeiros meses de 1984. 

Brasil - J983 - para milhdes de brasileiros jd vai tarde o ano da inflaqdo, do desemprego e de muilo 
medo. "( Veja, 28/12/83,p. 55-56 ) 
1 4 2 ( Veja, 23/10/2002 ) 
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Isto e o que mostra uma manchete de Veja de 1988: Imperio do Crime - No Brasil o 

trafico de drogas deixou de ser coisa de pequenos marginais para se tornar uma atividade 

sob com role do crime organizado.143 

Neste mesmo ano, Cassiano da Silva, um dos lideres do trafico de drogas na favela da 

Rocinha, no Rio de Janeiro, ameacava: "A revolugao social vai comecar nos morros" ( Veja, 

Ibdem, p. 10) 

Toda esta situacao criava na populacao um sentimento de inseguranca, desorientacao, 

frustracao e uma especie de orfandade estatal,144 diante do recuo ou da conivencia das 

autoridades publicas com as diversas faces do crime e da violencia - como se ve no 

depoimento abaixo: 

"Sou carioca e cada dia que passa sinto-me mais arrependida e lograda por ter 
depositado men voto e minha confianca nos senhores Moreira Franco e 
Saturnino Braga, que arrefeceram suas autoridades no combate ostensivo aos 
bandidos da Rocinha. Como qualquer jovem da minha geracdo, sou atualmente 
uma cidadd insegura, acuada e desprotegida por um governo omisso e 
decadente". ( D.L, Rio de Janeiro, RJ - Cartas, O Imperio do 
Crime, Veja,28/12/88,p.l8) 

Isto reflete uma mudanca na relacao entre o medo e o Estado, como mostra Bauman1 4 5 

( 1997 ). Se antes, o perigo que ameacava o Estado Moderno eram os revolutionaries, os 

reformistas radicals, as forcas subversivas, agora as classes perigosas sao redefinidas como 

classes de criminosos, diante da crescente privatizacao da responsabilidade com a situacao 

humana e a reproducao da ordem sistemica entregue as forcas de mercado desregulamentadas. 

1 4 3 (Veja, 28/12/88,p.68) 
1 4 4 Alba Zaluar ( 1998,p.275 ) mostra que, nos anos 80, o Brasil ja era um pais dc economia divcrsificada e 
moderna, pordm com instituicoes e tradicoes politica juridicas antigas, aprescntado como um dos piores do 
mundo em distribuicao de renda e desigualdade no acesso a justica. 
1 4 5 Segundo Bauman, os anos 80, anos da line competic3o rcaganista, do dominio incondicional do mercado c 
do desmantelamento dos dispositivos de Bem-Estar, foram anos de criminalidade ascendente nos Estados 
Unidos. 
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A nova ordem do mercado - pautada sobre a ordem irrestrita dos poderes de seducao 

do mercado consumidor e dirigida em todas as direcao e a todos segmentos sociais - elevou os 

desejos e os sonhos dos consumidores a um estado de frenesi. A nova ordem do mercado 

promete tudo a todos, mas muitos nao conseguem mais do que apenas vislumbrar o 

espetaculo dos que podem se satisfazer. Ou seja, promove-se o desejo de consumo, mas a 

grande maioria nao dispoe dos meios de satisfaze-lo: "O consumo abundante, e-lhes dito e 

moslrado, e a marca do sucesso e a eslrada que conduz diretamente ao aplauso publico e a 

Jama. Eles tambem aprendem que possuir e consumir determinados objelos, e adotar certos 

eslilos de vida e a condicdo necessdria para a felicidade, lalvez ate para a dignidade 

humana" ( Bauman,lbdem,p.56 ) 

Para Bauman, a frustracao das fantasias de consumo, incansavelmente incentivadas, 

contribui para uma criminalidade cada vez maior, atraves de um novo tipo de descontentes. 

Os "demonios interiores" desse tipo de sociedade nascem, portanto, dos poderes de seducao 

do mercado consumidor. 

Por outro lado, a ordem agora significa realizar as fantasias de consumo, exorcizando 

estes "demonios interiores", nomeando-os, segregando-os, incriminando-os, enfim, definindo 

a ameaca que permeia os poros do cotidiano e da "normalidade". 

"Todo tipo de ordem social produz determinadas fantasias dos perigos que Ihe 
ameaqam a identidade. Cada sociedade, porem, gera fantasias elaboradas 
segundo a sua propria medida, segundo medida do tipo de ordem social que se 
esforca em ser. De um modo geral, tais fantasias tendem a ser imagens 
espelhadas da sociedade que as gera, enquanto a imagem da ameaqa tende a 
ser um auto-retralo da sociedade com um sinal negativo. Ou para expressar em 
termos psicanaliticos, a ameaqa e uma projeqao da ambivalencia interna da 
sociedade sobre seus proprios recursos, sobre a maneira como vive e perpetua 
seu modo de viver. A sociedade insegura da sobrevivencia da sua ordem 
desenvolve a mentalidade de uma fortaleza sitiada. Mas os inimigos que Ihe 
sitiaram os muros sao os seus proprios 'demonios interiores' - os medos 
reprimidos e circundantes que Ihe permeiam a vida didria e a 'normalidade', e 
que, no entanto, a fim de se tomar suportdvel a realidade didria, devem ser 
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dominados, extraidos do coddiano vivido e moldado em um corpo estranho, um 
inimigo tangivel que se possa lutar, e lutar novamenle, e lular ale sob a 
esperancade veneer". ( Bauman, Ibdem, p.52-53 ) 

Como mostra reportagem de Veja, agora "o perigo mora ao lado". 1 4 6 E para conviver 

com ele ao lado, estrategias eram postas em pratica, desde o isolamento proposto pelos 

shopping centers, que apareceram com velocidade nos anos 80, ate a aquisicao de novos 

habitos cotidianos: "E o Rio, que jd foi a propria cara do Brasil, vai desenvolvendo 

mecanismos para conviver com o medo - ;//;/ medo que altera habitos, torna mais drduo o 

coddiano dos moradores e mais incerto o destino dos visitantes". ( Veja, Ibdem,p.69 ) 

A proximidade do perigo e da ameaca que unia e separava mundos sociais diferentes 

se materializava de forma definitiva nas praticas de seqiiestro ( principalmente de empresarios 

), que comecavam a ser constante nos anos 80, como os sequestros dos empresarios Luiz 

Salles e Abilio Diniz 1 4 7 Com a apresentacao das armas dos seqiiestradores de Abilio Diniz 

foram mostrados pela TV cartazes da campanha presidencial de Lula, associava-se, assim, a 

campanha de Lula a violencia e ao medo que percorria a decada.14X O candidato e os 

militantes do PT eram mostrados por certos setores da midia e pela publicidade de outros 

candidatos como inimigos da propriedade, da familia, da paz social e da democracia.. 

O exorcismo dos "demonios interiores" criava o desejo pela punicao exemplar e 

levava a eclosao de fantasias destrutivas.149 

A espiral entre violencia e punicao levou, em 1989, a chacina de presos em Sao Paulo, 

15 policiais empurraram 51 presos para o interior de uma cela-forte de 4.5 m2 no 42° Distrito 

Policial, na Zona Leste. Tres horas depois, apenas 4 dos presos sairam andando, nove estavam 

146 Cidades - O perigo mora ao lado - Km meio a onda de crimes, a populacao do Rio de Janeiro, com medo, 
muda seus habitos para sobre\>iver. ( Veja, 22/02/89,p.69) 
147 Crime - O pesadelo acabou - O empresdrio Luiz Salles volta para casa e seus seqiiestradores le\'am 25 
miIhdes de dolares. (Veja, 1 l/10/89,p.l02 ). 
1 4 8 ( Veja,31/12/89,p.72) 
149 Rio de Janeiro - Batalha no mono - Numa grande operacdo contra o trafico de drogas, a policia sai em 
campo e mala dezesseis. ( Veja, 27/07/88,p.40 ) 
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mortos por asfixia, outros nove niorreram minutos mais tarde, entre os sobreviventes, vinte e 

nove desmaiaram.150 

O medo ligado ao sentimento de desintegracao, tambem se manifestava na forma de 

convulsao social. O agravamento das questoes sociais com o aumento do desemprego, com a 

falta de moradia, com a falta de transporte, com a seca, atingindo diversos segmentos sociais, 

do campo e da cidade, ameacando-os por processos de mudanca nas relacoes de trabalho e por 

mudancas espaciais151 ( migrates inter-regionais ou migracoes internas para as periferias dos 

centros urbanos ), levava a uma ansiedade generalizada e a uma sensacao de abandono e de 

inseguranca. 

Para completar, as mudancas ocorridas no mercado e nas formas de consumo, 

interferiram na propria subjetividade, influenciada, de forma crescente, por um individualismo 

narcisico e pela busca frenetica por cstilos, com os quais se operam distincao e pertencas 

sociais no interior de uma sociedade cada vez mais atomizada e fragmentada. O que, alem de 

potencializar a ansiedade e a inseguranca, trazia como desfecho a eclosao da agressividade e 

do panico coletivo, onde misturavam-se o medo e o odio em proporcoes diversas.152 

Uma das formas de expressao e atualizacao dos medos, ansiedades e angustia foram os 

palcos institucionalizados das greves, num dialogo implicito ou explicito com o confronto de 

classes sociais no campo politico. As grandes greves do ABC paulista, iniciadas em 1978, 

adentraram na decada seguinte e se alastraram pelo pais, envolvendo diversas categorias 

150 Brasil - Uma tragedia programada na cela-forte - A morte de 18 presos num distrito policial revel a um 
quadro de descaso pela vida humana no pais. ( Veja, 15/02/89,p.25 ) 
1 5 1 Em 1983 o crcscimenlo urbano era da ordem de 5.4% e o crescimento demografico era de 2.49% ( Veja, 
06/04/89,p.35 ) 
1 5 2 Delumeau parte do excmplo de uma crianca a quern terao faltado o amor matcmo e os lacos normais com o 
grupo de que faz parte, isso imprimir-lhe-a um sentimento profundo de inseguranca - o "complexo de Damocles 
- que e" causa da agressividade. Numa passagem do singular ao plural, ele afirma que as coletividades mal 
amadas da historia, diante do desconforto material e psiquico ao qual foram relcgadas, sao comparaveis a 
criancas privadas de amor matemo, tornando-se classes perigosas. Essa recusa do amor e da "relacao" nao pode 
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assalariadas, rnuitas das quais sem tradicao grevista como a dos funcionarios publicos, 

medicos, professores, motoristas e trabalhadores rurais. Movimentos sociais que ganharam 

novas formas de expressao atraves de mega-eventos tomando lugares publicos: como pracas, 

ruas, estadios - com as comemoracoes gigantescas do 1° de Maio, em Sao Bernardo, 

desafiando tropas armadas e helicopteros. ( Rodrigues,2001,p.59-60 ) 

Em 1984, greves eclodiram pelo pais, como a greve nacional dos professores de 

Universidades Federals, dos medicos residentes, dos boia-frias do interior de Sao Paulo; 

greves que envolveram 70 mil operarios, em seis cidades de Sao Paulo, paralisacoes de 

advertencia dos professionals de saude no Rio de Janeiro, atingindo 90% dos hospitals do 

estado, etc.1 5 3 

Em 1985, ocorreram greves de diversas categorias profissionais em todo pais, alem da 

greve nacional dos bancarios e dos funcionarios da Empresa Brasileira de Correios e 

Telegrafos. ( Rodrigues, lbdem,p.69 ) 

Em 1986, as tropas do exercito voltaram as ruas ( como em 1968 ) do Rio de Janeiro 

para impedir greves na Central do Brasil, no Galeao e em Volta Redonda. Em Sao Paulo, 

soldados dissolveram piquetes na Cesipa.154 No Leme, a 192 Km de Sao Paulo, no dia 11 de 

julho, o confronto entre trabalhadores em greve e a policia resultou em mortes.1 5 5 

Os disturbios fizeram o governo atualizar o Mito do Complo, identificando o PT, a 

CUT e os sindicatos como responsaveis por um projeto de luta armada no pais ou como 

desestabilizadores do Piano Cruzado, editado naquele ano. Tomava impulso um processo de 

deixar de engendrar medo e odio. A partir dai, se verifica no nivel coletivo o que evidente no piano individual: o 
elo entre o medo e a angustia, de um lado, e a agressividade. do outro. 
153 Greves -A tradicao mantida - Por at/men tos salariais, paralisacdes atingem Sao Paulo, Mi nas Gerais e Rio 
de Janeiro. ( Veja, 1 l/04/84,p.26 ) 
'"(Veja, 28/12/86,p.l77) 
155 Brasil - Iniwigos do Governo - Sob o impacto da tragedia do Leme, em meio a uma crescente onda de 
greves pelo pais, o Planalto vai ao ataque contra o PT. (Veja, 23/07/86,p.28) 
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estigmatizacao do PT e da CUT que seria plenamente usado duramente a campanha eleitoral 

de 1989, principalmente, no segundo turno em torno da candidatura de Lula. 

Ainda em 1986, o movimento de protesto contra o Piano Cruzado I I , em Brasilia, 

transformou-se em choque entre populares e policiais. 

Em 1987, aconteceram as greves nacionais dos maritimos, dos previdenciarios, dos 

funcionarios da Casa da Moeda e dos bancarios. ( Rodrigues, 2001,p.70 ) 

Em 1988, o Exercito invadiu a Companhia Siderurgica Nacional, em Volta Redonda, 

ocupada por metalurgicos em greve. No confronto morrem tres operarios e 42 ficaram feridos. 

Espalhavam-se greves pelo pais, atingindo 1 milhao de trabalhadores. Em cadeia de radio e 

televisao, Paulo Brossard, o ministro da Justica, anunciava: "Ha elemenlos de convicqao para 

se afirmar (pie se planeja lanqar nas Irevas o Brasd. 

No final do ano, o presidente viajou para a Uniao Sovietica, enquanto meio milhao de 

funcionarios paralisavam 15 ministerios e o Banco do Brasil. 1 5 7 Foram, no total, 2 milhoes de 

grevistas no funcionalismo publico no ano de 1988.1 5 8 

Em maio de 1989, no momento em que um atentado destruia o monumento aos 

operarios mortos em Volta Redonda, as greves continuavam a se espalhar pelo pais, com 

ocupacso de fabricas, com piqueteiros encapuzados, com bombas caseiras, gerando um clima 

ampliado de desconcerto: bancos fechados, escolas sem aula, onibus parados. No ABC, o 

confronto de grevistas com a policia resultou em 5 grevistas baleados. Com a Caixa 

Economics Federal paralisada, a Loteria Esportiva ficou tres semanas sem distribuir 

156 Brasil - Os tiros aquecem o fogo das greves - No color da onda de greves, tropas invadem a usina de Volta 
Redonda e matam tres metalurgicos. ( 16/1 l/88,p.32-38 ) Segundo os dados dessa reportagem, o total de 1 
milhao de grevista estava assim dividido: funcionarios publicos federais (338 mil), metalurgicos da Companhia 
Siderurgica Nacional ( 23 mil ), petroleiros ( 60 mil ), servidores municipals do Rio de Janeiro ( 114 mil ), 
metroviarios de S2o Paulo ( 9.200 ), professores e servidores de universidades de Sao Paulo ( 30 mil ), 
controladores de v6os civis ( 15 0) , funcionarios da Secretaria de Educacao de Brasilia ( 15 mil) (Ibdem,p.38 ) 
1 5 7 (Veja, 26/ll/88,p.50) 
1 5 8 (Veja, 28/12/88,p.l36) 
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premiacao. Havia falta de dinheiro nos bancos oficiais e nao se sabia o rendimento da 

caderneta de poupanca.159 

Neste rastro cresccram e organizaram-se os novos movimentos sociais urbanos, 

nascidos nos locais de moradia e voltados para luta por melhores condicoes de vida: saude, 

calcamento, transporte, saneamento basico, legalizacao de loteamentos. 

Desemprego, falta de moradia e falta de transporte foram os esteios de medos e 

ansiedades que se expressaram atraves de movimentos de massa, chamados de "acao direta" 

(abrangendo saques, invasoes de terrenos e conjuntos habitacionais e os quebra-quebras ), 

marcados pela eclosao subita e periodica da revolta e da violencia, que permanecia silenciosa 

e subterranea entre os momentos de explosao. 

Estas revoltas, variaveis em duracao e amplitude, foram respostas a situacoes de medo 

e angustia postas cm varios pianos. Num dcsses pianos, o medo c a revolta rcsidiam na 

carencia imediata, na falta, na deterioracao das condicoes de vida e trabalho, incentivados 

mais ainda pelo bombardeio scdutor do consumo ( na conquista de produtos, padroes e estilos 

), suscitando novos desejos alem daqueles exigidos pelas necessidades cotidianas. Noutro 

piano, esse medo e revolta misturavam sentimentos de injustica, de desconfianca no futuro e 

de descredito nas instituicoes ( crises de governabilidade ), ou seja, eclodiam sempre 

aproveitando-se de uma relativa vacantia dc poder. ( Delumeau,2001,p.l54 ) 

O desemprego, a falta de moradia e a falta de transporte estiveram na origem destas 

situacoes de revolta. Vejamos cada um deles. 

1 5 9 ( Veja, 10/05/89,p.63 ) Segundo esta reportagem de Veja havia naquele momento uma greve a cada duas 
horas. Numero de greves por ano: 1980 (83 ), 1981 ( 133 ), 1982 ( 151 ), 1983 ( 165 ), 1984 (420 ). 1985 ( 1289 
), 1986 ( 2.282 ), 1987 (2.313 ), 1988 (2.241 ), 1989 ( 1297, ate 04 de maio ) ( Veja,lbdem,p.70 ) 
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O desemprego. Bauman ( 1997 ) mostra que a sociedade ocidental viveu nos 30 

ultimos anos do seculo X X uma alteracao dos seus medos e angustias e das suspeitas de 

ameaca a sua seguranca. O fim do desemprego deixou de ser anunciado, pois a nova 

racionalidade economica indicava mais prudente cortar, nao criar empregos, e o progresso 

tecnologico e administrativo passou a significar o emagrecimento da forca de trabalho e a 

reducao de funcionarios; modernizar passou a ser uma forma de tornar o trabalho "flexivel": 

desfazer-se de mao-de-obra, abandonar linhas e locais de producao de uma hora para outra ( o 

proprio capital ja e a propria encarnacao da flexibilidade ). 

No entanto, como ressalta este autor, essas mudancas que significam racionalizacao e 

flexibilidade para o capital, repercutiram na extremidade do receptor como catastrofe, como 

sendo inexplicaveis. Os empregos vitalicios, ou como antes eram compreendidos, deixaram 

de existir, fazendo com que se perdesse, pouco a pouco, o espaco da vida como projeto 

plancjado para longo prazo. O simbolo da sabcdoria deixou dc ser a conta da poupanca para 

ser o cartao de credito. 

O desemprego passou a significar a frustracao de projetos imediatos e futuros e uma 

ameaca concreta e imediata a sobrevivencia, assim passou a ser o estopim de uma serie de 

revoltas que explodiram no Brasil dos anos 80. 

No dia 4 de abril de 1983, em meio a uma passeata de desempregados em Santo 

Amaro explodiu a primeira de uma serie de saques que se estendeu pelo centro de Sao Paulo. 

Em 48 horas, mais de 200 estabelecimentos comerciais foram danificados ou saqueados, ate o 

palacio do governo foi invadido por uma multidao de 2 mil pessoas. Revolta e medo estavam 

na pauta do dia. 

160 Brasil - 4 de abril de 1983 - Neste dia, no bairro operdrio de Santo Amaro, em Sao Paulo, uma passeata se 
transformou em revolta e espalhou pelo pais o medo do saque. ( Veja, 13/04/83,p22 ) 
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"Passarao muilos e muitos anos antes que o 4 de abril de 1983 seja esquecido. 
Ainda nao se sabe dizer se ele sera lembrado como initio de um novo periodo 
historico ou se ficard como marca de ferro, sinalizando no dorso da sociedade 
brasileira o momenlo mais dolorosa da sua grande crise ". ( Veja, Ibdem,p.22 ) 

No Rio de Janeiro, no dia 3 de abril, o supermercado Guanabara foi esvaziado. Nos 

dias seguintes, 66 supermercados e padarias seriam atacados em toda cidade. O saque 

espalhou-se por Santos, Ribeirao Preto, Campinas e Fortaleza.161 

O desemprego162 passava a ser associado imediatamente ao temor e a inseguranca.163 

Essa reportagem diz respeito a nova onda de saques no Rio de Janeiro, onde 100 favelados 

invadiram um supermercado em Vigario Geral, e em Sao Paulo, onde uma multidao de 3 mil 

pessoas promoveu um quebra-quebra. 

Em setembro de 1983, vieram a tona novos saques, greves e confrontos de ma no Rio 

de Janeiro.164 O tumulto comecou no suburbio de Realengo, espalhando-se por varias partes 

da cidade; na favela do Vintem 500 pessoas saquearam supermercados; durante a semana 38 

supermercados e padarias foram saqueados, houve 30 tentativas de roubo em outros 

estabelecimentos comerciais. No mesmo periodo, comecou a greve "ilegal" de 1.700 lojistas 

do bairro de Madureira, houve um principio de rebeliao no presidio Lemos de Brito, em 

decorrencia da tentativa de greve da guarda penitenciaria e, no feriado de 7 de setembro, a 

Vila Kennedy virou verdadeira praca de guerra, mais de mil pessoas enfrentaram 150 

soldados. 

Toda esta crise de dimensoes sociais amplas se dava num contexto de esgotamento de 

um regime politico que chegava ao fim mergulhado numa crise de legitimidade; ao mesmo 

1 6 1 ( Veja, 28/12/83,p.54-56 ) 
l 6 : Total de pessoas desempregadas em fevereiro de 1983 (Fonte IBGE ): Sao Paulo (387.973 ), Rio de Janeiro ( 
253.474 ), Belo Horizonte ( 92.876 ), Recife ( 77.114 ), Porto Alegre ( 69.072 ), Salvador ( 36.735 ). ( Veja, 
06/04/83,p.35 ) 
163Brasil - Uma tragedia nacional - o desemprego se espalha e traz a tona o temor e a inseguranga ( Veja, 
20/04/83,p.24 ) 
l6"' Brasil - Setembro quente no Rio - Saques, greves e confrontos de rua atemorizam a populagao carioca e 
mostram o lado sombrio do socialismo 'moreno' de Brizola. ( Veja, 14/09/83,p.38 ) 
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tempo, os novos governos estaduais eleitos pela oposicao ( Brizola no Rio de Janeiro, Franco 

Montoro em Sao Paulo, Tancredo Neves em Minas Gerais) pareciam nao responder aos 

anseios e as expectativas criados durante a eleicao de 1982, a primeira direta para governador 

desde 1964, criando uma especie de "vacuo de poder".165 Um sentimento de vazio e 

desesperanca nublava o futuro e agigantava as dimensoes catastroficas do presente, o medo e 

a ansiedade reconstruiam o momento pela otica pratica da sobrevivencia e do imediato: 

" 'Nao me arrependo de nada. Estou desempregada, ninguem resolve a minha 
situacao e, quando vol lei no Brizola, esperava que as coisas mudassem' Z,C.S, 
19 anos, presa: 'como o voto nao mnda nada, o jeito e agitar. 'R a itnica 
maneira de mostrar as autoridades que estdo ficando ricas as castas da nossa 
paciencia que o Brasil pode explodir. " ( Veja,lbdem,p.40 ) 

A moradia A migracao e o inchamcnto urbano criaram um deficit constantc de 

moradias. O BNH foi criado visando suprir esse deficit, facilitando a aquisicao da casa 

propria pelas classes de menor renda. Em mais de duas decadas de existencia, sua acao foi 

desvirtuada por pressoes politicas que redundaram no privilegio de construcoes de luxo, 

favorecendo os empresarios da construcao civil e as sociedades de credito. Segundo dados 

citados por Veras e Bonduki ( Rodrigues,2001,p.53 ), em 1984, apesar da demanda de 

moradias para familias com renda de ate cinco salarios minimos ser de 90%, apenas 26% dos 

investimentos do BNH destinava-se a essa faixa, sendo que 6% deste total atenderam a 

familias de renda de ate 3 salarios minimos. 

165 Box: 6 meses ele confusao - Sozinho no leme, Brizola pilola um barco onde a tripulacao briga e os 
passageiros sofrem: "Brizola isolou-se e viu germinarem a sua volta a confusao e a anarquia. Agora, com a 
onda de saques a supermercados na zona norte da cidade, seu carisma sofreu um forte arranhdo. " ( Veja, 
14/09/83.p.40) 
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O aumento de 128% nas prestacoes, a partir de julho de 1983, passou a significar o fim 

do sonho da casa propria e uma ameaca a seguranca da classe media, e mostrava como a 

recessao comecava a inviabilizar o proprio BNH, que foi extinto cm 1986.1 6 6 

Havia um crescente deslocamento interno de populacao para os suburbios. As 

periferias, antes tipicos bairros operarios, ganhavam edificios residenciais para onde iam as 

classes medias, deslocando as populacoes mais pobres para espacos mais distantes e 

desprovidos de equipamentos urbanos.16 

Estes deslocamentos foram acompanhados por invasoes de terrenos e conjuntos 

habitacionais. A seca prolongada, no fim dos anos 70 e comeco dos anos 80, fazia aumentar a 

corrente migratoria para as cidades e agravava mais ainda os problemas de habitacao. Foi isso 

que se viu, na forma de revolta e panico, nas grandes cidades brasileiras, como mostra uma 

reportagem de capa de Veja: 1 6 8 

'Way ultimas semanas, qfinal, o Planalto amargou uma impressionanle 
seqiiencia de disturbios nas grandes cidades brasileiras invasoes de terrenos 
em Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto A/egre, qitebra-qttebra de onibus 
em Salvador e a tensa expeclativa de manifestacoes em Belo Horizonte, 
provocadas tambem por aumentos nas tarifas urbanas previstos para o ultimo 
Sdbado...A simultaneidade das invasoes hem como os relatdrios de sens 
servicos de informacao dao ao governo a certeza de que as dificuldades sociais 
sao agravadaspela agao de agitadores". ( Veja,Ibdem,p20 ) 

Q Transporte Urbano. Algumas das grandes revoltas da decada originaram-se dos 

atrasos, da superlotacao e do aumento nas tarifas de onibus e de trens: 

166 Economic! e Negocios - O sonho interrompiclo - Esmagacla por um aumento Je 128% nas prestacoes da casa 
propria, a classe media reclama, se organiza e ameaca enfrentar o BNH. ( Veja, 29/06/83,p. 104 ) 
167 Economia e Negocios - A lula pela casa propria - Sem financiamento, as vendas murcham, os estoques so 
em Sao Paulo jd atingem 30 mil apartamentos e a classe media marcha para a periferia. ( Veja, 27/01/82,p.85 ) 
l 6 s Brasil - A desordem urbana - O perigo das invasdes ameaca as metropoles brasileiras, que convivem com 
lotes vazios e fcn'elados sem teto. ( Veja, 16/10/81,p.20 ) 
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Os quebra-quebra orienlam-se mais diretamente para as condicoes de 
transporte urbano, trem e onibus...e acabam com a destruicao de vagoes e 
estaqdes ferrovidrias com pedradas e incendios...De 1980 a 1987 nas capitals 
brasileiras sitcederam-se quebra-quebras cujo saldo de feridos e presos nao 
deixa diividas quanta a cargo de agressividade dos mani/estantes e das tropas 
que tenlam conlrolar os acontecimentos. " ( Rodrigues,2001,p.62 ) 

Em 1981, em Salvador um quebra-quebra durou dois dias, foram depredados cerca de 

900 onibus. ( Rodrigues,Ibdem,p.62 ) 

Em 1983, em Manaus, um protesto de 500 estudantes contra o aumento na passagem 

de onibus terminou com 73 onibus depredados, vitrines, carros, barracas destruidos.169 

Neste mesmo ano, em Sao Paulo, 3 mil passageiros impedidos de seguir viagem com 

um trem com defeito destruiram duas composicoes, um automovel e a estacao; o movimento 

so foi contido uma hora depois, com a presenca da tropa de choque. Mas a noticia, difundida 

pelos alto-falantes, desencadeou uma sucessao de depredacoes. A estacao Caieras tambem foi 

incendiada e as de Perus e Pirituba so foram poupadas gracas a intervencao da policia. Na 

semana seguinte 5 mil pessoas apedrejaram um trem e a estacao Ermelino Matarazzo.170 

Em 1987, no Rio de Janeiro, foram depredados 43 onibus e incendiados outros 19, 60 

pessoas sairam feridas. 

Em junho de 1987, numa revolta contra a quebra de congelamento nas tarifas de 

onibus no Rio de Janeiro, 30 mil manifestantes transformaram a cidade numa praca de 

guerra.171 Durante um dia inteiro de desordens e protestos foram incendiados sessenta onibus 

e presas mais de cem pessoas. "Estdo querendo levar o pais ao caos e vao acabar 

16y Saques - Dura travessia - Mullidoes atacam 400 lojas em 9 meses ( Veja, 28/09/89,p.32 ) 
170 Sao Paulo - Linha de fogo - Depredacdo e incendio nos trens do suburbio ( Veja, 02/1 l/83,p36 ) 
1 7 1 A capa de Veja de 06 de Julho de 1987 mostra uma fila dc onibus incendiados, a fumaca cobrindo parte dos 
cdificios c o tilulo: Fitria nas Ruas - No quebra-quebra do Rio, a face violenta da crise. 
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conseguindo", disse o presidente Sarney172 Nesse mesmo mes, o presidente Jose Sarney foi 

apedrejado dentro do onibus em que circulava durante uma visita ao Rio de Janeiro.173 

Em dezembro de 1988, moradores do Rio de Janeiro, revoltados com os cortes de luz ( 

devido a greve dos eletricitarios ), invadiram uma instalacao da Light na Zona Oeste, onde 

promoveram um quebra-quebra. Duas horas depois, havia um saldo de 38 onibus destruidos 

nas imediacoes da Light . 1 7 4 

A revolta, o quebra-quebra, os saques e os incendios continuaram a marcar a geografia 

das cidades brasileiras com explosoes localizadas e periodicas, de amplitude imprevisivel, de 

rapida desagregacao, como erupcoes de um rio de fogo, em muitos momentos subterraneos, 

mas atravessando, com o tremor de rumores a decada. O que mostra - com afirma Edgard 

Morin ( Delumeau,2001,p. 155 ) - que o rumor local nao passa de uma fina camada emersa de 

um mito que nao e nem local, nem isolado, nem acidental, mas oriundo das profundezas de 

um subsolo inconsciente que, uma vez lancado, manifesta-se como forca e capaz de 

propagacao atordoante. 

Com o agravamento crescente das questoes sociais, com os projetos e fantasias 

coletivos repetidamente frustrados, com a perda de legitimidade de instituicSes e autoridades 

publicas, reavivou-se o sentimento coletivo agressivo misturado com um sentido de 

usurpacao, de orfandade e de falta de perspectiva, transformando-o em atos agressivos.175 E 

isso que diz Lucio Kowarick ao comentar os saques e quebra-quebras que eclodiram nos 

*12 Brasil - Um tluro aviso para o governo - Com a quebra do congelamento das tarifas de onibus no Rio, uma 
multidao incendeia um pedaco da frota carioca. ( Veja,08/07/87,p.l8 ) 
1 7 3 (Veja, 30/12//87,p.63) 
114 Brasil - Os tiros aquecem o fogo das greves - No color da onda de gre\>es, tropas invadem a usina de 1 'olta 
Redonda e matam tres metalurgicos. ( Veja, 16/1 l/88,p.32 ) 
1 7 5 Os sentimentos agressivos sao diferentes dos atos agressivos. Os primeiros muitas vezes sao inconscientes, 
abaixo da frontcira da percepcao, ao mesmo tempo, causa e consequencia de conflitos internos cncobcrtos -
estes reprimidos por medos, prudencia, rcprovacao do superego. ( Gay, 1995,p.l3 ) 
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meados de 1987 1 7 6: "Essa genie so viu malogro, na campanha das Diretas, na morte de 

Tancredo e no fim do Cruzado. Nessa situacao nao ha horizontes ". 

No campo, o medo resultava das secas, das enchentes, das mudancas nas relacoes de 

trabalho, no agravamento das condicoes de vida da populacao rural e dos renascentes 

conflitos de terra. 1 7 7 

Uma grande seca teve inicio em 1979 e se prolongou pelos primeiros anos da decada 

seguinte, atingindo - so ate o ano de 1980 - 13 milhoes de pessoas, 10% da populacao do 

pais, em 1.245 municipios, dos quais mais de 60% ficaram em estado de emergencia.178 

Nos primeiros meses de 1981, a seca nordestina deu lugar a outro cenario de medo e 

desamparo: "a noite das aguas" 1 7 9 Em mais de 20 dias de chuva ininterrupta, 50 mil pessoas 

ficaram desabrigadas no Recife e 25 foram mortas pelas aguas; no Rio Grande do Norte 

tambem foi grande o numero de desabrigados, 150 municipios ficaram sem luz e Natal ficou 

sem agua. 

Mas, a seca voltou e continuou a se propagar, fazendo com que migrantes em fuga 

inchassem as cidades nordestinas, apesar das frentes de trabalho empregarem 1.5 milhoes de 

flagelados desde 1979. Eram 20 mil frentes de emergencia em 9 estados do nordeste.180 

Fortaleza terminou o ano de 1983 com 300 mil moradores a mais do que tinha em agosto. No 

decorrer desse ano, multiplicam-se os saques nas cidades nordestinas, praticados pelos 

116 O Outro Brasil - Com saques, quebra-quebra e incendios os deserclados da economia sao o combustivel da 
desordem nos momentos de crise. ( Veja, 08/07/87,p.28 ) 
117 Uma lula pouco santa -A prisao de padres franceses realca a grm'idade dos conflitos de terra no interior do 
pais. ( Veja, 16/10/81,p.24 ) 
178 Brasil - A maior das secas - A estiagem deste ano no Nordeste, so e igual a de 1877. Nao chove ha dois 
anos, falta comida e a agricultura esta praticamente arruinada". ( Veja, 12/ll/80,p.76) 
179 Nordeste - A noite das aguas - Depots da seca, comeca drama das inundacdes. ( Veja, 08/04/81 ,p.20 ) 
180 Especial - O ultimo combate - Nas frentes de emergencia do nordeste, 1.5 milhao de flagelados vivem sua 
esperancafmal.{ Veja, 21/09/83,p.85 ) 
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"flagelados" da seca. Em Caninde no Ceara, 5 mil pessoas avancaram sobre os armazens da 

COBAL, tentativas de saques se espalharam pelo Crato, Pedra Branca e Camucin. 1 8 1 

As crises periodicas traziam como estandarte o fantasma da fome, da sede182 e do 

desabrigo, chocando-se, de um lado, com uma sociedade com pretensoes modernizantes, com 

um mercado em expansao e com a inauguracao de novas formas de consumo; de outro, 

chocando-se com a ausencia ou timidez do Estado provedor, baseado no mito biblico de Jose, 

filho de Jaco , que como vizir do farao preservou o Egito da fome iminente. ( Delumeau, 

2001,p. 170) 

Outra forma de revolta nos campos foi o levante de trabalhadores assalariados da 

cana.183 Em 1984, um levante desencadeado em Guariba, logo propagou-se por varios 

municipios da regiao de Riberao Preto, contagiando os trabalhadores dos canaviais. Houve 

saques e destruicao de supermercados, destruicao de predios e carros da Sabesp, incendio nos 

canaviais, confrontos com a policia e mortes. 

Em 1987, uma greve envolveu 250 mil canavieiros na Zona da Mata, em Pernambuco, 

e 300 mil canavieiros em Alagoas. ( Rodrigues,2001, p.70 ) 

Em 1984, o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, ja era "uma semente 

perigosa" que comecava a se organizar, dando uma nova dimensao politica aos conflitos 

agrarios que se espalhavam pelo pais: 

"A sua frente, alguern impunha uma bandeira vermelha, em que aparece um 
desenho com um mapa do Brasil - e o simbolo de uma entidade conhecido 
como Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, mdquina sindical na 

181 Seca - Romaria de saques - Um quadro de desespero e tensao empurra os flagelados ao uso da forca para 
saciarafome. ( Veja, 14/09/83,p.29 ) 
182 Capa - Os sertoes do nordeste morrem de sede - A regiao pede socorro ao entrar no terceiro ano da pi or 
seca do seculo. ( Veja, 2 l/01/81,p.44 ) 
183 Brasil - Os canm'iais da ira - Um levante de boia-frias exibe a face escura dos campos. ( Veja, 
23/05/84,p.20 ) 
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qual at nam siglas esquerdistas aninhadas no PT e as comunidades eclesiais de 
base, sitstentadas por uma fada da Igreja catolica. "I84 

Em 1989, a policia gaucha atacou um grupo de sem-terras com aviao, bombas de gas 

lacrimogeneo e tiros. 1 8 5 

O medo e a desintegracao causados pelo agravamento da violencia na cidade e no 

campo, pelo aumento do desemprego, pela falta de moradia e transporte urbano, pela 

multiplicacao das greves, saques, invasoes, etc, trouxeram consigo um sentimento de 

desorientacao e desconfianca que permeavam as relacoes interpessoais, contribuindo para o 

afrouxamento dos vinculos locais de solidariedade, mas tambem repercutiram na 

deslegitimacao do Estado e das suas instituicoes reguladoras dos conflitos sociais e dos 

agentes politicos, criando um sentido coletivo de orfandade social 

E nesse caldo, portanto, que vai beber a midia e a publicidade estruturadas em torno de 

Collor de Mello, construindo a sua imagem de forma que a sua personalidade e seu corpo 

fortes, energicos, decididos fossem metonimicamente associados a um pai substitute para 

preencher o vazio do poder e a orfandade pressentida. Forte o suficiente para veneer os 

inimigos e as suas trevas ( a inseguranca, a violencia, a falta de previsibilidade, o desemprego, 

a crise economica ) e projetar, atraves da sua sombra autoritaria, mas benevolente, um meio 

de soldar os lacos sociais quebrados e veneer o isolamento, a inseguranca e a falta de 

perspectiva. O relato publicitario "Colorir", exibido pelo programa eleitoral deste candidato 

no segundo turno, esta repleto de referencias simbolicas a esta situacao de medo e 

desintegracao e a forma como a personalidade do candidato e oferecida como solucao - como 

veremos na segunda parte deste trabalho. 

184 Terras - Semente Perigosa - Com espingardas pica-pau, invasores de terra esquentam o clima dos conflitos 
agrdrios no pais. ( Veja, 04/10/89,p. 56 ) 
1 8 5 ( Veja, 22/03/89,p.36) 
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11.2. A ERA DAS INCERTEZAS: O Medo e a Desconfianca Governam a Epoca. 

A incerteza costuma ser vista e sentida uma angustia causada por algo invisivel, 

indefinivel, indeterminado ou inseguro. A angustia e causada por uma situacao onde todos os 

calculos, previsoes e estrategias ficam praticamente anulados, inviabilizando ou dificultando a 

estruturacao de qualquer projeto pessoal ou coletivo. 

Como explica Bauman ( 1997,p.7 ), a ordem e uma especie de tendencia a repeticao. 

Atraves dela, quando um regulamento e definitivamente estabelecido, e mais facil decidir 

onde e como uma coisa deve ser feita, de modo que em toda circunstancia semelhante nao 

haja hesitacao ou indecisao. 

Segundo este autor, a modernidade se ergueu atraves de um excesso de ordem e 

escassez de liberdade, em nome da seguranca. Ja na pos-niodernidade a liberdade individual 

reina soberana, sendo o valor basico pelo qual todos os outros sao avaliados e a referenda 

para todas as normas e resolucoes. Dai, a busca por novas experiencias, por propostas de 

aventura, por opcoes abertas. 

Tarefa na qual os individuos sao auxiliados por um mercado organizado de forma a 

manter esta procura incessante e insatisfeita, prevenindo a ossificacao de quaisquer habitos 

adquiridos e excitando o apetite dos consumidores para sensagoes cada vez mais intensas e 

sempre novas experiencias. 

A incerteza e agravada pela rapida mutacao dos modelos de comportamento, dos 

papeis sociais, dos parametros de avaliacao da realidade, das habilidades e valores 

requisitados. Nada mais parece seguro e definitivo. Como diz Bauman ( 1987,p.20 ): a 

incerteza e a desconfianca governam a epoca. 
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Num piano mais amplo, Bauman mostra as dimensoes da incerteza presente, definindo 

os fatores responsaveis pelo medo ambiente: 

1 ) A nova desordem do mundo - Apos meio seculo de divisoes bem definidas o 

mundo pareceu perder uma estrutura visivel e logica. O que venha substituir a politica de 

blocos de poder assusta por sua falta de coerencia, direcao e pelo "carater horripilante de suas 

possibilidades". 

2 ) A desregulamentacao universal - A prioridade outorgada a irracionalidade, a 

cegueira moral da competicao de mercado; a extrema liberdade concedida ao capital e as 

financas a custa de todas as outras liberdade; o despedacamento das redes de protecao 

socialmente tecidas, no caso do Estado do Bem-Estar; a proclamacao do mercado e do 

consumidor, agora identificado com a humanidade, e a pobreza identificada como entrave ao 

consumo e humilhacao. Agora, nenhum emprego e garantido, nenhuma posicao e segura, 

nenhuma pericia e duradoura. 

3 ) A desagregacao - As outras redes de seguranca, tecidas e sustentadas 

pessoalmente, pela familia, vizinhanca, se nao se desintegraram, foram enfraquecidas. A nova 

pragmatica nao tern como gerar lacos duradouros ou que se suponham como tais. 

4. A maleabilidade - As mensagens, hoje carregadas de grande poder de persuasao, 

emitidas pelos meios de comunicacao culturais passam a indeterminacao e a maleabilidade do 

mundo. Tudo no mundo pode acontecer e ser feito, mas nada pode ser feito de uma vez por 

todas. Nesse mundo, os lacos sao dissimulados em encontros sucessivos; as identidades, em 

mascaras; a historia de vida numa serie de episodios; e nada pode ser conhecido com 

seguranga e tudo que e conhecido pode ser conhecido de outra forma. Apostar e arriscar agora 

sao a regra. 

Estas sao, portanto, algumas das dimensoes da incerteza pos-moderna: "Viver sob 

condicoes de esmagadora e auto-eternizante incerteza e uma experiencia inteiramente 
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distinla da de uma vida subordinada a tare/a de cunstruir a identidade, e vivida num mundo 

vol lado para consliluigdo da ordem ". ( Bauman, 1987, p. 37 ) 

0 amplo panorama da incerteza, que comeca a nublar uma nova era no ocidente, foi 

potencializado no Brasil dos anos 80. Um pais sacudido por instabilidade e vazios politicos, 

descredito na eficacia da justica e na racionalidade da gestao da economia pelo Estado; 

repleto de esperancas coletivas frustradas ( Diretas Ja, Piano Cruzado, nova Constituicao, etc 

), ameacado pela crise moral e pela deterioracao da condicoes materials ( desemprego, 

inflacao, falta de moradia, etc ). Nesse contexto, a exacerbacao dos sentimentos de 

inseguranca e desorientacao provocou novas formas de organizacao coletivas mais restritas, 

pragmaticas, localizadas, como um refluxo de amplos movimentos coletivos ( passados ou 

desencantados ), mas tambem provocou aquilo que Jurandir Costa definiu como um estado de 

panico narcisico, superdimensionando um tipo de individualismo "egoista", proprio daquele 

que se acha acima da lei e de todos. 

Para refletir sobre esse clima de incerteza e dos medos dele decorrentes, procuramos 

tomar, no cenario nacional e international da decada, as preocupacoes ligadas as 

ideterminacoes na esfera da economia e da politica, pois ambas estarao presentes nas 

mensagens e na imagem que Collor de Mello viria a construir para o Cacador de Marajds, no 

final dos anos 80. 

11.2.1. A ECONOMIA: Locomotiva Desgovernada Correndo na Contramao. 

Em 1980, o cantor baiano, Morais Moreira, fez um incrivel sucesso com uma musica 

em cujo refrao se ouvia: "La vem o Brasil descendo a ladeira... " Nesse ano a inflacjio atingiu 
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tres digitos, 113%, era um cume simbolico de processo que se iniciara em 1974 com o fim do 

"Milagre" A infiacao trazia o arrocho salarial e atingia, principalmente, a classe media e a 

sua capacidade de consumo, mas atingia tambem os poderes olimpicos de uma 

tecnoburocracia encastelada no poder, cujos poderes de supertecnicos, videntes e milagreiros, 

passavam a ser questionados. Os remedios ja nao traziam a certeza da cura. 1 8 6 O remedio, a 

cura e o curandeiro eram questionados por uma realidade e um tempo novos e estranhos, 

insubornaveis, diante de uma ordem que, de velha, parecia despedacar, sem apontar nenhuma 

outra que a viesse substituir. 

Em 18 de junho de 1980, a Veja trouxe na capa a expressao deste novo componente de 

incerteza e indeterminacao ( Fig. 11 ). Com um angulo de visao de cima para baixo, uma cifra 

"100%" vem em velocidade do espaco, abrindo um rasgao de fogo na atmosfera do planeta, e 

se dirige a uma parte da sua superficie arredondada onde fica o Brasil. Ha aqui uma expressao 

simbolica do imaginario da epoca. O rasgo na atmosfera terrestre significa o rompimento da 

fronteira "estratosferica" dos tres digitos. Como um cometa - tal qual o Halley prestes a 

aparecer - a infiacao naturalizava-se como um fato de dimensoes cosmicas, portanto, fora das 

leis terrestre da previsibilidade, da compreensibilidade, da acao, da reacao e alteracao 

humana. Como explica a legenda, trata-se de um fato novo e assustador: "A MAIOR 

INFLACAO DO SECULO". Ao mostrar o globo terrestre, o desenho faz intuir a "nova 

desordem do mundo" de que fala Bauman, na qual a logica e estrutura visiveis anteriores 

parecem perdidas, as possibilidades se mostram incertas e o planeta faz-se parecer uma nau a 

deriva. 

1 8 6 Esta nova certeza aparece em um texto de Veja sobre a infiacao que alcancava o patamar dos dois digitos 
mensais cm 1983: "No Brasil as taxas ele juros sao as maiores do mundo, ha recessao, falencia e desemprego e, 
agora, arrocho nos saldrios - So que a infiacao continua a disparar acima dos 100% ao ano. Ou seja, 
consegue-se ter todos os males do remedio, mas nao seu beneficio ".( Veja, 06/04/89,p. 105 ) 
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"O Brasil (eve que Jescobrir em 1980, pela prime ira vez em sua hist or ia, o que 
e viver numa inflaqdo de tres digitos. Voraz como um dragdo ela assnstou a 
sociedade e desafiou, invicta, os remedios e previsoes do ministro Delfim 
Neto".'s? 

A infiacao desafiava o "111 Piano Nacional de Desenvolvimento 1980-85", que 

estabelecia como meta o crescimento economico e o controle da infiacao. Segundo o ministro, 

Delfim Neto, isto era possivel com a expansao agricola, com o aumento das exportacoes e 

com a economia de divisas. Porem, a recessao international fez baixarem as exportacoes 

brasileiras e aumentarem os precos dos bens de producao necessarios a continuidade da 

producao industrial. 

Em outubro de 1982, o ministro Delfim Neto afirmou: "Eskimos no fundo do poqo e 

daqni para frente as coisas so podem melhorar. "IX8 

Todo um conjunto de mudancas no panorama economico mundial mostrava os 

primeiros passos da globalizacao que ia se manifestando numa crise de grande amplitude. O 

Mexico, depois de estatizar todo o sistema bancario, com excecao dos bancos estrangeiros, foi 

o primeiro pais a pedir moratoria, mostrando apenas a ponta do iceberg do que viria. A 

Argentina, em seguida, reconheceu a sua incapacidade de manter-se sem renegociar a divida 

externa com o auxilio do FMI; atras dela uma duzia de paises: Polonia, Hungria, Romenia, 

etc., inclusive o Brasil, tambem recorreram ao FMI. Um grande numero de falencias e 

desemprego atingiu nos Estados Unidos o maior indice em 41 anos; o desemprego tambem 

assustava a Franca, no initio do governo socialista de Francoise Mitterand, fazendo-o 

congelar salarios e impor um pacote de austeridade: 

"Uma nau a deriva - em 1982 o mundo tomou um banho de recessao, uma das 
maiores crises desde a grande depressao dos anos 30. A senha para os 

1 8 7 ( Veja,31/12/81,p.lI4) 
1 8 8 ( Veja, 29/12/82,p.5 ) 
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solavancos foi o pedido de moratdria do Mexico..J£ni pane, o sistema 
fmanceiro international fechott suas torneiras. 

Na secao Ponto de Vista 0 de Veja, Anthony Sampson, editor do The Observer, de 

Londres e colunista da Newsweek ve um espectro sobre a Europa: a desordem dos 

desempregados, surgidos da nova era do trabalho e do capital flexivel, carentes da falta do 

abrigo protetor das asas do Estado de Bem-Estar, prestes a ruir. 

"Ao longo de toda Europa ocidental os indices de desemprego subiram aos 
niveis politicamenfe iniolerdveis nos ultimos cinco anos, niveis como nao se 
viam desde a decada de 30...Em toda Europa existe uma confusa inquietacdo 

frente ao mudo exercito de desempregados...Por que estdo (do silenciosos? 
Quando comecard a desordem ? " 

No contexto mundial, a situacao economica do Brasil se agravava. Em setembro de 

1982 ( "o setembro negro" ) comecaram a faltar dolares e o pais mergulhou numa crise 

cambial sem precedentes. Em dezembro desse ano, o Brasil conseguiu no FMI um credito de 

US$ 4.7 bilhoes, parcelado em tres anos, e comprometeu-se a tomar medidas visando o 

equilibrio economico do pais:1 9 1 

"0 ano de 1982ficard marcado na histdria economica como aquele em que o 
Brasil quebrou, e no qual nem o fato de o pais ter recorrido ao Fundo 
Monetdrio International, evitou a declaracao de mora(6ria...o Brasil ignorou 
olimpicamente a crise do petrdleo de 1973: gastou o que tinha e contraiu a 
cicldpica dlvida de 88 bilhoes de dolares - a qual, sabe-se agora, nao tern como 
pagar. " 

1 8 9 (Veja, 29/I2/82,p.l78) 
190 Ponto de Vista - Um espectro sobre a Europa - Anthony Sampson. ( Veja, 03/1 l/82,p. 146 ) 
191 Economia e Negocios - Na fila dos quebrados. ( Veja, 29/12/82,p.l36 ) e a reportagem de Capa: Economia 
Mundial - O medo da grande quebra - O Brasil, a crise e a divida. ( 08/09/82 ) 
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Um artigo de Otto Lara Rezende, escrito no final de 1982,1 9 2 mostra que o medo 

percorreu a espinha dorsal do ano de 1982 e, como o seu sombrio espectro planetario, veio 

nublar qualquer visao do futuro e riscar qualquer busca de referenda no passado: 

"Como o Brasil, o mundo inteiro esta dizendo que o ano que vem jd vai tarde, 
ainda que nuvens mais negras se avolumam no horizonte de 1983...Se nao fosse 
o medo de 1983, anunciado com from be/as do apoca/ipse, seria o caso de dizer 
que o melhor de 1982foi ter-nos feito o favor depassar". 

No inicio de 1983, o governo assinou uma "carta de intencoes" ( e assinaria mais tres 

desses documentos no decorrer do ano ) comprometendo-se a cumprir algumas metas. Isto, no 

piano interno significava: a reducao de credito, do deficit publico, dos subsidios; 

desvalorizacjio da moeda e diminuicao do salario real. Agora, mais do que antes, o governo 

passava a controlar as negociacoes salariais e a estabelecer indices sob criterios que acabaram 

por diminuir o valor real dos salarios e distribuir as perdas entre as diversas faixas salariais. 

(Rodrigues,2001,p.42 ). 

Das exigencias contidas na "carta de intencoes" firmada com o FMI eram a 

diminuicao dos gastos estatais para reduzir o deficit publico, a reducao em investimentos e a 

contencao de despesas administrativas e de pessoal, aquelas que causaram mais reacoes 

politicas. Os funcionarios do Banco do Brasil se mobilizaram no Rio de Janeiro, Porto Alegre 

e Brasilia, onde um orador ameacava: "Ou o governo recua no pacole, ou nos paramos o 

Brasil. " v n 

A mobilizacao dos funcionarios das estatais e funcionarios estaduais chegaram as ruas 

no Rio de Janeiro e Sao Paulo, reivindicando aumentos salariais, contestando o "pacote das 

estatais" e fazendo o governo recuar. Na Igreja da Candelaria, 30 mil manifestantes gritavam 

192 Ponto ele llsta - 82 foi um ano cluro lie roer - Otto Lara Rezende ( Veja, 29/12/82,p. 178 ) 
193 Economia e Negocios - O pacote contestado - Funcionarios das estatais sacodem o Rio de Janeiro, Brasilia 
e Porto Alegre em protestos contra os cortes em seus privilegios. ( Veja, 22/06/83,p. 100 ) 
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slogans como: "Volta Zico, vai Delfim", "Foradaqid, FMI", "Moratoria Jd", "0povo id a 

fim da cabeca do Delfim ", "Se assinarem o pacotdo, nos paramos a nacdo ".m 

Mas, sobre 1983, estava certo Otto Lara Rezende. 0 socorro do FMI nao impediu que 

a crise cambial continuasse. Em maio ( "Os dias negros de maio" ), o Brasil estava com 850 

milhoes de dolares em pagamentos atrasados junto ao sistema financeiro international - uma 

situacao de moratoria de fato ( com todos os "fantasmas" das suas consequencias ) 1 9 5 - apesar 

das medidas tomada pelo governo agravarem a situacao social e a tensao politica no pais, com 

um desemprego crescente. Greves, saques, quebra-quebras e medo espraiavam-se. A infiacao, 

indomavel, atingiu 211% no final de 1983. Essa situacao criou um quadro sombrio e 

tenebroso, como mostra reportagem de Veja: 1 9 6 

"Onebrado, arraslando penosamente uma divida externa de 95 bilhoes, o pais 
contempla aflito, cendrios lipicos de resides conflagradas. Procissdes de 
desempregados vagam pelas grandes cidades a procura de empregos 
inexistentes, sempre colidindo com as portas fechadas. Saques a lojas e 
supermercados, outrora associados exclusivamente ao poligono das secas,. 
incorporaram-se d paisagem urbana - em diferentes periodos do ano, Sao 
Paulo e Rio de Janeiro sucumbiram ao assalto de saqueadores. A infiacao 
alravessou o ano alropelando palpites otimistas de homens do governo e o 
ultrapassou o dramdtico patamar dos 200%. O Produto Interno Bruto acusou 
sua qneda mais violent a desde 1908, os salarios sofreram uma corrosdo sem 
paralelo e o volume defalencias e concordatas foi vdrias vezes multiplicado em 
relacao aos anos anteriores ". 

Em 1983, o setor agricola foi o unico a crescer com a producao para exportacao. 0 

controle do deficit publico atingiu as industrias da construcao civil e transporte, dependentes 

194 Crise - O pacote atropelado - Os funcionarios vollam as ruas em protesto contra os cortes em seus salarios, 
o FMI, a politica economica, e fazem o governo voltar atrds. ( 29/06/83,p.l 16 ) 
195 Economia e Negocios - Os dias negros de maio-Assustados com o FMI, os credores do Brasil esperam (pie 
o pais cumpra suas promessas e passe a viver com seus problemas reais. ( Veja, 01/06/83,p. 100 ): "O fantasma 
do Brasil voltou a rondar as fmancas internacionais e o fantasmas das conseqiiencias de uma moratoria da sua 
divida externa voltou a rondar o Brasil...Reabriu-se assim o dolorido ciclo que feriu o Brasil e a financa 
international." 
196 Brasil - 1983 - Para milhoes de brasileiros, jd vai tarde o ano da infiacao, do desemprego e de muito medo. 
( Veja,28/12/83,p.55 ) 
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do setor publico; outros setores da economia tambem foram atingidos, esse foi o ano em que 

ocorreram mais falencias e concordatas, desde 1966. Pediram concordata grupos empresariais 

de expressao nacional como o imperio Matarazzo, a madereira Manasa, a fabrica de 

brinquedo Mimo, entre outras.1 9 7 

Ultrapassando os 200%, a inflacao em 1983 rompia outra barreira: a casa dos dois 

digitos mensais, em marco, 1 9 8 atingindo um patamar que so foi alcancado em marco de 1964, 

antes do golpe militar. Como mostra o titulo da reportagem de capa de Veja, aqueles eram os 

numeros do medo.1 9 9 

Em setembro de 1983, o FM1 articulou um emprestimo de 6.5 bilhoes de dolares ao 

pais, condicionado, agora, a mudancas salariais. As ameacas proliferavam: "Se o Congresso 

nao aprovar o 2045 ( decreto (pie limila os reajus/es salariais em 80% do INPC ) , ai sim, 

vamos inexoravelmente para a moratoria unilateral com todas as snas funestas 

conseqiiencias", alertou o ministro da Fazenda, Delfim Neto. E o diretor-gerente do FMI, 

Jacques de Larosiere, completava: "Se o Brasil naoacerlar com o programa do Fundo, 

desaparecera pelo ralo ".20° 

A questao salarial levou a uma incessante batalha do governo no Congresso e ate a 

decretacao de estado de emergencia em Brasilia. 

191 Atropelados pela Crise - Em nenhum ano desde 1966, tantas empresas foram a lona, nocauteadas por 
falencias ou abaladaspor concordatas. " ( Veja. 28/I2/83.p. 144 ) 

1 9 8 Em 1983 a iiiilacSo dos quatro primeiros meses chegou a 38%. Segundo o 1BGE, a PEA aumcntou 2.8% 
enquanlo o numero dos descmprcgados ou dos que procuravam cmprcgos atingia 28.4% da PEA ( Rodrigues, 
2001, p.43 ) 
1 9 9 Economia e Negocios - Os numeros do medo - em cun'a ascendente, a inflacao volt a a ante-sala dos 2 
digilos e comeca a baler um recorde estabelecido em 64. ( Veja, 06/04/83 ,p.96 ) 
2 U 0 O deputado Ulysses Guimaraes responderia: "Pelo ralo desaparecem ratos e baralas, nao uma nagao". 
Economia e Negocios - Um fio de esperanca - O diretor do FMI arma um emprestimo de 6.5 bilhoes de dolares 
para o pais ficar a tona ate 1984, condicionado a mudancas salariais. ( Vcja,05/10/83,p. 100 ) 
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Uma nova lei salarial seria aprovada em novembro, em seguida, chegariam aos cofres 

brasileiros 3.1 bilhoes de dolares, com os quais seriam pagos emprestimos aos bancos 

americanos e atrasos comerciais de juros. 2 0 1 

Em 1984, a mobilizacao popular em torno das "Diretas Ja" canalizou e concentrou a 

revolta popular em torno de uma fantasia politica de abrangencia nacional, arrefecendo outras 

tensoes e manifestacoes, mesmo assim, este foi um ano marcado por greves. A inflacao 

atingiu 223.8%, aumentando mais ainda a impopularidade do governo e da equipe economica. 

Em abril de 1985, Jose Sarney tornou-se presidente da Republica, trazendo na equipe 

economica, o ministro da Fazenda Francisco Dorneles e Carlos Lemgruber no Banco Central ( 

este, adepto do monetarismo, do ideario ultraliberal americano representado por Milton 

Friedman, acreditava que todos os problemas do pais, inclusive a inflacao, podiam ser 

resolvidas a partir de um rigido controle sobre a emissao de moedas, tambem era a favor da 

diminuicao da presenca do Estado na economia ). Mas, antes do final do ano, Dilson Funaro 

assumiu a pasta da Fazenda. Naquele ano algumas esperancas eram visiveis: aumentava a 

producao industrial, criavam-se 1.5 milhoes de empregos, a recessao parecia desaparecer e o 

consumo aumentar.202 

No entanto, algumas angustias e aflicoes continuavam a atormentar a economia: a 

heranca de uma divida externa calculada em US$ 115 bilhoes, considerada naquele momento 

a maior do mundo ( Rodrigues,2001,p.45 ), um deficit publico que batia novo recorde, 

aumentando 139%, atingindo 36 milhoes de cruzeiros nos primeiros sete meses do ano ( em 

numeros absolutos, 676% maior que o deficit de igual periodo do ano passado, no governo 

201 Economia e Negocios - Afmal, o FMI tlisse sim - Jacques de Larosiere, diretor do FMI, misa aos 
banqueiros que aceitou a estrategia de Delfim para combater a crise economica. ( Veja, 23/1 l/83,p. 116) 
2 0 2 (Veja, 01/0 l/86,p.62) 
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Figueiredo ) e uma inflacao que pareceu recuar, voltou a rondar a casa dos dois digitos ( 11%) 

em agosto. A ameaca continuava viva: 2 0 3 

"0 alivio nao durou nuiilo. Passados os primeiros momentos de discreia 
esperanga com a queda da inflacao, marca inicial do governo Jose Sarney, o 
cendrio economica volta a apresentar numeros escnros - apenas um mes apos o 
fechamenlo Jo pacote Je corle de Jespesas e aumento Je impostos, 
trombeleaJos na ocasiao como o efetivo comeco Jo saneamento em contas 
piiblicas ". 

0 ano de 1986 nasceu com a esperanca de uma cruzada mortal contra a inflacao. Em 

fevereiro, foi anunciado o Piano Cruzado, um conjunto de medidas que pretendia estabilizar a 

economia do pais. Apos o primeiro mes de vigencia, conseguia-se uma inflacao negativa. As 

turbinas da economia voltaram a funcionar. Com o decrescimo dos lucros no setor financeiro, 

aumentaram os investimento no setor produtivos e cresceram o nivel de emprego e o patamar 

de consumo no pais. 2 0 4 

0 aumento do consumo levou ao desabastecimento, ao agio e a volta da inflacao, que 

em maio tornou a assustar 2 0 5 Em junho, a carne, o leite e outros produtos alimenticios 

comecaram a escassear e a falta de materia prima e de pecas no mercado comecou a afetar a 

producao. 

3 ) 3 Economia e Negocios - Explosoes nas contas - O deficit publico bate recorde em julho e a inflacao de 
agosto ameaca retornar ao temido patamar de dois digitos. ( Veja, 14/08/85,p.90 ) 
^ Economia e Negocios -O pe no acelerador - Os brasileiros saem em massa atras do carro novo, enfrentam 
longasfilas na revenda e as montadoras voltam aos recordes de 1980. ( Veja, 1 l/06786,pl 16 ) 
2 0 5 Um tiro no cruzado - O indice de maio bate em 1.4%, assusta o governo e deixa claro o superaquecimento 
da demanda. ( Veja, 18/06/86,p.l09 ). Em junho, fazia aniversario na Argentina o Piano Austral tido como 
modelo do cruzado. Apesar de abaixar a inflacao de 30.5% para 4%, fez aprofundar a recessao naquele pais. 
Economia e Negocios - Aniversario sem festas - Ao completar um ano, o Piano Austral mostra que a vitdria 
contra a inflacao ncio teve como resposta a reativagao da economia.( Veja, Ibdem, p. 109 ). Neste mesmo 
momento, o Mexico ameacava "quebrar" novamente: Economia e Negocios - Susto na vizinhanca - A ameaca 
de uma nova quebra do Mexico traz outra vez a tona a questao do pagamento da divida externa de paises como 
o Brasil. (Veja, 25/06/86,p.l04 ) 
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Em julho, o governo lancou um "pacote" com o objetivo de reduzir o consumo e 

aumentar os investimentos. Criou os emprestimos compulsorios para viagens ao exterior e 

para o consumo de combustiveis.206 

Os movimentos contra o "Piano Cruzado I I " e as greves voltaram a se espalhar pelo 

pais. Segundo reportagem de Veja, esses movimentos atingiam os pilares da politica 

economica seguida a partir do Piano Cruzado, que previa contencao de precos e salarios. "Em 

Brasilia, o ministro Dilson Funaro, da Fazenda, advertia na semana passada para os riscos 

existenles nas reivindicacdes e exigencias que vao contra os objelivos do piano que leva a 

sua assinatura... 'O essencial e mauler o saldrio real, e por isso e preciso mais compreensdo 

da parte de lodos' "207 

O governo pos a policia para tentar segurar o black, chegou a uma formula confusa 

para o calculo da inflacao, mas o agio continuava proliferando.2 0 8 O governo tentava a todo 

custo manter a sua confiabilidade, para ter sob controle o processo de abertura que atingia a 

sua etapa final. Era necessario criar um terreno favoravel para a eleicao dos constituintes e um 

clima propicio para instalacao da Constituintc. ( Rodrigues,2001,p.47 ) 

Terminada a eleicao, o governo trouxe um novo "pacote" com o aumento do preco de 

produtos ( automoveis, bebidas, acucar, gasolina, alcool, remedio ), de tarifas ( telefone, 

energia eletrica ) e de servicos publicos, com novos impostos, indices e com a liberacao das 

negociacoes entre proprietaries e inquilinos. As medidas atingiam, principalmente, os 

assalariados e a classe media, fazendo somar ao clima de incerteza, outro de falta de 

perspectiva. O encanto sucumbia de vez a realidade: "O congelamento de precos continua a 

206 Economia e Negocios - Um tiro nas compras - O governo faz um pacote para tentar aplacar a febre de 
consumo que se propagou pelo pais depots da reforma economica ( Veja, 02/07/86,p. 108 ) 
: u 7 Brasil - lnimigos do governo - Sob o impacto da tragedia do Lema, em meio a uma crescente onda de greves 
pelo pais, o Planalto vai ao ataque contra o PT. ( Veja, 23/07,86,p.28 ) 
5 3 8 (Veja, 15/17/86,p.l04) 
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despertar as mais profundus incertezas...Com o sen novo pacote economico, na realidade o 

governo estd a inostrar que nao havia um segundo coelho a tirar da cartola. "209 

0 ano de 1986 terminou despedacando as ultimas esperancas. Em dezembro, foram 

autorizados novos aumentos de precos, o descongelamento do cruzado e o 1NPC voltava para 

o calculo da inflacao. Depois de nove meses, o Brasil voltava ao mundo real, da inflacao, do 

medo e do desencanto: "Passados nove meses, os brasileiros descobrem, assim que os 

pilares mais sagrados do Piano Cruzado deixaram de exislir - se e que um dia, no mundo 

real da economia, exist iram para valer. "21° 

No inicio de 1987, uma carta do leitor de Veja sintetizava um sentimento nacional de 

fracasso: "O pacote que havia de ressuscitar a estabilidade fracassou"2U Os bancos 

anunciavam taxas de juros de 400% ao ano, as carteiras de emprestimo fechavam nas 

agendas, a inflacao prevista para Janeiro estava acima de 20% e o transporte rodoviario de 

carga era reduzido a 20% do nivel normal. O cruzado agonizava.212 

Em fevereiro, o governo anunciou a moratoria dos juros da divida externa porprazo 

indeterminado, lancando o pais num calendario de incognitas. Numa segunda-feira, em cadeia 

de radio e televisao, o presidente Jose Sarney comunicava a nacao. 

"Tomei uma decisao de grave imporiancia para historia do Brasil 
contempordneo. Quero anunciar que o Brasil suspende o pagamento dos juros 
da sua divida externa...Nos nao podemos pagar a divida com a fome do 
povo...Estd na hora dopatriotismo responsdvel...nada de criticar o governo que 
apenas herdou esta divida do passado. " 

2 0 9 Economia e negocios - De costas para o voto - Fechada as urnas, o governo abre um pacote com novos 
precos, indices e mais impostos sobre os assalariados de classe media. ( Veja, 19/1 l/86,p. 104 ) 
2 1 0 Brasil - De volta ao mundo real - Funaro autoriza aumentos de precos, descongelamento do cruzado, 
enquanto Pazzianoto ressuscita o velho 1NPC para medir a inflacao. (Veja, 24/12/86,p.20 ) 
2 1 1 (Veja, 28/01/87,p.l9) 
2 1 2 Brasil - Sarnev reage a crise do Piano Cruzado - As novas medidas saem essa semana. ( Veja, 
28/01/87.p.20) 
2 1 3 (Veja, 25, 02/87,p.20 ) 
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A moratoria, que fora uma proposta defendida pelo PMDB desde que estava na 

oposicao, era por fim decretada, mas nao era resultado de uma estrategia elaborada, mas da 

real falta de moeda forte para fazer frente aos compromissos internacionais do pais. Com a 

moratoria novos medos somaram-se aos existentes: represalias, mais recessao e mais 

desemprego 

O anuncio da moratoria nao voltou a acender a chama patriotica, como previa o 

governo, com a celebracao de um ato heroico na midia e com o suposto enfrentamento dos 

inimigos da nacao ( identificados com grupos vinculados aos bancos internacionais com o 

apoio da direita ), cuja conspiracao visava enfraquecer o governo na negociacao da divida. l l A 

Um serie do boatos logo espalhavam uma "onda de panico", 2 1 5 elevavam o dolar ( em 

15 de fevereiro 1 US$ eqiiivalia a CZS26.80, cinco dias depois 1 US$ ja eqiiivalia a CZ$ 

34,00 ) e travavam o mercado. 

Em abril, com a saida do ministro Dilson Funaro, Bresser Pereira assumia a pasta da 

fazenda; a inflacao continuava ascendente, ultrapassando os 25% em maio. Esse foi um mes 

marcado por boatos de volta do congelamento, o que levou a uma onda de remarcacoes de 

precos. O espectro do caos atravessava as esferas sociais, economicas e politicas. 2 1 6 

"Os pregos no pais entraram em regime de anarquia e os sinais concretos de 
uma hi per inflagao estcto ai...De fato, a crise atual da economia brasileira, que 
galopa no bojo de um aparato estatal desmantelado, estd na iminencia de se 
fnndir com a crise social e polilica numa convulsao ido seria que as proprias 
dificuldades economicas ca'tram para segundo piano...Na realidade, a culpa 
central da inflagao estd na incompetencia e irresponsabilidade com que sao 
conduzidas lioje a mdquina administrativa do governo e a polilica economica 
do pais...Uma inflagao correndo na faixa dos 20% ao mes signiftca, repelida 
pelos proximos 12 meses, uma taxa anual de apavorantes 800% - um numero 
que, por muito menos, jd despachou mais cedo para casa vdrios governantes da 
America Ixttina". 

2 , 4 Pm>io molhado -A idem da moratoria nao empolga opais ( Veja, 26/02/87,p.34 ) 
2 1 5 (Veja, 26/02/87,p.35) 
216 •'fifQsji _ Q vudu dos precos — O governo desmente a volta do congelamento em meio a uma furiosa onda de 
remarcacdes, a inflagao vai a 20% e a crise econdmica chega a cena polilica. ( Veja, 13/05/87,p.20-24 ) 



A capa de Veja, de 13 de maio de 1987 trouxe o desenho de um dragao. Ele acaba de 

romper o chao de concreto e avanca furioso e amedrontador: os olhos fixos, as presa afiadas, 

as narinas dilatadas, jogando por elas sopros de vento e destruicao ( Fig. 12 ). Colado nele o 

desenho de dois adesivos: "Eu sou fiscal do Sarney", embaixo Je-se o titulo; Da Hiperinflagao 

a Crise Polilica - O Monstro esld sollo. 

Em julho, o ministro Bresser Pereira suspendeu o pagamento de US$ 1 bilhao as 

agendas governamentais que integravam o Clube de Paris. ( Rodrigues,2001,p.45 ) 

O Piano Bresser extinguiu o "gatilho", desvalorizou a moeda e tentou impor novas 

medidas de contencao dos gastos publicos. Mas a recessao continuou a se aprofundar, 

"disparando alarmes" nas cidades, onde reapareceram as filas de desempregados nas regioes 

industrials, montando um quadro de crise que assustava os empresarios e o governo. 

Depois das magicas e das fantasias desgastadas pela realidade, a incerteza agora era 

mais do que um tunel sem fim. 

Luis Fernando Verissimo traduzia a situacao de incerteza daquele momento na sua 

definicao de otimista e pessimista. Segundo ele: "Otimista e o que acha que (em que haver 

uma luz no fim Jesse tunel. Pessimista e o que nao tern muita cerieza Je que isso e um 

timet"™ 

No cenario internacional, uma crise nos Estados Unidos, causada por uma 

prosperidade baseada exageradamente em papeis e em poupanca alheia, provocou a maior 

queda da historia das bolsas e abalou o mundo com a ameaca generalizada de recessao. 

2 , 1 (Veja, 15/07/87, p.90 ) 
2 1 8 Humor. ( Veja, 1987) 
2 1 9 Internacional - Furacao em Wall Street abala o mundo - Crise nos Estados Unidos provoca a maior queda 
na historia das bolsas e traz a ameaca da recessao. ( Veja, 28/10/87,p.52 ) 
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Esse "mar turbulento" avancando para o Brasil, fez o governo tentar um acordo rapido para a 

divida. 2 2 0 

Estava-se vivendo - como diz o titulo de uma reportagem de Veja - "A era da 

incerteza"2 2 1 

Com o crash, a bolsa havia caido 22.6%, o que significa que num so dia evaporaram 

mais de um trilhao de dolares aplicado em acoes. Era o resultado daquilo que Harvey ( 1992 ) 

denominou de economia vudii, pautada na suposicao que os cortes nos impostos levariam ao 

aumento da receita fiscal, porque estimulava o crescimento e, consequentemente, a base sobre 

a qual os impostos eram cobrados. O economista John Kenneth Galbraith tambem criticou 

essa teoria: 

"ilsta debacle marca o ultimo capitulo da 'reaganomics'. Eslamos diante do 
produto do corte irresponsdvel de impostos, das alias taxas de juros que 
elevaram o valor do dolar e subsidiaram importagoes, e do deficit comercial, 
que colocou um monte de dinheiro insldvel em mdos eslrangeiras. " (Veja, 
Ibdem, p.67 ) 

Com base na teoria da oferta de Arthur Laffer, Ronald Reagan baixou impostos 

esperando que as empresas voltassem a produzir a carga plena. O imposto foi cortado quando 

o presidente do FED, Paul Volcker elevava a taxa de juros para segurar uma inflacao de 12% 

ao ano. Em 1982, os juros chegaram a 21% e ajudaram a derrubar a economia de varios 

paises, como a do Brasil. 2 2 2 

--" ( Veja, 28/10/87,p.62 ) 
221 Internacional - A era da incerteza - As acdes voltam a snbir em Wall Street apos o crash, mas continua 
pairando no ar a perspecliva de uma recessao mundial a partir dos Estados Unidos. ( Veja, 04/1 l/87,p.64 -68 ) 
" 2 Os juros altos seguraram os investimentos das empresas americanas e a producao nao aumentou, como 
acrcditava Laflcr. "Reagan comecou a quehrar ali a economia americana". ( Veja, Ibdem, p.68 ). As 
importacoes aumentaram: os juros altos atraiam investidores de todo o mundo, elcvando cada vez mais a cotac3o 
do dolar, tomando barato tudo o que os Estados Unidos compravam fora e caro tudo o que queriam vender ao 
exterior. Ao mesmo tempo, as importacoes atendiam a um consumo que nao cessava de crescer, gracas ao 
dinheiro que sobrava para uma parcela de americanos de renda mais alta, diretamente beneficiada pcla reduc3o 
de imposto. Isso significou um golpc na base industrial da economia americana, alcm de descquilibrar a balanca 
comercial do pais (que passou a sofrcr de deficitcs incontrolavcis ). Dcvido ao crescimento do setor de scrvicos, 

147 



No Brasil, o ministro Bresser Pereira era demissionario em dezembro de 1987, depois 

de anunciar aumento de impostos e tarifas e sofrer forte censura da Constituinte; em seu lugar 

assumia Mailson da Nobrega. O novo ministro logo baixaria um novo "pacote" de medidas 

fiscais e de contencao do deficit publico, entre elas a reducao dos incentivos fiscais e a 

suspensao do pagamento da URP ( Unidade de Referenda de Precos, que havia substituido o 

"gatilho" ) nos salarios do funcionalismo federal, atingindo outras categorias e provocando 

nova onda de greves e acoes judiciais. 

O ministro Mailson da Nobrega voltou a pagar aos bancos e aproximou-se do FMI, 

dando um novo rumo a renegociacao da divida externa.223 Na pratica, a suspensao da 

moratoria iniciara-se no final de 1987. 2 2 4 

Dados do crescimento do PIB em 1988 mostravam um pais estagnado e com uma 

defasagem tecnologica que ameacava alija-lo do mercado internacional.225 Depois do meio do 

ano, houve uma explosao dos juros no overnight estimulando a especulacao e fazendo cair as 

bolsas, contribuindo mais ainda para a estagnacao da atividade produtiva, deixando o pais "Na 

corda bamba"2 2 6 

A ideia de um "pacto social" voltou a tona numa serie de tortuosas negociacoes 

envolvendo empresarios, trabalhadores e governo. Finalmente, assinado em outubro o "pacto" 

o descmprcgo provocado pelo cnfraquccimcnlo da base industrial podc scr absor\ ido. O descniprego amcricano 
era mcnor em 1987 que cm 1979 ( ano que marca o fim do ciclo de expansao anterior da economia americana ): 
c os produtos ficaram mais baralos para o consumidor gracas as importacoes, abaixando a inflacao a 2% ao ano. 
( Veja, Ibdem.p.68) 

A situacao comccou a se dctcriorar quando o mundo passou a se preocupar com os deficits que iam se 
formando c os invcslidorcs mundiais comccaram a se afastar das aplicacScs cm dolar. A cotac3o da mocda 
cnlrou num proccsso de baixa, pondo cm movimcnlo o circulo vicioso de novas fugas de investimcnto, ainda 
mais porquc o deficit na balanca comercial cm nada diminuiu com o dolar mais barato. A queda nas bolsas 
indicava o reduzido alcance das teorias da ofcrla de Arthur LafTcr e dos cxperimcnlos cm monctarismo de Millon 
Friedman, mas mais do que isso, indicava mudancas irreversiveis no mundo e a convicca"o de que as reccitas 
prontas e os milagres tecnocraticos cram incapazes de dar conta de uma era marcada pela incerteza. 
-21 Economia - De volta aos trilhos - Mailson paga 350 milhdes de dolares aos bancos, aproxima-se do EMI e 
da um novo rumo a renegociacao da divida externa. ( Veja, 10/02/88,p.68 ) 
2 : 4 Divida externa - Um grande feriado - O governo fecha acordo com a banco, suspende na pratica a 
moratoria e jd negocia a ida ao FMI. ( Veja, 04/1 l/87,p. 116 ) 
2 2 5 (Veja, 23/03/88, p. 100) 
2 2 6 (Veja, 27/07/88,p.l02) 
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visava a contencao de precos, salarios e gastos do governo. Mas, nao seria cumprido pelas 

partes. 

Em novembro, os resultados das atividades economicas no pais continuavam sendo 

aplicados na ciranda financeira, movimentada pelos papeis do governo. A inflacao disparou227 

( a inflacao acumulada neste ano ultrapassou a casa dos 930% ), subiram o ouro e o dolar e 

uma greve de 800 mil funcionarios publicos se espalhou por todo o pais, transformando o 

descontrole da economia em incerteza politica. O pais equilibrava-se "no olho do furacao":228 

"Alem dos mercados fmanceiros, os sacolejos da economia passaram a abalar 
lambent a perspectiva da sncessdo do presidente Sarney, numa campanha que 
se desenrolaria, na melhor das hipoteses, em meio a uma inflacao eslimada em 
3.600% anuais. Em vez de esperar a luz no fim do tunel - a primeira eleicao 
presidencial direla no pais desde 1960 - o que se enxerga e uma locomotiva 
correndo desgovernada na conlramdo". 

As repercussSes politicas da crise economica pareciam assustadoras. O deputado 

Ulysses Guimaraes utilizou uma metafora para defini-las: "Essa inflacao Iremenda e uma 

hidra, um monslro capaz de destruir a todos nos". ( Veja, lbdem,p.45 ) 

Com o ano de 1989 chegou um novo piano economico, baixado em 15 de Janeiro. Era 

o Piano Verao, com ele era estabelecido o congelamento de precos e salarios, a reducao de 

gastos do governo e a criacao de uma nova moeda: o cruzado novo. 

Neste momento, uma publicidade patrocinada pelo Banco do Brasil e pela Caixa 

Economica e veiculada pela Veja, em tres paginas, exortava a populacao a uma nova Cruzada 

( Fig. 13 ). Na primeira pagina, um anuncio em letras grandes: "A Guerra Comecou", mostra 

que a inflagao e a grande inimiga da nacao: e inimiga do produtor, do industrial, do 

2 2 1 Drogao irailo - A inflagao disparou no segundo seniestre. Com o mcsmo dinheiro que se comprava um 
chevete em Janeiro so daria em dezembro para comprar uma bicicleta motorizada. ( Veja, 28/I2/88,p. 135 ) 
"8 Brasil - No olho do furacdo - A inflag&o dispara, o dolar e o ouro sobem, o governo perde o controle e 
reforga a procura de uma saida politica. ( Veja, 26/1 l/88,p.44 ) 
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comerciante, do consumidor, da familia do trabalhador, da dona de casa - e inimiga do pais e 

do povo. Na pagina seguinte, clama pela uniao de todos para que a guerra seja vencida. A 

ultima pagina, traz um slogan que invoca uma velha Cruzada: "A Nacao Contra a Inflagao". 

Nessa publicidade o governo anuncia a extincao cinco ministerios, o fechamento de treze 

autarquias e Fundacoes, o fim da correcao monetaria, da OTN, a desindexacao geral, a venda 

de acoes estatais, a demissao de funcionarios publicos ociosos, a refonna monetaria com a 

criacao do cruzado novo e o congelamento de precos - eram as armas com as quais o governo 

se mostrava disposto a enfrentar o dragao da inflacao. A publicidade ainda pede aos 

empresarios que respeite o congelamento e, aos consumidores, que use os seus direitos. E 

lembra que, como em toda guerra, esta e uma luta de sobrevivencia.229 

Ja em fevereiro, o Piano Verao comecava a ser visto com desconfianca e esbarra no 

Congresso.230 

Apesar de tudo, o Piano Verao conseguiu tirar a hiperinflacao do horizonte ( a 

inflagao caiu de 30% para 3.6% em fevereiro ), o governo conteve ( mas nao zerou o 

deficit), e manteve altas as taxas de juros para evitar a formacao de estoques, a explosao de 

consumo e a especulacao com ouro e com o dolar - nao houve explosao de consumo. Porem, 

comecavam aparecer sinais de desabastecimento, o governo permanecia sem enxugar a sua 

maquina: dos 90 mil funcionarios que o prometera demitir, so mexeria com 2.300 deles, 

sobretudo nos cargos de confianca; a desestatizacao das empresas e extingao dos ministerios 

2 2 9 "Em jnneiro, a inflacao cleu o ultimo suspiro. Nos temos que acabar com ela, e estamos acabancto. A nacao 
ndo pode mais suportar os seus efeitos desastrosos na economia, na vida das pessoas e das empresas. As 
medidas tornado sdo essenciais para que a inflacao acabe de uma vez, e para que o pais volte a crescer. Vamos 
expulsar a inflacao de campo. Sai inflacao, que joga contra. Entra inveslimento que joga pro frente. " 
"3" O congresso vetou uma das medidas que extinguia ou privatizava estatais e orgaos publicos c parou a votacao 
para exigir que fosse incluido no piano uma clausula de reposic2o das perdas salariais em Janeiro, sob a pcna de 
negar a aprovac5o das medidas como um todo. Economia e Negocios - Mudancas de Estacao - O governo 
aceita um acordo com o Congresso para incluir uma reposicao das perdas dos salarios no Piano Verao, que da 
sinais de desgaste. ( Veja, 01/02/89 ) 
2 3 1 Mas como agora n3o lia mais a correcao monetaria para prcscrvar o valor original do dinheiro, nem a URP 
para rccompor os salarios, a inflacao prccisa ficar pcrto de zero. Economia e Negocios- Umaprova defogo - O 
Piano Verao enfrenta uma alto de precos depois do congelamento e a resistencia do Congresso em aprovar suas 
medidas de austeridade. (Veja, 15/02/89,p.82 ) 
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esbarravam na resistencia do Congresso; e havia pressoes para elevacao dos precos e 

incertezas sobre o tamanho da recessao que o governo podia criar. 2 3 2 

Uma capa de Veja, de 22 de fevereiro, mostra um barquinho de papel, feito com 

manchetes de jornais sobre o piano ( Fig. 14 ). Colado a ele pequenos retratos do presidente 

Jose Sarney e do ministro Mailson da Nobrega ( ambos com um olhar serio fixo em algum 

ponto ). O barco traz uma bandeira, presa como uma vela com as palavras: "Piano Verao" e 

esta ameacado por um mar revolto, por vagas imensas e raios que riscam um horizontc escuro. 

O titulo da capa esclarece: "A ECONOMIA EM MAR REVOLTO". 

A CUT e a CGT convocaram uma greve geral para os dias 14 e 15 de marco e 

pressionavam o governo a entrar na discussao sobre as perdas salariais e sobre o reajuste dos 

salarios.233 

234 

No mes de abril, uma "onda selvagem" de greves sacudia o pais, paralisando 

servicos essenciais e provocando tumultos ( no bimestre de 1989 foram 387 greves, 30% 
235 * • 

superior ao mesmo periodo de 1988 ). Os maquinistas da CBTU pararam os trens no Rio de 

Janeiro e Sao Paulo, no Recife medicos e profissionais da saude tambem paralisaram as 

atividades. No mesmo tempo, a falta de confianca no governo fazia disparar o black e 

aumentar o uso da moeda americana como indexador da economia.236 

Depois de meados de abril o governo editou o Piano Verao I I , embalando as seguintes 

providencias para tentar conter a inflagao renitente: desvalorizacao cambial de 3.2%, reajuste 

2 3 2 Economia e Negocios - Cantando na Chm>a - O presidente Jose Sarney anuncia que o Piano Verao jd deu 
certo, enquanto a sua volta agita-se uma tempestade de criticas e ameacas ao pacote ( Veja, 22/02/89,p.84 ) No 
mes de abril, o Congresso negou a elevacao de 100% do valor do salario minimo, deu gratificac3o de 170% aos 
servidores do Supremo Tribunal Federal c recriou orgao que o cxecutivo tentava extinguir: EMBRATER, 
GEIPORT, INCRA e CBTU . Brasil - O Congresso fora de Compasso - Os parlamentares recriam estatais, 
concedem aumentos ao funcionalismo e se esquecem dos eleitores. ( Veja, 29/03/89,p.94) 
2 3 3 Brasil - O X do problema - A greve geral de 2 dias convocada pela CUT e pela CGT nao paralisa o pais, 
mas a quest ao salarial arromba a cena do Piano Verao. ( Veja, 22/03/89,p.24 ) 
2 3 4 Greves -A onda selvagem - Uma serie de paralisacdes nos ser\>icos essenciais provoca tumultos e atrapalha 
a vida dos mais pobres ( Veja, 12/04/89,p.42 ) 
2 3 5 ( Veja, 19/04/89,p.98 ) 
2 3 6 (Veja, 12/04/89,p.86) 
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nos salarios a partir de 1° de abril, entre 11.74% e 13.58%; estudo de uma nova politica de 

salarios em substituicao a antiga URP; criacao do NTN ( Nota do Tesouro Nacional ) como 

indexador da economia em lugar da extinta OTN; a correcao do saldo da poupanca pelo IPC e 

mais juros de 0.5% ao mes; realinhamento de precos de alguns produtos 2 3 7 

Em maio, os deputados aprovaram uma nova politica salarial, elevando o salario 

minimo; e o presidente da Republica anunciou um reajuste de 30% para funcionalismo civil e 

para os militares. 2 3 8 

No mesmo periodo, a Argentina lancou mais um "pacote",239 o oitavo em tres meses, 

visando conter a inflagao que apontava para 40.000% no ano de 1989 e uma divida externa de 

mais de 5 bilhoes. O pais estava abalado, havia saques, feridos e mortos pelas ruas. O 

presidente Raul Alfonsin decretou um estado de sit io 2 4 0 e acabou renunciando, antecipando 

assim a posse de Carlos Menem de dezembro para junho. 2 4 1 Entregava-lhe um pais dividido 

pela expectativa de caos ou de redencao. A Argentina, portanto, era para o Brasil um espelho 

de incertezas num horizonte que apontava para a convulsao e para o desastre. 

O fantasma da hiperinflacao, vindo do sul do continente, logo fez o governo brasileiro 

recorrer a reindexagao da economia, criando o BTN fiscal, um indice cujo valor aumentava 

todo dia, de acordo com a inflagao, servindo para reajustar pregos e servigos, contratos e 

remuneragao do mercado financeiro. Votando ao mesmo sistema de corregao monetaria que 

242 
existia antes do Piano Verao. 

237 Economia e Negocios - O outono de Mailson - O Piano Verao mudou de estacao e seus aulores anunciam 
uma correcao de rumospara avangar mais alguns meses sem que a inflacao esloure. ( Veja, 19/04/89,p.94 ). 
2 3 8 ( Veja, 24/05/89,p.42 ) 
2 3 9 Argentina - O muchacho chegou la - Consagrado pelas urnas, Carlos Menem recebe um pais esgotado pela 
crise e dividido pelas expectalivas de caos ou redencao ( p.56 ) Weimar do Praia - A Argentina atrcn'essa o 
ton'elinho da hiperinflacao enquanto esperaaposse de Menem ( p.62 ) ( Veja, 24/05/89 ) 
2 4 0 Internacional - Estado de Convulsao - Ondas de saques, bombas, catorze mortes e medidas de excecdo sao o 
saldo do desatino econdmico que arrasta a Argentina para o desastre. ( Veja,07/06/89,p.76 ) 
241 Argentina - Tango de despedida - Derrotado por sua propria indecisao, Alfonsin renuncia e deixa a crise 
nas maos de Menem ( Veja, 2 l/06/89,p.54 ) 
2 4 2 Inflacao - Tudo como antes - Para escapar do fantasma da hiperinflaqao , o governo recorre a reindexagao 
da economia. ( Veja, 2 l/06/89,p. 108 ) 
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Com a crise indomavcl, com os juros e a inflacao "enlouquecidos" e com um risco de 

moratoria rondando o ar, o governo baixou um pacote cambial, criando o BTN cambial, um 

investimento de longo prazo, com remuneragao pelo dolar e a desvalorizagao de 12% no 

cruzado novo frente ao dolar e centralizou o cambio no Banco Central para evitar o 

vazamento de dolares e garantir o nivel de reservas cambiais.243 

O "fantasma" da divida externa reapareceu quando o Brasil deixou de pagar 800 

milhoes de dolares em juros ao Clube de Paris e outros 30 milhoes de dolares em juros aos 

bancos privados. O embaixador Marcilio Marques Moreira se negava a falar em moratoria, 

mas nao de um perigo imediato se desenhando: "Nao se (rata tie moratoria, qtteremos afastar 

os perigos de descarrilhamento da economia para preservar a transicao democrdtica"744 

Neste mesmo momento no espelho da Argentina, o novo governo de Carlos Menem 

lancava um programa de austeridade para combater uma inflagao que em junho havia chegado 

a 114% c continuava cm ascensao. Voltava a solugao do congelamento dos pregos por 3 

meses, elevagao dos pregos das tarifas e combustivel ( 600% ), suspensao de reajustes 

salariais e da emissao de moeda. Mai langava o piano contra a inflagao, morria o ministro do 

fazenda.245 

No Mexico, o "Piano Brady" marcava uma nova fase de negociagao dos paises 

endividados com os bancos credores, que passavam, agora, a dispensar parte do que teriam de 

receber. No entanto, o piano aparecia fora dos horizontes do Brasil, devido a uma economia 

"desarranjada" e a uma eleigao presidencial que se avizinhava.2 4 6 

2 4 3 Economia e Negocios - A hora do Deus me livre - O governo baixa um pacote cambial correm boatos de 
degola de ministros e a crise explode. ( Veja, 05/07/89,p.l28 ) 
2 4 4 Divida Externa -A volta do fantasma - O governo deixa de pagar mais de 800milh5es de dolares em juros, 
mas nao admile falar em moratoria. ( Veja, 12/07/89,p. 106 ) 
2 4 5 Internacional - Susto na largada - Menem saca e dispara contra a inflacao, mas da azar - Seu ministro da 
Fazenda morre na primeira semana e a tarefa se complica. ( Veja, 19/07/89,p.42 ) 
2 4 6 Economia e Negocios - O fim da miragem - O acordo de reduqdo da divida assinado pelo Mexico inaugura 
uma nova era, deixando para trds os tempos em que nao pagar era heresia. ( Veja, 02/08/89,p.84 ) 

153 



Na capa de Veja de 02 de agosto de 1989, aparece a parte interna de um tunel 

inacabado na Ferrovia do Aco, em Minas Gerais, e o titulo: "O BRASIL PARADO: ameacado 

por um colapso, com a parolisucao de obras em rodovias, hidroeletricas, trechos de metro e 

outros equipamentos vitals, o pais procura uma saida para vol tar ao crescimento ". ( Fig. 15 ) 

A economia do Brasil, no entanto, parecia reagir, dando sinais de recuperacao 

economica ( com expansao da industria e do comercio ) e afastando a hipotese da recessao a 

curto prazo.2 4 7 De outro lado, porem, a inflacao nao cessava de subir ( ameacando chegar a 

11.000% ao ano ) e a taxa de juros estava em torno de 48%. 2 4 8 

Em setembro, a inflacao foi de 35.9% e a tensao no pais parecia crescer com o estouro 

do dolar e do ouro, boatos de congelamento e uma frenetica busca de acordo com os 

empresarios, para tentar segurar a inflacao ate a realizacao das eleic5es.249 

Em uma sexta-feira , 13 de outubro, a bolsa de Nova York voltou a cair quase 200 

pontos ( 90 pontos a mais que a de 16 de outubro de 1987 ) . 2 5 0 

Em 15 de novembro de 1989, a Veja trouxe uma entrevista nas paginas amarelas com 

Helio Jaguaribe e um titulo assustador: O espectro do Caos O cientista politico explica as 

dimensdes catastroficas da crise social que o novo presidente deverd encontrar assim que 

tomar posse. Segundo Jaguaribe: "A hiperinjlacao e a perda do valor da moeda representam 

o estopim quepode dar inicio agrande tragedia" E preve: 

2 , 7 Economia e Negocios - As vitorias ele agosto - Os empresarios animam-se com a inflagao que fica na casa 
dos 29% este mes, e com sinais de um surto de recuperagao econdmica( Veja, 30/08/89,p.90 ) 
2 4 8 Economia e Negocios - Jogo esquizofrenico - A economia do pais se divide entre dados da expansao da 
industria e do comercio e fragilidade da inflagao e dos juros. ( Veja, 20/09/89,p. 110) 
2 4 9 Inftagdo - Mais um disparo - Com pregos subindo 36% ao mes, abre-se a velha caixa de boatos e o ouro e o 
dolar dao um salto ( 04/10/89,p.l22 ) Economia e Negocios-Dias de alta tensao - em meio ao estouro do dolar 
e do ouro, Mailson fecha um acordo com os empresarios para tentar segurar a inflagao ate as eleigoes. ( 
ll/10/89,p.H2) 

2 5 0 Economia e Negocios - Pela ladeira abaixo - Na segunda maior queda da sua historia a bolsa de Nova York 
cai quase 200 pontos e prowca prejuizos de 190 milhdes de dolares. ( Veja, 18/10/89,p. 108 ) 
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"Hoje o pais esld a beira de uma explosao social, os sintomas de deterioracdo 
sao tdo graves e as coisas se tornaram tdo complexas que qualquer pessoa 
responsdvel fica assus/ada. Ouando se pensa em futuro, somas obrigados a 
prever uma caidstrqfe capaz de acontecer a cur to prazo. J a existem os sintomas 
dessa caidstrqfe. " ( Veja,lbdem,p.05 ) 

Durante a decada de 80, o Brasil viveu assombrado pela recessao, pela drastica 

redugao do crescimento economico, pelo agravamento das condicoes socials, passando por 

tres gerencias antagonicas da divida externa, moratoria, mais de dez politicas de cambio 

diferentes, com duas maxidesvalorizacao, diversos sistemas de administracao de precos e 

calculos de salarios, varias mudancas no sistema de credito e no calculo da inflacao; com a 

moeda assumindo tres nomes diferentes. Neste periodo o Brasil teve dois presidentes, seis 

ministros da Fazenda e sete presidentes do Banco Central. O pais que comecara a decada 

assustado com uma inflagao anual de 113%, terminava 1989 com a inflagao de 50% ao mes, 

superando a marca dos 1.100% anuais. 

Fora, claramcnte, uma decada de incertczas. E a economia uma das suas causas: uma 

inflagao gerando, permanentemente, medo e ansiedade. Definida como dragao, fantasma, 

hidra, peste "enlouquccida", a inflagao foi um "frio na barriga" dos anos 80, criando um clima 

generalizado de que o pais e todos viviam numa interminavel "corda bamba", de alta tensao, 

num cenario esquizofrenico de estouros, de desarranjos, de caos, de descarrilhamento, de 

tempestade, de mar revolto, de guerra, e catastrofe. Enfim, uma locomotiva desgovernada na 

contramao. 

A inflagao e as incertezas da economia fizeram que o pais vivesse durante os dez anos 

da decada um clima de eterna transigao. Percorria-se um tunel imenso, onde so em poucas 

ocasioes apareciam miragens de luz, para logo cederem a uma escura incerteza que, tanto no 

nivel individual quanto no nivel coletivo, significava ansiedade, inseguranga, desprotegao e 

impotencia. 
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"Por mais que o Brasil seja um pais acostumado a viver com a inflacao, e por 
mais que os brasileiros tenham aprendido a nao enlrar em pdnico com ela, a 
atual disparada de pregos na base de l%ao dia, estd levando a economia para 
beira da desordem geral. Nao deveria haver nesse momenta, nenhum meta mais 
importante que a controle dessa inflagao desesperada." ( J. B - Cartas, Veja, 
27/07/88,p.31 ) 

Zaluar ( 1998,p.275 ), afirma que a inflacao na decada de 80, alem de fato economico, 

tambem foi um fato psicologico e social, pois provocou efeitos perversos sobre o 

comportamento da populacao, na medida que corroeu e contaminou a confianca miitua sem a 

qual nao ha relacao social estavel entre os agentes economicos, retirou a credibilidade do 

governo e propiciou uma crise de autoridade e governabilidade. 

A Hidra rondava os horizontes da nacao agitando as nove cabecas, capazes de se 

regenerarem depois do corte. Era a encarnacao do medo, do mal e da incerteza. Havia uma 

necessidade generalizada de seguranca, de forca, de protecao. O pais clamava por Heracles. 

E Collor fez-se Heracles. As solucoes das incertezas e da desconfianca causadas pela 

economia passavam das maos de um projeto coletivo construido pelo PMDB ( diante do 

fracasso das suas propostas: Piano Cruzado, Moratoria, Constituinte, etc. ) para os dominios 

de uma personalidade individual que encarnava o novo, a forca e a mudanca, interpretando as 

propostas de populismo neoliberal, assentado em um Estado minimo e em um governante 

maximo, capaz de ser uma resposta ao fim dos projetos riscados, aos blocos de poder que 

acabavam de ruir, ao Estado incapaz de atender e regulamentar as demandas sociais, ao 

descontrole controle da economia a ao rompimento ou enfraquecimento das redes de 

251 
seguranca ( familia, vizinhanca, comunidade). 

2 5 1 Nos rclatos publicitarios, analisados na segunda parte, '•Primeira Missa" , "Limoeiro de Anadia" e "Colorir" 
Collor faz-sc Heracles c resposta aos mcdos e incertezas provenicntcs da economia. 
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11.2.2. A P O L I T I C A : Sombras, Sangue e Urutus. 

No campo politico dos anos 80, a inseguranca era proveniente de um futuro incerto e 

de um temido retorno ao passado. Inflacao, recessao, crise nas instituicoes, vazio de poder, 

escandalos financeiros e politicos, violencia nas ruas, crise social e moral eram a areia 

movedica na qual o presente negava-se ao futuro e o medo negava-se a esperanca e a fantasia. 

O general Joao Batista de Oliveira Figueiredo foi empossado em marco de 1979 para 

dar continuidade ao processo de abertura iniciada no governo Geisel ( 1974-1979 ). Seu 

governo foi marcado por ambigiiidades. Nele foi sancionada a Lei da Anistia, revogados 

decretos que cerceavam as atividades estudantis e foi implementado o multipartidarismo mas, 

ao mesmo tempo, houve repressoes as greves, interferencia em sindicatos e expulsao de 

estrangeiros envolvidos em movimentos populares. "E para abrir mesmo. Quern quiser que 

nao abra, euprendo e arrebento", dizia ele, no auge do seu poder. (Rodrigues,2001,p.l2) 

A Abertura foi um processo tensamente negociado, envolvendo interesses politicos na 

gestao do Estado por parte de setores fortalecidos da burguesia, movimentos sociais amplos e 

localizados e faccoes discordantes dentro das proprias Forcas Armadas. 

Mililares que se opunham ao processo de Abertura e grupo paramilitares como o CCC 

( Comando de Caca aos Comunistas ), AACB ( Alianca Anticomunista Brasileira ) e FPN ( 

Falange Patria Nova ) iniciaram os anos 80 promovendo acoes de sequestra e terrorismo ( 

bombas em residencias de militantes de esquerda, em bancas de jornal que vendiam 

publicacoes alternativas, em instituicoes ligadas a promocao dos direitos humanos, como a 

O A B ) . 

157 



A bomba na OAB matou uma funcionaria, cujo cortcjo foi acompanhado por 10 mil 

pessoas que protestavam contra a impunidade dos terroristas. Era o mes de julho de 1980 e ja 

havia sido registrados 46 atentados naquele ano. 2 5 2 

No mes de abril de 1981, seguiram-se quatro atentados no Rio de Janeiro, em uma 

semana, e a invasao do predio do Partido dos Trabalhadores, em Sao Paulo; enquanto isso o 

acusado de colocar a bomba na OAB estava a um passo da liberdade.253 

No dia 30 de abril de 1981, realizava-se no Riocentro um show em comemoracao ao 

Dia do Trabalho. Vinte mil pessoas aplaudiam Elba Ramalho que acabava de gritar "Vote", 

quando duas bombas explodiram, uma delas na casa-de-forca e a outra num puma, matando 

um sargento e ferindo um capitao, ambos funcionarios do DOI-CODI ( Departamento de 

Operacoes Internas - Centro de Operacoes de Defesa Interna do I Exercito ) . 2 5 4 

Apesar da instalacao de Inquerito Policial Militar, a responsabilidade nao foi apurada. 

Devido a isso, o ministro Golbery do Couto e Silva, um dos articuladores da Abertura, deixou 

o governo. ( Rodrigues,2001 ,p. 15 ) 

Neste mesmo momento, foram baleados o Papa Joao Paulo I I na Praca de Sao Pedro, 

diante de 10 mil peregrinos255 e o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan.256 No dia 

06 de outubro de 1981, morria, no Egito, sob um ataque de balas de metralhadora e granadas, 

Anuar Sadat "Restava ao mundo, perplexo juntar rapidamente os estilhados politicos do 

atentado mais dramdtico desde o assassinato de John Kennedy em 1963 e ficar de prontidao 

para a eventualidade de um desdobramento ainda maior. "257 

2 5 2 Capa - Brasil - Entrain os assassinos - Num sangrento desafio a abertura politica do presidente Figueiredo, 
o terror de direita explode bombas no Rio e mata funcionaria da OAB. ( Veja, 03/09/80,p.03 ) 
-53 Brasil - As bombas de abril - Enquanto o terrorismo recrudesce no Rio com tres atentados numa semana, 
Ronald Hatters pode estar a um passo da liberdade. ( Veja, 08/04/81,p.20 ) 
2 5 1 ( Veja - Edicao Espccial,30 Anos, 06/09/8 l,p.59 ) 
2 5 5 ( Veja - Edicao Especial,30 Anos, 20/05/81, p.61) 
2 5 6 America Alvejada - Os EVA revivem o pesadelo de um presidente baleado - passando pelo temor coletivo de 
um fim prematuro de um 'Novo Comeqo', que Ronald Reagan prometeu ( Veja, 08/04/81,p. 36 ) 
2 5 7 ( Veja - Edicao Especial, 14/10/8l,p.62 ) 
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Em 1982, 86 pessoas foram presas acusadas de participar do V I I I Congresso do PCB, 

em Sao Paulo. 

Em um artigo na secao Pontu de Vista, em 1982, o jornalista Marcos Sa Correia 

mostrava que o vazio e a falta de perspectiva eram os ingredientes de um possivel retrocesso. 

Sem o tema do desenvolvimento, tirado de pauta pela recessao; sem a crenca no planejamento 

economico e nos economistas; com a dispersao dos militares, que nos anos 60 conspiraram 

com uma nocao do Brasil dos sonhos; com o esgotamento do tema da democracia diante do 

avanco da Abertura, os anseios populares passavam a buscar referencias no passado:2 8 

"A beira da sucessao, a politica brasileira nao tern disponivel nenhum projelo 
para vestir um candidato com roupa de gala. E isso e urgente porque, com os 
ingredientes rudimentares da crise, as pressaes sociais da recessao e pitadas de 
alarmismo tiradas da eleicao de Brizola jd estd crescendo a massa da formula 
mais tosca - a de que, neste momenta, tudo que a Brasil precisa e um general 
dura o bast ante para garantir a ordem; se nao aparecer ideia melhor, essa 
pega". 

Em 1983 foram decretadas medida de emergencia visando conter manifestacoes 

populares no Distrito Federal com a votacao, pelo Congresso, do decreto n.° 2.045, sobre 

reajustes salariais. Neste ano ocorreria um atentado contra o jornal O Estado de Sao Paulo, 

em Sao Paulo. ( Rodrigues,2001,p.68) 

Em meados deste ano, comecaram as manifestacoes pro-diretas que se estenderam ate 

a votacao da Ementa Dante de Oliveira, no dia 25 de abril de 1984. Ja no dia 19 de abril, o 

presidente Joao Figueiredo decretara medidas de emergencia para tentar impedir as 

manifestacoes populares, criando limites, atraves de forca militar, ao acesso a Brasilia, 

impedindo direito de reuniao, manifestacao e impondo censura ao radio e televisao. "Voltou a 

(Veja, 10/1 l/82,p. 194) 
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escurecer o quadro politico". 2 5 9 As medidas alcancavam o Distrito Federal e varios 

municipios do estado de Goias e teria a duracao de 60 dias. (Rodrigues,2001,p.l9 ) 

Com a derrota da Ementa Dante de Oliveira, era "incerto o amanha" 2 6 0 Havia o medo 

da oposicao e de setores do PDS que a eleicao de Paulo Maluf ou Mario Andreazza pelo 

Colegio Eleitoral, sem o apoio da opiniao publica e com a volta de parte da esquerda a 

clandestinidade, agravasse a situacao de crise. 

Por parte do governo, o medo era que com a eleicao direta fosse eleito um politico 

considerado de esquerda ou radical: "Se en tivesse cerleza de que nao seria eleito um radical, 

faria ate dez eleicdes diretas", dizia o presidente Joao Figueiredo.261 

A partir de entao, comecava a ser estruturada a candidatura de Tancredo Neves. O 

PDS comecou a cindir e acabou criando uma ala dissidente, a Frente Liberal que, em agosto 

de 1984, formalizou com o PMDB a Alianca Democratica, apoiando o nome de Tancredo 

Neves. 

Em maio de 1984, o presidente Joao Figueiredo, em rede de televisao, alertou o pais 

contra o risco da esquerda. 

Em 26 de julho, o alto comando do Exercito reuniu-se em Brasilia e tomou as 

providencias de estocar armas, alimentos e combustivel. Em Brasilia colocaram-se cartazes 

com a foice e o martelo ao lado de Tancredo Neves; em Goiania pichadores de muro foram 

presos ao escrever frases de apoio a Tancredo Neves e ao PC, identificaram-se como militares 

e foram liberados. 

2 5 9 Brasil - A hora dos dragdes - Medidas de emergencia vol tain a escurecer o quadro politico. ( Veja, 
ll/04/84,p.20) 

2 6 0 Incerto amanha - Os contrdrios tentam entender-se. ( Veja, 25/-04/84,p.34 ) 
261 Brasil - Sinuosa caminhada - Governo e oposicao comecam a busca do entendimento as voltas com dispulas 
internas que adiam o debate em torno da emenda do governo. ( Veja, 09/05/84,p.22 ) 
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Foram "Cem dias de medo", entre agosto e novembro de 1984.262 Tancredo Neves 

propos-se a uma extensa tarefa de negociacdes envolvendo civis e militares, tentando evitar 

um possivel golpe. Em setembro, reunido com o ministro do Exercito, ele alertou: "Ministro, 

estamos preocupados com a possibilidade de um golpe. Tenho que avisd-lo de que, se vier o 

golpe vird a resislencia e haverd derramamento de sangue " ( Veja, Ibdem, p.40-41 ). 

No 07 de setembro de 1984, o general Newton Cruz era o personagem central do 

"Setembro Negro", mes em que os rumores de golpe dominaram Brasilia. ( Ibdem,p.42 ). "O 

Pais foi inundado com boatos em torno de uma possivel tenlaliva de golpe " 2 6 3 

Acreditava-se que o general Newton Cruz pudesse usar a sua tropa para tomar Brasilia 

num golpe de mao. Em outubro, quando se soube que ele determinara a realizacao de 

exercicios de simulacao de defesa do Palacio do Planalto, supos-se que o risco tivesse 

chegado ao seu ponto maximo. ( Veja,Ibdem, p.41 ) 

No dia 16 de outubro, diantc de uma ccntcna de oficiais reunidos numa conferencia 

em Brasilia, o chefe do Centro de Informacoes do Exercito, general iris Lustosa, definiu a 

situacao politica do Brasil como pre-revolucionaria e comparou Tancredo Neves a um Cavalo 

de Troia dos comunistas. ( Veja,Ibdem,p.45 ) 

Um relatorio do CIEx ( Centro de Informacoes do Exercito ) sustentava que "as 

organizaqoes clandestinas estdo em fase de expansao " e membros do PC do B foram presos 

• 264 

em quatro capitals 

Num artigo, em box, na revista Veja, o deputado do PMDB, Raimundo Lyra 

denunciava manobra continuista e pedia a formacao de uma frente pro-legalidade:265 

2 6 2 Cent (lias de Medo - Entre agosto e novembro de 1984 Tancredo viu o perigo de um golpe e, com a ajuda de 
aliados civis e militares, roeu por dentro a conspiracao. ( Veja, 16/01/85,p.40 ) 
2 6 3 Brasil - Maluf paga por Delio - Os ataques do ministro da Aeronautica a Antonio Carlos Magalhaes 
provocam reacdes contrarias a candidatura de Paulo Maluf. ( Veja, 12709/84,p.20 ) 
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"Vivemos uma situacdo tdo perigosa quanlo a que produziu o movimento de 64, 
embora sob oulra roupagem. Agora, uma pequena minoria fascisla, 
majoritariamente. civil e com cobertura de setores militares, tenia dar um 
'golpe branco' destinado a desestabilizar a candidatura de Tancredo Neves e a 
assegurar a sens autores a conlinuidade no poder...E dever dos governadores 
de estado que apoiam a alianca democrdtica se manterem alerta e denunciarem 
d nacao todo tipo de lentativa de desesfabilizacao do processo de 
democrat izacao do pais". 

No dia 15 de Janeiro de 1985, Tancredo Neves disputaria com Paulo Maluf no Colegio 

Eleitoral. Tancredo Neves foi eleito, era o primeiro presidente civil depois de 21 anos e trazia 

com ele a fantasia da Nova Republica. 

Ha poucas horas antes da posse, no entanto, Tancredo Neves foi internado para uma 

cirurgia. "No hospital, a crise abdominal de Tancredo comecava a explodir tiuma crise 

polilica... 'J'alfam poucas horas para a posse. Eu opero depois da posse', argumentava o 

presidente eleito... Tancredo pedia ape nas 12 horas de tempo para poupar ao pais um susto, a 

polilica uma confusdo e aos militares de pessoas que desejavam comemorar o momenta em 

que receberia a faixa, uma decepqdo. " 2 6 6 

Tancredo Neves passava por sucessivas cirurgias, com o perigo de uma infecao geral 

ou um colapso vital. "Para milhoes de brasileiros a simples interrupedo de um pragrama de 

radio on televisdo, ou ate mesmo o barulho do tele/one, parecia um sinal de que o lemido 

sucedera: o presidente da republica morrera. "267 

Com o agravamento dos problemas de saude de Tancredo Neves, as perspectivas da 

futura "Nova Republica", em torno da qual ele erguera a sua imagem, ficava comprometida, 

pois que ela era o retrato ampliado da sua propria personalidade. 

2 M Militares - Suspeitos ele sempre - Orgaos de informacdo apontam expansao coinunista e governo inanda 
premier o PC do B. ( Veja, 3 l/10/84,p.27 ) 
- 6 5 (Veja,31/10/84,p.28) 
26" Brasil - O susto, o medo, a festa - Tancredo Neves tenia resistir a infecao e aos medicos mas nao escapa da 
cirurgia e o pais assiste a posse do vice. ( Veja, 20/03/85,p.36-55 ) 
267 Brasil - Atacado pela infecao e debilitado por cinco abcessos no abdomen e duas crises pulmonares, 
Tancredo passa por uma dificilprova. ( Veja, 10704/85,p.20 ) 
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"Hd, desde ja uma cerieza. A morie de Tancredo, ou mesmo uma ausencia 
muito prolongada, mergulhard o pais numa crise polilica que, por sua natureza 
e suas proporcdes, nao poderd ser resolvido por formulas. K essencial para o 
desenho do futuro proximo, veriftcar como o governo lidard com as formiddveis 
pressoes ja em formaqao contra ele. Nao existe, na cabeqa do governo, o temor 
de um golpe mtlttar agora. O que se feme e um retrocesso politico a medio 
prazo, nos rasfro de um eventual fracasso do governo Sarney qualquer que seja 
a sua duraqdo "2(^ 

O medo em relacao aos desdobramentos futures da crise politica provinham de uma 

possivel reacao dos militares ( o proprio presidente Joao Figueiredo recusara-se a passar a 

faixa presidential ao vice, Jose Sarney ), dos confrontos entre Jose Sarney e Ulysses 

Guimaraes e de uma ampla inquietacao social, mesmo com um recuo provisorio das greves no 

Rio de Janeiro e Sao Paulo.2 6 9 

A incerteza fazia-se agora mais forte, pois era o resultado de um fato inesperado, de 

uma imensa frustracao nacional e um generalizado sentimento de impotencia: "Depois de 

loda esperanca alimentada pela Nova Republica, os brasileiros enfrentaram dias de terror 

com o abalo da saude de Tancredo Neves. Sent tram en tdo que deviant fazer seu apelo a 

Dens, e o povo desse pais nunca rezott tanto. "270 

Rodrigues ( 2001,p.24 ) observa este clima cartatico em torno do destino de um heroi 

que a imprensa, em intensos boletins diarios, reportagens e artigos, tratava de dramatizar: 

"Na porta do Incor permanecia um grande niimero de pessoas. Interessadas na 
saude de Tancredo, elas oravam, enviavam votos de restabelecimento, 
acompanhavam os boletins medicos, acendiam velas, faziam promessas e 
oferendas numa cartase que bem dava ideia dos problemas que afligiam os 
brasileiros, de sua esperanca e de sua sede de herois. " 

2 6 8 Um Brasil com Sarnev - Com o agravamento dos males de Tancredo o mundo politico teve de pensar o 
impensm'el: como a Nova Republica sobrevivera sem ele. ( Veja, 10/04/85,p.30 ) 
2 6 9 Sindicatos - A tregua do coracao -Em respeito a Tancredo, greves acabam em Brasilia e Sao Paulo, mas a 
inquietacao social continua. (Veja, 10/04/85,p.42 ) 
2 1 0 Ponto de Vista -A Je do povo sai a rua - Dom Antonio do Carmo Che\nch - Bispo Auxiliar de Porto Alegre. 
(Veja, 10/04/85,p.l22) 
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Depois de 38 dias de agonia, Tancredo Neve subiu a rampa do Palacio do Planalto, 

morto. O que seria um mandato foi apenas um velorio. 2 7 1 lam-se o mito e o breve sonho da 

Nova Republica, voltavam mais fortes as incertezas e o medo. 

Em Junho, Jose Sarney recebeu a faixa presidential e a Ordem do Merito Nacional. 

Em agosto desse ano, o empresario paulista Dilson Funaro assumia o ministerio da Fazenda e 

passava a preparar o Piano Cruzado que seria anunciado a Nacao em fevereiro de 1986 e 

brindado como um simbolo de salvacao nacional e de vitoria contra a inflacao. Terminada a 

eleicao desse ano, no entanto, o piano chegava ao fim. Um novo pacote trazia o aumento de 

produtos e tarifas publicas e um novo indice de inflagao. 

A inflagao voltava em meio a greves e movimentos de protestos, a guerra entre o 

PMDB e o PFL e a crescente impopularidade do governo 2 7 2 

Em 1987, o medo de retrocesso politico tornava-se mais forte devido a falta de norte 

politico. Como reagao as greves e movimentos sociais, o presidente Jose Sarney fez o exercito 

ocupar refmarias de petroleo. O presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inacio Lula da 

Silva, diria naquele momento: "Em 1987, a questao social nao e mais um caso de policia, 

com ocorria antigamenle...Agora e um caso de Guerra"27* 

Na capa desta Veja, de 18 de margo de 1987, aparece de perfil o retrato do ministro do 

Exercito Leonidas Pires Gongalves. Esta trajando farda e quepe e mantem o olhar pesado para 

algum ponto indefinido, por tras dele soldados avangam num tanque, com a metralhadora 

2 7 1 ( Veja - Edicao EspeciaUO Anos,01/05/85,p.60 ) 
2 7 2 As pcsquisas realizadas pelo Ibopc no Rio de Janeiro e em Sao Paulo mostravam que, cm 15 de abril de 1986, 
95% dos entrevistados classificavam a atuagao de Saniey como "Boa ou Otima", em 02 de de/.embro, esse indice 
havia caido para 54% Em abril, 72% dos entrevistados confiavam no presidente, em dczembro esse numcro 
havia caido para 34% (Vcjal0/12/86,p.37) 
2 7 3 "Nesto fase, urutu & um recurso que, pelo menos ate a elaboracao da nova Constituicao, tern circulacao livre 
assegurada no pais. A dificuldade e que, sem uma bussola politica, nunca se sabe onde o urutu pode parar. " ( 
p.27 ) Brasil - Sarney chama o urutu - Com soldados e tanques de guerra o exercito repete nas refmarias de 
petroleo a actio da marinha nos portos e nm'ios. ( Veja, 18/03/87,p.20 ) 
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apontada para algo que nao se ve. A capa tem como titulo: "O governo reage as greves - O 

aviso dos tanques". A montagem da capa parece sugerir a tomada da cena politica pelos 

militares e pela forca, ocupando um vacuo no poder num panorama de caos social. ( Fig. 16 ) 

Em seguida, espalharam-se rapidamente rumores de golpe armado pelos militares: 

"Em meio a crise economica por que passa o pais e temores e desmentidos 
sobre um levante contra o governo Jose Sarney, um coronel da 
reserva...apareceu em publico com uma historia com principio, meio e fim a 
respeito de um golpe frust ado... 'So nao houve o golpe por que o fim da greve 
dos bancdrios acabou com o clima de convulsao que os revoltosos queriam 
aproveitar', diz o coronel. A tomada de poder comecaria com a ocupaqdo de 
sedes dos governos estaduais e bases militares. Haveria tumultos provocados 
por agente infiltrados nas mullidoes e, ftnalmente, o presidente Sarney seria 
deposto. Em seu lugar assumiria o poder o chefe militar do golpe: o general 
Olavio Medeiros - que, ha poucas semanas, disse faltar pulso ftrme ao alual 
governo".2™ 

Enredado numa crise sem precedente, dilacerado por divergencias ministeriais, pela 

falta de base politica, pressionado por governos estaduais em situacao falimentar, preso a um 

enorme deficit publico, hostilizado por credores da divida externa e por uma moratoria que 

nao trouxe alivio, sem um programa economico coerente e acoitado por sinais evidentes de 

crise social, o governo Sarney parecia ceder ao argumento de forca que os militares 

esbocavam. Em maio, numa Ordem do Dia, o ministro da Marinha, Henrique Saboia advertia: 

"Se um dia a forqa dos nossos argumenios liver que ser subslituida pelos 
argumentos da nossa forqa, quando os ventos pronunciativos do confronlo 
encresparem os mares, revolverem os solos e enfarruscarem os ceus, ali estardo 
a Marinha, o Exercito e a Aerondutica, preparados e decididos, para garantir a 
defesa do nosso solo e da nossa gente, com a mesma coragem e determinaqdo 

.27.5 
evidenciada no ultimo conflito mundial. " 

2 1 1 Militares - golpe de papel - Coronel anuncia levante contra Sarney ( Veja, 15/04/87,p.89) 
27S Governo - Apoio de mao dupla - Sarney ganha o incentivo do ministro do Exercito para endurecer e o de 
Ulysses para ficar. ( Veja, 13/05/87,p.30 ) 
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A crise militar se aprolundava: dentro dos quarteis grupos de oficiais da ativa sairam 

da disciplina para reivindicar melhores salarios, generais aposentados sugeriram nova 

intervencao militar numa cerimonia realizada no Rio de Janeiro e o ministro do Exercito 

atacou o PSB, o seu programa na televisao2 7 6 e o Projeto da Constituicao: "Leonidas 

expressou seu receio de que 'A Constituicao nao corresponda ao desejo da maioria do povo, 

que e moderada. "'277 

Em meio a um clima de descontentamento e atos de rebeldia nos destacamentos, o 

presidente Sarney deu um aumento de ate 110% no soldo dos militares. 2 7 8 

Havia um "tremor em Brasilia": o presidencialismo perdia uma batalha na 

Constituinte, o govemo se enfraquecia e a ideia das eleicoes gerais em 1988 ganhava corpo. 

Com ela, surgiram os boatos de que o presidente Sarney, amparado por militares, dissolveria a 

Constituinte - por inercia comprovada, porem o Congresso permaneceria aberto e os 

mandatos preservados. A ele seria remetido um projeto de nova Constituicao, elaborado pelo 

executivo, que podia ser alterado por maioria absoluta do plenario 2 7 y 

280 

Na edicao de Veja de final do ano de 1987, foi dado destaque aos fantasmas da 

incerteza que saiam das sombras e dos quarteis: 

"Afastados do centro do poder, os militares e stive ram no centro dos 
acontecimentos. Em marco, disciplinaram refmarias onde se temia eclosao de 
greves. Em outubro, um capitao tomou a prefeitura de Apucarana, no Parana, 
num protesto contra baixos salarios. No Rio de Janeiro, o capitao Jair 
Bolsonaro apareceu no centro Je um piano Je explodir bombas em unidades 
militares. O ex-presidente Figueiredo sain das sombras. " 

2 1 6 Militares - Passo trocado - I Ivandeiras ronda bivaques e oficiais querent soldo. ( Veja, 14/10/87,p.22 ) 
277 Brasil -A sonibra do quepe - Num pronunciamento duro, o ministro Leonidas ataca a Constituinte e levanta 
o espantalho da crise militar diante do governo. ( Veja, 02/09/87,p.29) 
2 7 8 (Veja, 28/10/87,p.38) 
2 7 9 Tremor em Brasilia - O presidencialismo perde uma batalha na Constituinte, o governo se enfraquece e a 
ideia de eleicdes gerais em 1988ganha corpo. ( Veja, 04/1 l/87,p.48-51) 
2 8 0 (Veja, 30/12/87,p,52) 



Em 1988, a Constituinte se tornou um dos motivos pelos quais comecavam a se armar 

previsoes catastroficas sobre o pais.2 8 1 Em fevereiro, o presidente Jose Sarney falou sobre a 

Constituinte: "Estdo querendo tocar fogo no Brasil". Em marco, o prefeito de Sao Paulo, 

Janio Quadros, argumentava: "Essa Constituinte estd sendo tal e manifeslamente 

irresponsdvel. Nao descarto a possibilidade de um reirocesso, com a volta dos militares ". Em 

julho, o presidente Sarney voltou a repetir: "Esse texto cria uma sitnacdo de 

ingovernahilidade ". 

Diante da possibilidade dos ministros militares intervirem para zerar a Constituicao, 

Ulysses Guimaraes disse, em fevereiro: "Eles nao fariam o que fizeram os tres pate/as em 

1969, outorgando uma Constituicao caricata, em nome da ditadura ". 

Em marco, enquanto a Assembleia Constituinte aprovava o presidencialismo e a 

duracao de cinco anos de mandato para o presidente Sarney, o Jornal do Brasil anunciou 

numa manchete: "Constituinte votou sob temor de golpe "282 

0 piano de golpe, segundo a reportagem, teria as seguintes caracteristicas: a ) Caso a 

Constituinte aprovasse o parlamentarismo, com quatro anos de mandato para o presidente 

Sarney, este renunciaria ao cargo, b ) Os ministros militares divulgariam uma nota oficial e 

tomariam posicao contra a eleicao presidencial ainda naquele ano. c ) Seria constituida uma 

junta militar, com os ministros do Exercito, da Marinha e da Aeronautica, que governaria por 

120 dias, ao fim dos quais se convocariam eleic5es gerais, inclusive para presidente. 

Embora negasse a tentativa de golpe, o presidente Jose Sarney contribuia para agucar 

o clima de medo e ameaca: 

"En garanto que se a Constituinte votasse pela reducdo do men mandato, 
iriamos fazer eleicoes este ano, mas acho que, nesse caso, a transicdo 

2 8 1 ( Veja, 28/12/88,p.4-6 ) 
2 8 2 O vicio do golpe - Uma reportagem do Jornal do Brasil des\>enda um piano de inter\>encao militar contra a 
reducdo do mandato do presidente Sarney. ( Veja, 30/03/88.p.36-47 ) 
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democrdlica estaria correndo um enornte risco. Entrar numa campanha 
eleiioral sem um complete controle da economia e sem consolidar o processo 
de transicao seria muiio arriscado. Acho que as conseqiiencias seriam 
imprevisiveis. Os militares temiam, e ainda temem, que se crie um clima de 
desordem e convulsao social no pais. Haveria esse risco, de fato, se 
realizdssemos eleicoes este ano. E evidente que num quadro de convulsao 
social os militares teriam que cumprir seu papel e garan/ir a ordem. " ( Veja, 
Ibdem, p.37 ) 

Havia mais de um ano o fantasma do golpe rondava o pais. Nos primeiros meses de 

1988, o presidente e os seus ministros militares mandavam sinais atraves de discursos: "Os 

militares estdo sentindo que as eleicoes este ano trarao diftculdades insuperdveis que 

somadas as diftculdades existentes podem afetar as instituicoes e a governabilidade do pais. " 

- avisava o ministro da Aeronautica, Otavio Moreira Lima. ( Veja,Ibdem,p.39 ) 

0 general Olavo Guimaraes, chefe do Centro de Comunicacao Social do Exercito, 

chegou a dizer ao jornal 0 Estado de Sao Paulo que as eleicoes em 1988 estariam "fatalmente 

ligadas" a perturbacao da lei e da ordem e, desse modo, nao restaria as Forcas Armadas outro 

caminho senao o da interferencia nos assuntos nacionais. ( Veja,lbdem,p.38 ) 

A questao de um golpe militar no decorrer de toda a decada tinha como fundamento 

um processo de transicao demorado e sem perspectiva segura (luz no fim do tunel), um vazio 

de poder, um aprofundado descredito e desgastes das instituicoes e dos representantes 

politicos, repetidos desencantos coletivos e, nesse quadro, a ausencia de um porto seguro, de 

um heroi que substituisse o velho heroi morto antes de completar os seus doze trabalhos. 

Nesse caso, diante de um quadro real e construido de caos, desgoverno e incerteza, a memoria 

coletiva passava a buscar referencias no passado idealizado, no qual os militares procuravam 

manter a imagem de ultimos guardioes da ordem e da paz social, antidoto seguro ao caos do 

presente indefinido. Os arquetipos da trajetoria militar na historia do pais, principalmente a 

mais recente, ainda encontravam eco nas escarpas de uma transicao incompleta e 
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desastrosamente conduzida, como ameaca ( ou solucao ) "estrutural". Isso fica claro na 

narrativa de Veja no momento dos acontecimentos: 

"Em todos os discursos e hist oh as de assom bragdo que circu/am pela politica 
nacional ha tuna consirucdo conttmt: a de que as Forcas Armadas nao aceitam 
is to on aquilo e, sobre tudo, nao aceitam a desordem. Assim, caso aconteca isto 
ou aquilo, ou mesmo sobre venha o que se denomine desordem, 'os militares 
teriam que cumprir seu papel', como apontou Sarney. Ou seja, nao se trata de 
um raciocinio conjuntural, ligado apenas ao parlamentarismo ou ao mandato, 
mas de uma ameaca estrutural, ligada a complicacies que atravessam o 
retorno da Republica ao regime civil. E o restabe/ecimento da ideia de entrada 
dos militares como 'ultima ratio', como solucao para qualquer coisa - a crise 
economica, os marajds, a divida externa, as greves, a URP, a falta de taxis na 
hora do rush. " ( Veja,Ibdem,p.41 ) 

Para existirem, os boatos de golpe encontravam alguma ressonancia popular,2 8 1 alem 

do apoio de certas correntes politicas e camadas da "elite" conservadoras: Centrao,284 MCD ( 

Movimento de Convergencia Democratica),285 UDR ( Uniao Democratica Ruralista ) , 2 8 6 eram 

os principals deles, alem de oficiais da reserva que fundaram a UNDD ( Uniao Nacional de 

Defesa da Democracia ) . 2 8 7 

Para estes grupos, a grande encarnacao do caos e o motivo de toda celeuma em torno 

das eleicoes presidenciais, naquele momento, era Leonel Brizola, apontado como favorito nas 

pesquisas de opiniao. "No centro das arliculacoes contra as diretas em 1988, movem-se 

2 8 3 Segundo Muszynski e Mendes ( 1990, p.78 ), uma pesquisa do Datafolha na capital paulista em 1987 mostrou 
que 38% dos entrevistados eram favoraveis a volta dos militares - e csta frcqucncia era maior entre os mais 
pobres. 
~8'' Grupo supraparlidario crguido durante a Constituinte, conslituido por politicos mais consen adores. 
2 8 5 Esse movimento foi fundado cm mcados de 1988 e era integrado por empresarios e profissionais liberals, 
tinha por objetivo explicilo influir na sucessao presidencial, contrapondo-se a esquerda, afastando o fantasma de 
um regime marxista no pais. (Rodrigues,2001,p.31) 
2 8 6 Formada desde 1986, chegou a congregar cerca de 1 milhao de proprietaries rurais, procurava contrapor-se a 
esquerda na Constituinte e na corrida presidencial. (Rodrigues,2001.p.31) 
287 Democracia - Doi de pijama - Oficiais da reserva fundam a UNDD. ( Vcja,23/03/88,p. 100 ) 
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empresarios, politicos e ministros (pie lemem o efeito Brizola em primeiro lugar na maioria 

das pesquisas de opinido. " m 

As eleicoes municipals, realizadas em novembro de 1988, deram grande vitoria a 

oposicao, principalmente nas grandes cidades, a exemplo de Sao Paulo que elegeu Luisa 

Eamdina do Partido dos Trabalhadores. Diante disso, novos boatos de golpe voltaram a 

circular pelo pais ( Rodrigues,2001,p,29 ), soprados pelo vento ascendente da inflagao e da 

crise social c atingindo, de maneira dircta, as eleicoes presidenciais definidas para o ano 

seguinte. Isto transparece nos seguintes depoimentos: "Se a atiial crise continuar, nao haverd 

eleicoes presidenciais em J989" ( Fernando Henrique Cardoso ). "O PDT ierd uma deftnicdo 

ate fevereiro ou marco se a sucessao chegar ate Id" ( Leonel Brizola ). "Nao sei se teremos 

eleicoes. A inflacao pode perturbar seriamente a sucessao" ( Janio Quadros ). "Caso se 

mantenha o rumo e a intensidade crescente dos fatos politicos e economicas, dificilmente o 

Brasil escapard de um novo retrocesso " ( Helio Jaguaribe).2X9 

As premonic5es e advertencias de retrocesso adentram pelo ano de 1989. Em uma 

entrevista a Fol/ta de Sao Paula, o general Euclydes Figueiredo via dois problemas, um antes 

e outro depois da eleicao: "Se houver baderna no pais, a eleicao poderd nao ocorrer, e sim o 

golpe...Depots, se for empossado um comunista ( referia-se a CandidaI lira de Roberto Pre ire 

pelo PCB ) , a democracia so acontecerd pela forca"200 

Em maio de 1989, uma bomba colocou abaixo o monumento de Volta Redonda 

erguido em homenagem aos operarios mortos em 1988. Era o mais violento atentado terrorista 

ocorrido no pais desde o Riocentro, em 1981, capaz de elevar "a sombra do terror". 2 9 1 

2 8 8 Brasil -A briga pelo regime - As vesperas da decisao sobre mandato e si sterna de governo, os comandantes 
militares condenam a eleicao em 1988 e Brizola debate com Montoro na TV. ( Veja I6/03/88,p.20 ) 
2 8 9 Brasil - No olho do furacdo - A inflagao dispara, o dolar e o ouro sobem, o governo perde o controle e 
reforga a procura de uma saida politica para a crise. ( Veja, 26/1 l/88,p.44-55 ) 
2 9 0 Voz do pijama - General da resen'a Jala em golpe militar. ( Veja, 22/02/89,p.25 ) 
2 9 1 "No ano da sucessao presidencial, a bomba de Volta Redonda marca o retorno do terror de direita e o ponto 
mdximo de tensao numa Jase em que o pais estd submetido a uma rotina de ilegalidades.A questao, nesse 
momento, e saber que pais chegard a 15 de novembro...conforme a tradigao nacional, eleigao nao rima com 
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Era neste cenario de medo e incerteza que a campanha de Collor de Mello ganhava 

folego, ocupando no imaginario de vastos setores da populacao o lugar vazio de um heroi 

esperado. Para os setores mais conservadores, Collor apresentava-se como uma contraposicao 

as pretensSes da esquerda ( Leonel Brizola, Luiz Inacio Lula da Silva, Roberto Freire ) chegar 

ao poder. Nascia uma outra altemativa as propostas de golpe, significava modernizacao e 

mudanca ao inves de retrocesso, futuro ao inves do passado.292 

Para isso, certamente, contribuia todo um conjunto de mudancas no cenario 

internacional com o fim da Guerra Fria: A Glasnot na Uniao Sovietica,2 9 3 as transformacoes 

294 • 295 296 

no leste europeu ( Polonia, Hungria, Alemanha ), o movimento dos estudantes na 

Praca da Paz Celestial, na China 2 9 7 e outros desencantos desencadeados no piano interno. 

11.3. SANATORIO G E R A L : O Medo e o Desencanto. 

O desencanto, a decepcao, a frustracao desencadeiam um sentimento de ansiedade e de 

impotencia, pois representam a frustracao de projetos ou fantasias coletivos e/ou individuals, 

confusdo. " Brasil - Uma bomba nos nen'os do pais lenso - A destruigdo do monumento de I olta Redonda 
produz uma nova elevacao de temperatura. ( Veja. 10/05/89.p.62 ) 
2 9 2 Collor, portanto, promctia impedir a volta ao passado, conlrapondo-sc aos "politicos radicals" ( ou dc 
esquerda ) que foram construidos por setores da midia c pelo discurso dos governantes, Figueiredo e Sarney, 
como a propria encarnacao do caos. Este dialogo com o medo c a desconfianca no campo politico esta bem claro 
no relato publicilario "Nazismo", visto na scgunda parte deste trabalho. 
2 9 3 Comunismo - Primavera no lesle - No bloco Sovielico, ensaio de eleicdes democrdticas fazem as urnas 
Jlorescer. ( Veja, 15/03/89,p.42 ) 

2 9 4 Polonia - Avalanche eleitoral - Na primeira eleigao com alguma liberdade, a oposigao faz mats de 90% dos 
votos, ( Veja, 14/06/89,p.46 ) 
2 9 5 A Hungria - Terga passada soldados comegavam a desmontar 260 km de cerca de arame farpado, dupla e 
eletriftcada na fronteira que a separa com a Austria. ( Veja, 10/05/89,p.83 ) 
2 9 6 Internacional - Infeliz aniversario -A Alemanha Oriental chega a crise dos 40 anos: milharesfogem para o 
ocidente e quern fica quer reformasja. ( Veja, 1 l/10/89,p.64 ) 
2 9 7 Internacional - Pequim , maio de 89 - Na maior manifestaqdo da historia da China, os estudantes desafiam 
o regime e levam as ruas quase 2 milhdes de pessoas pela democracia. 
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muitos dos quais artificialmente criados e estirnulados canalizando grande soma de energia 

social, por isso sao sentidos como um vazio interior, como desilusao com o presente e falta de 

esperanca no futuro. 

Faremos aqui referencias pontuais a alguns dos desencantos que permearam de 

ansiedade a decada de 80 no Brasil, em diversas esferas da existencia, mas especialmente na 

politica. 

Bastava um empate para a selecao brasileira, mas o gol de Paulo Rossi deu a vitoria de 

3 a 2 para a Italia e tirou o Brasil da Copa antes das semifinais, no dia 05 de julho de 1982, na 

Espanha. O pais que respirava os primeiros ares de uma incerta e tortuosa abertura politica e 

de uma crise economica e social cada vez mais pronunciada e canalizava atraves do time dos 

sonhos, destacado pelo talento e pela beleza das jogadas, as esperancas em uma nova decada 

que despontava. No entanto, "o melhor time da copa seria desclassificado pelo esquadrdo Je 

Gentile, TarJe Lit, Bruno Confi e Paulo Rossi...como em 1950 a Jerrota chegou qttanJo o 

Brasil inleiro tinha a certeza Ja vitoria. 

"E com Jor que toJos nos brasileiros vemos a JespeJiJa Ja nossa selecao Ja 
copa. Foram momentos Je carinho, emoctio e tensao patrocinaJos por nossos 
jogadores que visaram sempre o nosso sonhaJo tetra. Mesmo com essa Jerrota 
injusta nao poJemos Jeixar Je dizer a toJos eles que o esforco valeu, e muito ". 
( M E Curitiba,PR - Cartas,Copa do Mundo,Veja, 14/07/82,p. 10 ) 

Punha-se fim a um sonho, a uma fantasia coletiva de integracao "nos brasileiros", em 

tempos de fragmentacao e individualismo exacerbado; fantasia por meses estimulada; 

transformado o evento em saga, em embate mitologico, pela narrativa dramatizada e 

espetacularidade dos media e da publicidade: "carinho, emoqdo, lensdo...o sonho do tetra ". 

(Veja, 29/12/82,p.ll8-119) 
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Tavola ( 1985,p.293-295 ), afirma que na medida em que se vive uma realidade 

limitante, frustradora e imperfeita, se projeta no clube ( esportivo ) as virtudes, vontades, 

energias - pois o eu vencivel, encontra abrigo na invencibilidade ideal. 

Portanto, a derrota quebra a casaca e o refugio e deixa o individuo jogado no curso 

imprevisivel das limitacoes, que sao no fundo as limitacoes de uma sociedade em uma epoca 

determinada, sem forcas suficientes para veneer seus proprios medos e exorcizar seus eternos 

demonios. E isso que nos diz Tavola (Ibdem,p.298 ) num escrito da epoca. 

"Ao mesmo tempo, vivendo o pais uma quadra depressiva ( escrevo estas 
palavras em 198-1 esperando a reversibilidade dessa expeclaliva ) , de pouca 
conftanca na sua capacidade de superar as crises, afundado na mais grave 
decadencia social e de valores civilizalorios de sua historia, nao onda 
conjlando (profundamente) que 'a vitoria e possivel'. Falta-lheforca na hora 
de ganhar. Faltando agressividade e forca nao hd talenlo, heleza ou qualidade 
que as stibstitiiam." 

Logo apos a derrota do Brasil na Copa, o heroi do futebol, Zico, inaugurava uma nova 

era do futebol globalizado, indo para Italia. Logo o seguiriam outros craques, deixando um 

pais do futebol desencantado com um novo tempo de herois apatridas. "Se esse exodo se 

confirmar, vai ocorrer um verdadeiro desastre para o futebol brasileiro", dizia Carlos 

Alberto Parreira, que em 1983 treinava a Selecao 2 9 9 

No dia 21 de junho de 1986, o sonho da inflacao zero, criado pelo Piano Cruzado dava 

os primeiros sinais de esgotamento quando, a 15 minutos do final do jogo, Zico perdeu um 

penalti e a Franca eliminou o Brasil da Copa, no Mexico. Mas uma vez a beleza e o talento 

de um time ate entao invicto naufragariam na falta de sorte e de forca, como se o esporte 

retratasse uma realidade social que teimava em nao avancar, perdendo na disputa dos penaltis: 

2 9 9 Esporte - Debandada geral -A primeira linha do futebol brasileiro ameaca seguir a rota miliondria de Zico 
na Italia. ( Veja. 22/06/89,p.92 ). Naquele mesmo ano morria Garrincha: Memdria - O magico sai de campo -
Melancdlico, solitdrio, o ponta-direito que encantou o mundo sucumbe d bebida e leva milhares de torcedores 
para o ultimo adeus no Maracana. ( Veja, 26/01/83,p.76 ) 

173 



"O chute fraco do camisa 10 do Brasil teve sua trajetoria inlerrompida no instante em que a 

equipe de Tele vivia seus momentos mais luminosos napartida e em todo o mundial. "300 

O desencanto que agora se abatia sobre o pais era agravado pelo fato da derrota ter 

provindo dos pes de um heroi, construido na mitologia esportiva dos anos 80. Alem disso, um 

novo heroi parecia ameacar o posto do "Rei do Futebor que orgulhava o pais. "Nao sou um 

novo Pele. Sou um novo Maradona ", disse Maradona, considerado o rei da Copa do Mundo 

de 1986.301 

Como afirma Tavola ( 1985,p.355-356 ), a selecao representa o todo social em suas 

aspiracoes e necessidades, atraves de um espetaculo publico catalisador de emocoes tragicas, 

dramaticas ou heroicas. Assim surgiu Zico, como catalisador das potencialidades projetiva do 

publico: 

"Desde o fracasso brasileiro na Copa de 1974 ( apos haver sido tricampedo 
mundial), e da retirada do heroi anterior ( Pele ) , a psique coletiva estava sem 
um novo heroi catalisador de aspiracoes, um 'simbolo de transformacdo da 
propria peripecia da vida: a ftgura do heroi Salvador ftcara vaga no 'Olimpo' 
desportivo". 

E a Copa do Mexico era vista como a fase final da aventura do novo heroi, o regresso, 

quando a conquista da Taca, levaria ao resgate simbolico de um pais: 

"A volta da Italia para a selecao de 1986 que tentard redimir o Brasil ( estas 
linhas, sao escritas em 1985 ) caracterizard o 'regresso do heroi' e Zico aqui 
apenas funciona como exemplo, poisfora do Brasil estdo os principals 'herdis-
jogadores'. O tesouro sera a nova taca. " ( Tavola, Ibdem, p.357-358 ) 

3 0 0 Copa - Uma nobre despedida - Numa eletrizante derrota contra a Franca, o Brasil joga bent, perde na 
roleta dos penal'tis e mais uma vez sai. ( Veja, 26/06/86,p.58 ) 
3 0 1 (Veja, 31/12/86,p.09) 



A esfera politica oscilou entre grandes expectativas e grandes desencantos, com alguns 

projetos coletivos criados e destruidos numa incessante ida e vinda, no tempo em que os 

confrontos de poder passavam, agora, pela edicao espetacular dos media, que os dava um 

involucro de drama publico. 

A eleicao direta dos governadores, em 1982, trouxe esperancas de renovacao com a 

chegada ao poder de onze governadores da oposicao. No ano seguinte, os governos eleitos e o 

proprio PMDB viviam uma crise de identidade, acompanhada pela crise social que se 

aprofundava no pais marcado pela recessao e pelo desemprego. 

Depois de tres meses da posse dos nove governadores do PMDB, consagrada com 19 

milhSes de votos, os novos representantes pareciam frustrar as esperancas tracadas durante a 

campanha. Para compensar, apossaram-se de um tema que tinha a concordancia de 85% da 

populacao brasileira: as eleicoes diretas para presidente.302 

Como mostra Moises ( 1995,p. 112 ), no inicio da decada, o pais tinha ingressado na 

mais grave crise economica e social deste seculo, com seus efeitos recessivos refletindo-se, 

por exemplo, em taxas elevadas de inatividade industrial e de desemprego em suas principals 

areas metropolitanas. Na impossibilidade de responder eficazmente as demandas de 

'efetividade' governativa, os governos de oposicao optaram por uma acao eminentemente 

'simbolica' e de mobilizacao de massa. 

A campanha das Diretas, que comecou a tomar corpo em meados de 1983, explodiu 

com forcas em 1984, levando, entre Janeiro a abril de 1984, milhares de pessoas as pracas nas 

principals cidades do pais. Em comicios como os da Candelaria, no Rio de Janeiro, e do 

Anhangabau, em Sao Paulo, compareceram mais de um milhao de pessoas entoando: "um, 

dois, ires, quatro, cinco, mil, queremos eleger o presidente do Brasil", cantando 

"Caminhando" de Geraldo Vandre e o Hino Nacional. 
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No dia 25 de abril de 1984, com o Congresso Nacional cercado por forte esquema 

policial-militar, resultado das medidas de emergencia decretadas pelo presidente Figueiredo, a 

Emenda Dante de Oliveira nao conseguia os 2/3 dos votos necessarios a sua aprovacao. 

Era "um sonho adiado", como definiria uma materia de Veja. 3 0 3 Na galeria, chorando, 

os manifestantes fizeram um curto desabafo entoando refroes que marcaram toda campanha; 

depois, de maos dadas e erguidas, os presentes cantaram o Hino Nacional. A essa altura, 

impedido de ver tais cenas pela censura imposta a televisao, quase todo o Brasil dormia. 

A derrota na Copa servia como metafora ou eco de uma luta incessante travada pela 

sociedade em busca de justica social e democracia politica, com sucessivos encalcos e 

desencantos. 4 

"O resultado da Emenda Dante de Oliveira foi para nos uma verdadeira 
bomba, compardvel ao resultado Brasil x Italia pela Copa". ( M.F, Natal, RN 
Cartas, Diretas, Veja, 09/05/84,p.l 1 ) 
"O povo estd frustrado. A batalha foi perdida, mas a luta continua. A luta pela 
democracia, contra a corrupcdo, contra a desvalorizagdo do cruzeiro e contra 
a inflagao. A emenda do povo caitt mas a cormpgao permanece. " ( LL, 
Curitiba, PR - Cartas, Diretas, Veja, 09/05/84,p. 11 ) 

Este clima de intensas fantasias patrioticas, de febre verde-amarela, de pracas cheias 

de povo e de um profundo desejo de mudanca acompanhava-se de intensas decepcoes, 

desencanto e impotencia, fazendo do pais um verdadeiro sanatorio geral: 3 0 5 

3 0 2 PMDB - Partido paralisado - Governadores e parlamentares do maior partido de oposicao discutem mas 
nao encontram caminho. ( Veja, 22/06/83,p.40 ) 
3 0 3 Um Sonho Adiado - O Congresso rejeita a emenda das diretas ja. ( Veja, 02/05/84,p.26) 
3 1 W Pesquisa do Gallup no Rio de Janeiro e Sao Paulo indicava que 75% dos entrevistados estavam desapontados 
com a derrota com a Emenda Dante de Oliveira ( Veja, 06706/84,p.21 ) 
3 0 5 Especial - O poeta do sanatorio - Em seu novo LP, Chico Buarque canta o pais das loucuras. ( 
Vcja,21/ll/84,p.84-85) 

Vai Passar 
( Chico Buarque de Holanda ) 

Vai passar 
Nessa avenida um samba popular... 

Num tempo 
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Mas logo enterradas as Diretas, um novo cenario politico seria dramatizado em 

comicios, manifestacoes e, principalmente, pelos media. Era o cenario de uma Nova 

Republica dentro do qual se construiriam varias imagens politicas importantes, sendo 

destacada a de Tancredo Neves. Tancredo tornou-se a imagem do velho heroi conciliador, 

adepto da arte de unir contrarios, mas obstinado na sua luta contra o mal ( naquele momento 

representado pelo PDS, pelo governo, pelo candidato do governo, Paulo Maluf, e por todo 

passado que era o regime militar no pais ) . 3 0 6 

Aos poucos, a campanha de Tancredo Neves foi vencendo obstaculos dentro e fora do 

PMDB, 3 0 7 foi contornando o medo e as ameacas, ganhando adesoes e o palco das ruas, 

simbolizando a transicao com uma grande alianca que seria a base de um governo de uniao 

nacional:3 0 9A Nova Republica. 

Pagina infeliz da nossa historia 
Passagem desbotada na memoria 

Das nossas novas geraqdes 
Dormia 

A nossa pdtria mae tdo distraida 
Sem saber que era subtraida 

Em tenebrosas transaqdes 
Seusfdhos 

Erravam cegos pelo continente 
Leva\'am pedras feito penitentes 
Erguendo estranhas catedrais 

E um dia afinal 
Tinhorn direito a uma alegria fugaz 

Uma ofegante epidemia 
Que se chama\>a carna\>al... 

Palmas, para ala dos Bardesfamintos 
E o bioco dos Napoledes retinios 

E os pigmeus do bulevar 
A feu Deus vem olhar 

I 'em ver de perto uma cidade a cantor 
A evolucao da liberdade 

Ate o dia clarear 
..O estandarte do sanatorio geral vai passar. 

3 0 6 Doutor em alianqas - Tancredo aperfeicoou a arte de unir os contrarios. ( Veja, 19/09/84,p24 ) 
3 0 1 Brasil -Na rota do Colegio - A oposiqtio e dissidentes do PDS agora querent Tancredo Ja ( Veja, 
04/07/84,p.20) 
3 0 8 Brasil - A volta das multiddes - Em Goidnia, Tancredo abriu a temporada dos comicios. ( Veja. 
19/09/84,p.20 ). Ele terminaria o ano na Praca da Se, um comicio para 100 mil pessoas Brasil - A caminho do 
Planalto - Da Praqa da Se Tancredo arranca para a vitoria. ( Veja, 12/12/84,p.36) 
3 0 9 Brasil - O PDS quer um PMDB - Tancredo atrai o pedaqo do PDS que repele Maluf, dd a vice a Sarney e 
comeqa aformar uma grande alianqa para o governo de uniao nacional. ( Veja, 08/08/84,p,20 ) 
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A vitoria no Colegio Eleitoral, no dia 15 de Janeiro de 1985, foi comemorada como 

uma festa civica em todo o pais: "Com a eleigao de Tancredo Neves, o pais ve com 

tranqiiilidade o fun de 21 anos de regime militar e nascimento da Nova Republica. "31° 

No entanto, poucas horas antes da posse, Tancredo Neves seria internado. No dia 15 

de marco, tomou posse o vice-presidente, Jose Sarney, ate ha pouco do PDS. A Nova 

Republica nascia doente e velha, voltada para o passado. 

"A nolicia correu o pais e a Nova Republica correu ao hospital com o coragao 
nas mdos...O povo brasileiro, naquele momento, ainda estava atonito com a 
extraordindria ironia que acabara de presenciar. Apos amargar sua longa 
travessia do deserto, a oposicao entrava no Paldcio do Planallo - mas pelas 
maos de um politico que passara mais de 20 anos, dos 21 que duroti a travessia, 
como um dos sens destacados adversdrios. 

Um sentimento de frustracao, impotencia e desencanto mais uma vez fazia-se presente 

nessa longa transicao que ja parecia nao ter fim: 

"As noticias sobre a saude de Tancredo Neves nos deixam cada vez mais 
confusos, impacientes e frustrados quanto ao nosso direito de informagdo" ( 
J.A, Sao Paulo, SP - Cartas, Tancredo Neves, Veja, 10/04/85,p.l0 ) 

"A Nova Republica comegou fazendo tudo aquilo que prometeu combater, ao 
enganar o povo com falsas noticias. E um terrivel abuso para com os nossos 
sentimentos, ja que so queremos a recuperagdo de Tancredo Neves, que rem 
ludibriar-nos com fotos montadas e falsos boletins medicos. " ( V.S, Niteroi, RJ 
- Cartas, Tancredo Neves, Veja, 10/04/85,p.l0 ) 

Tancredo Neves faleceu no dia 21 de abril de 1985, o seu corpo foi seguido por 

milhoes de pessoas e os seus funerais, com cobertura ampla e ininterrupta de quase todos os 

meios de comunicacao do pais, transformou-se em comocao nacional. 

3 1 0 ( Veja, 16/01/85,p.22) 
311 Brasil - O susto, o medo, a festa - Tancredo Neves tenta resistir a infecao e aos medicos, mas nao escapa da 
cirurgia e o pais assiste d posse do vice Jose Sarney. ( Veja, 20/03/85,pp.40-41) 
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Aos poucos, a Nova Republica revelava-se profundamente velha. O sentimento 

predominance era que nada havia mudado e a luz no fim do tunel havia sido apenas uma 

miragem politica. "Dentro Je mais algum tempo, a Nova Repiiblica sera velha republica, 

correndo o risco de tornar-se ate republica velhaca", disse o ministro das Minas e Energia, 

Aureliano Chaves, em dezembro.312 

Antonio Carlos Magalhaes, o ministro das Comunicacoes diria, em outubro: "Ftti 

escolhido por Tancredo e ralificado por Sarney. Eu sou a Nova Republica ". 3 1 3 

O sentimento de orfandade politica com a morte de Tancredo Neves agravava-se com 

a crise do PMDB, que nutrido na oposicao e transformado no partido do ressentimento, via, 

agora, diluirem-se suas bases sociais de apoio: "Jd houve tempo em que o PMDB e/egia ate 

paste de rua. Mas esse tempo ja passou " - disse Ulysses Guimaraes, em dezembro. 

A decepcao era o vazio, a fantasia abandonada, a festa acabada, a transicao adiada, o 

ritual incompleto. Era como se depois das Diretas e da campanha de Tancredo Neves, com 

todas as suas fantasias e dramaticas alusSes mitologicas, nada mais haveria. O passado 

novamente ocupava o lugar do futuro: 

"1985 foi a ano de um governo que nao houve. E intrigante veriftcar, no 
entanto, que o pais navegou entorpecido, e por nutilo tempo, ao sabor de uma 
fantasia segundo a qual bastaria derrotar os ultimos sinais de autoritarismo 
que definhava para que tudo corresse hem. Os pianos eram luminosos em 
Janeiro de 1985. Nada ocorreu conforme os pianos...Esperava-se um 1985 com 
Tancredo e viu-se Sarney no Paldcio do Planalto. Supunha-se que enlraria em 
acdo um ministerio d altura da transicao politica e teve-se um niinislerio banal. 
Jdnio voltou. Ustra apareceu com defensores. Os militares parecem recuperar 
a desinibicdo com que seus antecessors falavam ao mundo dos civis. Esses 
fatores foram um conjunto indigesto. Em geral, no ano de estreia de um 
governo tudo e festa. Nao houve lua de mel em 1985. O pais sain com olheiras 
desse periodo desgastante sem ter passado pela festa. " 3 N 

3 , 2 (Veja, 01/0 l/86,p.06) 
3 1 3 (Veja, 01/01/86,p.06) 
3 1 4 O ano de Tancredo foi de Sarney - Nada aconteceu na politica de acordo com os pianos que iluminaram a 
Nova Republica no comeco de 1985. ( Veja, 01/01/86,pp.54-59 ) 



Enquanto Tancredo Neves agonizava no hospital, Maguila, o peso-pesado mais 

festejado da historia do boxe brasileiro, sofria o seu primeiro nocaute.315 

Mas a promessa da Nova Republica nao havia sido definitivamente enterrada. Em 

fevereiro de 1986, foi anunciado o Piano Cruzado. A reforma monetaria que substituia a 

moeda com a criacao do cruzado e o congelamento de precos foi anunciada e amplamente 

divulgada pela midia e pela publicidade como um piano de salvacao nacional, de guerra 

contra a inflacao, como a esperanca de surgimento de um novo pais e o "verdadeiro inicio de 

um governo".3 1 6 

Apos o primeiro mes de vigencia do piano, conseguia-se uma inflagao negativa, o 

ritmo de producao e de emprego cresceram, a demanda de consumo aumentou rapidamente e 

a populacao passou a sentir-se momentaneamente responsavel pela causa publica. Milhares de 

pessoas por todo o pais, empunhando tabelas da Sunab, diziam-se "fiscais do Sarney". 

O presidente Sarney e o ministro da Fazenda Dilson Funaro eram apresentados como 

herois nacionais e saudados em publico. O PMDB ressurgira e nas eleigoes daquele ano 

elegeria a maioria dos deputados constituintes, 40 das 49 cadeiras em disputa pelo Senado, 

alem de 22 governadores do pais. 

Mas novamente o sonho durara pouco. Passado alguns meses comegaram as crises de 

abastecimento, produtos alimentares como carne e leite comegaram a escassear, alem de 

materias-primas. Em julho, o governo langou um novo "pacote" de ajustes, criando um 

imposto compulsorio para viagens no exterior e para o consumo de combustiveis. Em 

novembro, terminada a eleigao, o governo langou um pacote com aumento nos combustiveis, 

automoveis, bebidas, tarifas de servigos publicos, remedios e foi estabelecido um novo indice 

de inflagao. 

3 , 5 (Veja, 10/04/85,p.l01 ) 
3 1 6 Brasil - O inicio de um governo - Espremido na arena politica, Sarney bane o cruzeiro da vida nacional e 
joga-se com auddcia numa reforma que opais aprova. ( Veja, 05/05/86,p.20 ) 
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Havia um misto de sentimento de traicao e decepcao, mais uma vez as fantasias e 

esperancas coletivas tinham sido mobilizadas e rapidamente frustradas. A frustracao constante 

do ideal inatingivel trouxe como efeito um reforco do individualismo narcisista e do 

descompromisso social, cuja logica e a da sobrevivencia do ego, constantantemente 

confrontado com a impotencia, diante do solapamento dos sentimentos de seguranca, protecao 

e solidariedade social, da perda da crenca na autoridade e das esperancas no futuro. 

"E no minimo const rangedor a reportagem 'O e lei tor foi empacotado". 0 
mesmo partido (pie outrora, lutava pelas eleicoes diretas, pelos direitos 
humanos, democracia e justica. Que era contra o continuismo politico, o 
empreguismo, o autoritarismo e hoje coloca sobre nossas castas o gosto 
amargo da traicao: o pacote." ( A.C, Brasilia, DF - Cartas, Eleitor 
Empacotado, Veja, 10/12/86,p.l7 ) 

"Foi um cambalacho, esse governo (pie tanto apoio recebeu quando decretou o 
Piano Cruzado, deu-nos em troca um ato politico de enganacao. " Disse, em 
novembro, o paranaense Osmar Marczynski, o primeiro "fiscal do Sarney ". 
(Veja, 31/12/86,p.07) 

"Serei fiscal do men bolso. Do Sarney, nunca mais" , declarou apresidenfa do 
Movimento das Donas-de-Casa de Minas Gerais. ( Rodrigues,2001 ,p.48 ) 

Movimentos de protestos transformaram-se em choque entre populares e policiais, em 

Brasilia: "O governo sen/in a reacdo ao pacote economico que descongelou precos e 

anmentou impostos horas apos a abertura das urnas, com a maior arruaca desde a revolta 

dos sargentos em 1963, jd vista em Brasilia",3'7 

A seguinte materia de Veja 3 1 8 mostra as fantasias e frustracoes que pontilharam o ano 

de 1986 no Brasil: 

"Foi um ano que trouxe mais esperanca e otimismo que qualquer outro de 
mentoria recente - com a inflagao, de repente, reduzida a um minimo, com a 
pnxiugao crescente e um consumo recorde, salarios em alta e desemprego nos 

3 , 7 ( Vcja,31/12/86,p.l89) 
3 1 8(Veja,31/12/86,p.36-37) 
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niveis mais baixos desde a decada de 70, ampla liberdade sindical e 
participagdo politica, culminando com a eleigao do Congresso Constituinte, 
livre de quaisquer mecanismos de controle...0 sonho, conludo, nao teve folego 
para sobreviver aos limites de 1986. Jd neste final de ano, evaporada a 
miragem politica do que se esperava ser a era da 'inflagao zero', a ilusao 
encontrou-se com a realidade amarga de um pais no qual os desequilibrios 
economicos vol lain a ser graves... Este ano (ao memordvel sob todos os aspect os 
abre as por fas para 1987 debaixo de uma verdade central: o pais estd de novo 
tornado pela inflagdo...Aftnal, este e o pais real que existe - e nao o pais dofaz-
de-conta que existia ate as eleigoes". 

A miisica Coragdo de Estudante, de Milton Nascimento, fora transformada no hino da 

Nova Republica nos momentos das grandes fantasias politicas: Diretas ja, campanha de 

Tancredo e Piano Cruzado. Em setembro de 1987, em seu novo disco, Milton Nascimento 

incluiu a faixa Carta d Republica que traduzia o desencanto que se vivia: "Eu nao posso 

esconder a amargura Ao ver que o sonho andapra Iras'Eamenlira voltou/'A esperanga que 

a gente carrega / E um sorvete em plena sol". 

Com o fim do Piano Cruzado, com o crescente descrcdito do governo, a Constituicao 

comecou a parecer uma cortina cor-de-rosa que separaria a populacao de todos os males que a 

afligiam. Essa ideia, veiculada pela midia, era sintetizada nas palavras do presidente da 

Assembleia Nacional Constituinte, Ulysses Guimaraes, quando da promulgacao do 

"documenfa da liberdade, da dignidade, da democracia e da justiga social na Brasil. " 

(Rodrigues,2001, p.27) 

A nova Constituicao passou a vigorar em 5 de outubro de 1988, entre criticas e o 

desrespeito do proprio governo. ( Rodrigues, lbdem,p.28 ) 

As eleigoes municipals daquele ano tiveram como simbolo do desencanto um macaco 

de zoologico, do Rio de Janeiro: o macaco Tiao: "O Tido e um candidate) melhor que os 

outras porque jd nasceu preso", disse Hubert Aranha, do Planeta Didrio™ 

3 , 9 Brasil - O candidato Tiao - Um macaco no zoologico do Rio de Janeiro transforma-se no simbolo nacional 
da decepqao e do embuste que envolvem os politicos do pais. ( Veja, 02/1 l/88,p.32 ) 
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Em Vitoria, o simbolo foi o papagaio Xereta; em Olinda, a cadela Amarelinha. 

Segundo o Ibope, aproximadamente 8 milhoes de eleitores pretendiam anular o voto ou votar 

em branco naquela eleicao. A musica ///////'/ do Ultraje a Rigor, tornou-se o hino do voto 

inutil. 

"...Gostaria de Jizer que estou de pie no acordo com o povo do Rio de Janeiro, 
que encontrou no macaco Tiao sen candidato ideal. Como macaco, ele nao 
gosla de mordomias e regalias. Nao trahalha nem legisla em causa propria 
aumenlando o sen saldrio como fizeram os deputados Jluminenses. " ( T.G, 
Campinas, SP - Cartas, Macaco Tiao, Veja, 23/1 l/88,p.l2 ) 

0 resultado das eleicoes alijou o PDS de Sao Paulo, destrocou o PMDB nas grandes 

cidades e marcou o crescimento do Partido dos Trabalhadores:520 

Eram 17 horas e 30 minutos de uma terca-feira de outubro de 1989, quando o 

desmoronamento de um aterro clandestino, esmagou uma centena de barracos sob 8 metros de 

terra na favela Nova Republica, no bairro do Morumbi, em Sao Paulo. Era sufocado um sonho 

de um novo futuro que nascera com a decada de 80. 3 2 1 

Muszynski e Mendes ( 1990,p.78 ) notam que o PMDB tornou-se o patrocinador da 

Nova Republica, passando a ser visto como a solucao para tudo. Derrotado o regime militar 

todos seriam felizes para sempre. Mas o desgaste politico do partido, as constantes frustracoes 

( desgaste rapido dos governadores oposicionistas eleitos em 1982, Piano Cruzado, etc. ), a 

estagnacao economica e os altos indices de inflacao criaram um contexto propicio de 

desvalorizacao das instituicSes democraticas entre os cidadaos que percebem de forma menos 

3 2 0 "Na semana passada, o eleitorado a\'isou que esta cansodo dos politicos carcomidos, abriu uma rachadura 
num sistema eleitoral em que os partidos politicos se revezam como atores de uma mesma peca de teatro e disse 
ao pais que esta cansado dessa encenacao que nao leva a parte alguma. O nome ilessa ruptura e o Partido dos 
Trabalhadores, o PT". Brasil - O soco nisso que esta ai - Os votos do PT mostram o repudio do eleitor aos 
vicios do sistema politico brasileiro. ( Veja, 23/1 l/88,p.28 ) 
321 "Em Brasilia, a Nova Republica era um palacio e se transformou naquilo que o pais inteiro conhece - um 
governo em ruinas...lim Sao Paulo, onde era uma favela, a Nova Republica veio abaixo na semana passada". 
Uma Favela chamada Nova Republica - A favela Nova Republica no bairro do Morumbi, desapareceu no meio 
de 8 metros de terra. ( Veja, 01/1 l/d9,p.34) 
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estruturada a esfera politica, nivelando por baixo todas as propostas politicas e historias 

partidarias: "Essa sucesscio de alias expectativas e fimdas decepcoes traz, entre outros 

efeitos, o revigoramento de alternativas anti-democrdlicaspela opiniaopublica". 

Um sentimento de vazio, de cansaco e de desencanto predominava durante o ano de 

1989, durante a campanha eleitoral. Era preciso preencher o vazio com um sentido de forca; o 

cansaco, com a energia da modernizacao e o desencanto com a promessa do novo. Este era o 

enigma, Edipo viria para desvenda-lo. 

E Collor fez-se Edipo prometendo ser o Salvador da Tebas Brasil. O sucessivo 

desencanto de projetos coletivos, a maior parte deles articulados pelo PMDB, aumentava a 

falta de auto-estima, a desconfianca, e o descompromisso social, contribuindo para 

privatizacao das preocupacoes e para o desmantelamento de redes de solidariedade no 

nublado cotidiano de uma decada. 

Num relato publicitario exibido no programa de Collor do dia 28 de setembro de 1989, 

percebe-se como ele procura responder a estas demandas afetivas e simbolicas, numa situacao 

de desencanto e panico narcisico. Vestindo uma camisa amarela, a frente de um fundo preto, o 

candidato faz-se a resposta. O brasileiro sempre foi otimista - diz ele - achava que Deus era 

brasileiro e o nosso futebol era o melhor do mundo e que o Piano Cruzado tinha que dar certo. 

Mas de um tempo para ca, a coisa mudou. O brasileiro foi ficando amargo e sem esperanca. O 

povo mudou pelo que lhe fizeram o regime militar e a Nova Republica. O governo da Nova 

Republica que devia dar o exemplo perdeu a vergonha e a autoridade e o povoja nao encontra 

respeito e protecao. O brasileiro esta desanimado, perdeu a esperanca, falta-lhe saude, 

dinheiro, educacao, casa, comida. Ha uma crise moral e falta de vergonha nessa gente que esta 

ai. E e por causa da maneira de agir e pensar dessas pessoas indignas que alguns pensam que 

esta certo querer levar vantagem em tudo. Isso acontece porque todo mundo ve os que tern 

poder roubar e levar vantagem e permanecer impunes, como os ladroes que deram o golpe na 
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bolsa de valores. Isso abate, revolta, aumenta o pessimismo. Mas nao ha porque desistir. Eu -

continua ele - nao desisti, nunca tive vergonha de ser honesto. Consegui enfrentar com 

coragem os usineiros, os marajas, os criminosos e as perseguicoes do governo federal. E 

conclui. "Vai valer apena ser honesto, porque agora chegou a nossa vez". 

Porem, Collor fazia-se Edipo, com as novas armas do encantamento, estrategicamente 

articuladas pelo marketing, pela midia e pela publicidade em torno da sua personalidade, a 

partir da qual era proposto um novo comeco para um pais que parecia mergulhado no vazio de 

um tunel sem f i m . 3 2 2 

11.4. C H A R R E T E Q U E PERDEU O CONDUTOR: O Mcdo c o Vazio. 

11.4.1. SOLIDAO NO PLANALTO: O Vazio e o Poder. 

Em 1980, Raul Seixas lancou o LP Abre-le Sesamo, nele destacava-se uma musica, 

Anos 80, cujo refrao: "Ei, anos 80, charrete que perdeu o condutor..." projetava uma das 

sensacoes de angustia mais pronunciada naquela que ficaria sendo conhecida como "a decada 

perdida": 

"Comprimida entre a nostalgia de um passado em que todos eram jovens e o 
turbilhao do presente, a decada de 80 atravessa a memdria como um periodo 
um tanto perdido no tempo. Para os brasileiros, essa sensacao e ainda mais 
marcante. Foram os anos da derrola da campanha pelas diretas jet, dos pianos 

3 2 2 Esta transformacao do candidato cm Salvador foi sendo construida na forma de drama e mitologia atraves das 
narrativas da midia ( imprensa escrita e televisao ) e pela publicidade - como veremos, de forma detalhada, na 
scgunda parte do trabalho. 
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economicos catastrdficos, dos czares plenipotencidrios de uma economia frdgil, 
que eles levaram, em Unas ocasides, a moratoria internacional. Foi um tempo 
de democracia emergente, de presidentes too plenos de esperanca quanto 
efemerus e de uma nova Constituicao que nasceu velha, pedindo reforma. "323 

O medo decorrente de uma sensacao de vazio tern uma configuracao especifica nas 

sociedades contemporaneas. Uma intensa volta a o e u e a "eleicao de si mesmo como objeto 

de amor" e estimulada, desenhando o perfil do individualismo narcisista pos-moderno.3 2 4 

Freud ja havia advertido sobre Eros, como a unica forca capaz de manter a coesao 

entre os membros da massa pois, segundo ele, o que os une e a ilusao compartilhada de serem 

amados de forma justa por um lider. O desvanecimento dessa 'ilusao" ou a perda do lider 

induz ao panico: 

"El panico se produce cuando tal multitud comienza a disgregarse y se 
caracteriza por el hecho de que las ordenes de los jefes dejan de ser 
obedecidas, no cuidadndose ya cada individuo sino de si mismo, sin atender 
para nada a los demds. Rotos asi los lazos reciprocos surge u miedo inmenso e 
insensalo. " ( Freud APUD Severiano,2001 ,p. 153 ) 

A "angustia coletiva" resultante deste fenomeno explica-se em razao da ruptura dos 

lacos afetivos que garantiam a coesao da massa. E o relaxamento da estrutura libidinosa, na 

massa, que leva ao panico. 

Para Severiano, o vazio representado pela ausencia dessa relacao afetiva entre a massa 

e o lider proporciona a elevacao do narcisismo, seja atraves do incremento do medo, o que 

leva cada um a so pensar em si mesmo; seja por meio do aparecimento de impulsos egoistas e 

3 2 3 ( Veja, Edicao Especial,30 Anos,p.57 ) 
3"4 O novo individualismo propiciou, entre outras coisas, uma crcsccnte privatiza^ao das prcocupacocs: as 
preocupacao com o desempenho particular, com a vontade individual e com o poder pessoal cresce em 
detrimento as causas coletivas. Ha um desinteresse narcisista pelo mundo exterior subjaccnte a demanda por 
gralificacao imediata: "O fascinio pelas relagdes pessoais, que cresce a medida que diminui a fe em solugdes 
politicos, esconde um radical descontentamento com eslas mesmas relagdes". ( Lasch APUD Scveriano.2001, 
P-141) 
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hostis. Em ambos os casos, desaparecidos os lacos amorosos que ligavam os membros da 

massa ao chefe, desaparecem os vinculos que uniam os individuos entre si. 

Segundo Costa ( Severiano,2001,p.l61 ), o vazio representaria a ausencia de um 

projeto identificador estaiturante para as massas, ou seja, um ideario capaz de propiciar aos 

individuos sociais experiencias significativas e resrauradoras da auto-estima humana, 

substitute do antigo desejo de onipotencia narcisica. Segundo ele, esse ideario provavelmente 

era provido pelos "lideres" analisados por Freud e mesmo nas sociedades de massa ainda 

estava presente na "ilusao" de protecao e justica social ou da Utopia propiciadas pelo Estado 

do Bem-Estar ou pelos ideais politicos libertarios da esquerda da epoca. 

O desmoronamento dos ideais politicos e coletivos, as situacoes de instabilidade 

politica, a falta de uma perspectiva de futuro (justo ) e o declinio da crenca na autoridade 

dominante provocaram uma crise nos suportes culturais provedores dos sentimentos de 

seguranca e solidariedade social e estabilizadores do caos social. Esse vazio politico, social, 

cultural e afetivo conduz ao estado de panico narcisico que, por sua vez, leva a 

desestabilizacao das estruturas de poder- num circulo interminavel. 

Ocorre que, tomando o caso especifico do Brasil nos anos 80, as circunstancias e 

imprevistos fizeram com que a exacerbagao do individualismo narcisista e o desinteresse 

crescente pelo coletivo, acompanhassem - com a excecao de poucos momentos - um extenso 

vazio no poder.325 E como afirma Delumeau ( 2001,p. 163 ), e nesse vazio que se abriga o 

medo: "No vazio cavado pela anulaccio da autoridade, vent alojar-se toda especie de lemores 

que remetem a tins tantos inimigos reais ou imaginarios. " 

O medo provocado pelo vazio esteve ligado ao medo de desintegracao, a incerteza e as 

violencias coletivas que rasgaram as entranhas do pais. Porem, mesmo atingidas pela 

3 2 5 Tomamos por 'Vazio no poder" a pcrda dc lcgitimidadc c declinio da crenca na autoridade dominante, 
representada por personalidades publicas e instituicSes ( presidente da Republica, ministros, Congresso 
Nacional, politicos, justica, etc). Neste sentido, o vazio do poder e mais que um vazio de governo. 
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desconfianca generalizada e pelo vazio no poder, e talvez por isso mesmo, os movimentos 

sociais nao deixaram de proliferar no Brasil, alguns de forma mais espontanea e esporadica, 

violenta ou nao ( quebra-quebras, saques, invasoes... ), outros de mais consistencia, mas 

geralmente redimensionados para espacos e interesses especificos, localizados, pragmaticos ( 

donas de casa, mulheres, gays, negros, ONGs, greves por categorias... ). E tambem importante 

lembrar os movimentos sociais mais amplos, trazendo fugazes surtos de fe, esperanca e festa, 

como foi o caso das eleicoes de 1982, a campanha pelas diretas, a campanha de Tancredo 

Neves, o Piano Cruzado, a campanha politica de 1989 ou o vislumbre de alguem que pusesse 

por fim a vacantia de poder: Tancredo Neves, Jose Sarney ( no auge do cruzado ), Fernando 

Collor e Lula. Tais fatos e personalidades publicas representariam, em momentos especificos, 

a volta da seguranca com toda carga comemorativa, mitica e afetiva que ela comporta.3 2 6 

"O vazio de poder e um fendmeno ambiguo. Deixa livre o caminho de forcas 
que permaneciam comprimidas enquanto a autoridade era sdlida. Abre um 
periodo de permissividade. Desemboca na esperanga, na liberdade, na 
permissao e na festa. Nao secreta, portanto, apenas o medo. Libera tambem sen 
conlrdrio. Como negar no entanto a carga de inquietagao que encerra? Ele cria 
uma vertigem: e ruptura com uma continuidade, logo com a seguranqa. E 
portador de amanhas incertos que serao talvez melhores ou talvez piores que 
onlem. E gerador de ansiedade e de enervamento que podem facilmente 
conduzir as agilaqdes violentas. " ( Delumeau,2001 ,p. 165 ) 

O presidente Joao Batista Figueiredo aparece sorrindo na sua pose oficial. Ele 

procurava transmitir esperanca e otimismo com o fim de um longo ciclo politico que, aos 

poucos, se exauria junto com as sobras de um milagre que havia ficado para tras. Montando 

cavalos, exercitando-se na Granja do Torto, prometendo prender ou arrebentar ao que se 

interpusesse aos seus propositos de finalizar a Abertura politica, o novo presidente gostava de 

3 2 6 Para Sartre a necessidade de seguran?a e fundamental e esta na base da afetividade e da moral humana. A 
inscguranca e simbolo da morte e a seguranca simbolo da vida. O companheiro, o anjo da guarda, o amigo. o scr 
beneTico e" sempre aquele que difunde a seguranca. (Delumeau,2001, p. 19) 
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apresentar-se com uma roupagem populista, "Joao do povo": um timoneiro capaz de atracar o 

pais no porto de uma democracia solida. 

O rastilho de uma inflacao indomavel, o crescimento da oposicao politica que, atraves 

das eleicoes diretas, arrebatava as franjas do poder, a violencia, saques e quebra-quebra 

urbanos, os atentados terrorista, as greves e a eclosao de movimentos sociais contestatorios, 

atropelavam os devaneios governamentais. Logo os sinais do vazio politico eram evidentes. 

Os mais fortes destes sinais seriam: a dissolucao da base politica do governo, a 

incompetencia, a corrupcao e os privilegios, em grande parte decorrentes de um Estado 

agigantado e falido e da propria decadencia/doenca fisica do governante. 

"Opais vin-se, aospoucos, conduzido a um desfile de horrores"', diz uma reportagem 

de Veja, em outubro de 1983. 3 2 7 Isso significava: uma divida externa beirando os 100 bilhoes 

de dolares, sem o pais ter como saldar os seus compromissos; a maior taxa de inflacao da 

historia, acima dos 200% ao ano; taxas negativas de crescimento; ciranda financeira 

remunerando o capital especulador e desestimulando o investimento; 3 milhoes de 

desempregados; a maior seca do seculo, como 10 milhoes de nordestinos passando fome; 

uma mare de saques;328 mil prefeitos reunidos no Palacio do Planalto vaiando o governo; o 

deputado federal Juruna ( PDT-RJ ) chamando os ministros de corruptos e ladroes; o filho do 

>residente Figueiredo e o irmao do comandante militar do Planalto indiciados no caso da 

lapemi. "No Brasil, o presente mostra que o governo do presidente Joao Figueiredo, 

>sunido, desconexo e desconcertado pelas proprias dificuidades que procura contornar, 

u jate-se mais por problemas do que por solucoes ". ( Veja, Ibdem ) 

327 Brasil - A ofensiva da crise bate no poder - O governo enfrenta vaias de prefeitos, saques e ataques de 
Juruna ( Veja, 05/10/83,p.36 ) 
3 2 8 Ate selenibro de 1983, havia ocorrido 227 saques no pais: 93 deles no Nordeste, 84 no Pdo de Janeiro e 50 em 
Sao Paulo. ( Veja,lbdem,p.39 ) 
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No Congresso, pela primeira vez em 18 anos, um decreto-lei baixado pelo executivo 

era derrubado. Era o decreto-lei 2024 que o executivo baixara em maio de 1982 , alterando o 

sistema de calculo da correcao semestral dos salarios. Entoado o Hino National e soado os 

aplausos nas galerias, o deputado Ulysses Guimaraes diria: "Depots do que aconteceu aqiii 

nesla node, nada sera como antes no Congresso. Os depuiados e senadores descobriram que 

podem legislar sem sofrer represdlias. Chegou ao fim a epoca das decisoes imperials" 3 2 9 

Em seguida, temendo nova derrota, o governo retiraria o decreto 2045 que tramitava 

no Congresso e limitava os reajustes salariais em 80% do INPC. 3 3 0 Por fim, decretando estado 

de emergencia em Brasilia aprovou a nova lei salarial, com o decreto 2065. Era um dos itens 

imposto pelo FMI para que fosse efetivado novo emprestimo ao pais.331 

Duas horas depois da aprovacao do decreto 2065, 45 mil trabalhadores paralisavam o 

ABC paulista.3 3 2 

Em meio a todos os atropelos do ano de 1983, comecaram as articulacoes e 

divergencias em torno da sucessao presidential. 

O pais era tornado por uma sensacao de vazio de poder que repercutia nas 

representacoes acerca do presente e do futuro. Esgotava-se um regime, um modelo de poder e 

de politica economica, cercado por uma crise social e economica de grande amplitude e 

graves conseqiiencias, por pressoes externas, por uma divida externa assombrosa, uma 

inflacao ascendente e por denuncias de corrupcao e privilegios. A capa de Veja Especial de 

final de ano, de 28 de dezembro de 1983, ilustra bem esse sentimento generalizado (Fig. 17 ). 

329 Brasil - A execucao do 2024 - Pela primeira vez em 18 anos, o Congresso rejeila um decreto-lei do 
executivo e obriga o governo a repensar toda a sua estrategiapolitica. ( Veja,28/09/83,p.20 ) 
330 Brasil - Tempo de negociacao - Figueiredo retira o decreto 2045 do Congresso e diz que vai discutir a nova 
politica salarial com ospartidos de oposigao (Veja, 12/10/83,p.36 ) 
331 Economia e Negocios - Corrida aos bancos - Com a nova lei salarial os banqueiros ja reuniram 4.5 bilhao 
de dolarespara emprestar ao Brasil. E Delfim vai ao FMI acertar osponteiros. ( Veja, 16/1 l/83,p.92 ) 
332 Saldrios - Um desafio ao 2065 - Metalurgicos fazem greve e industria deixa de produzir 5 mil veiculos em 
Sao Bernardo. (Veja, 16/1 l/83,p.94 ) 

190 



Tomando a parte central da capa ha o desenho de uma moldura vazia, acima dela a data 1983, 

embaixo, o dialogo: 

- Voce estct veil Jo alguma coisa? 

- NaJo. 

Em 1984, as divergencias politicas em torno da sucessao se solidificaram. Enquanto o 

presidente Joao Batista Figueiredo apoiava a candidatura do ministro Mario Andreazza; o seu 

vice, Aureliano Chaves, tambem se lancava candidato, apoiado pelo ex-presidente, Ernesto 

Geisel, e a candidatura de Paulo Maluf recebia o apoio de Golbery do Couto e Silva e de 

Roberto Campos333 

Nao obstante as articulacoes sucessorias no centra do poder, crescia a campanha pela 

realizacao de eleicoes diretas, orquestrada pela oposicao. E apesar da campanha ter tornado as 

ruas e mobilizado, como nunca antes se vira, a populacao, a ementa Dante de Oliveira foi 

reprovada no Congresso, sob o escudo de um novo estado de emergencia de 60 dias, 

decretado pelo governo. Espalhavam-se greves pelo pais. 

E o governo se dividia mais ainda: "0 JesentenJimento geral e a tonica Jo 

governo" Uma faccao acreditava que o Brasil so iria sair da crise politica e economica 

atraves de uma ampla negociacao e com concessoes a oposicao: faziam parte deste grupo o 

chefe da Casa Civil, Leitao de Abreu, Nelson Marchezan, lider do PDS e o ministro da 

Marinha Maximiano da Fonseca ( que foi demitido ). Outra faccao achava que o governo 

deveria dar uma demonstracao de forca e negociar o minimo, faziam parte dela: General 

Otavio Medeiros, chefe do SNI; Abi Akel, ministro da Justica e o ministro do Exercito, 

general Walter Pires. Para completar, dentro do PDS formava-se uma Frente Liberal 

propondo eleicoes diretas para 1988. 

O desentendimento geral e a tonica do governo. ( Veja, 28/03/84,p.20 ) 
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Brasil - O Paldcio inseguro -



Com a derrota da Emenda Dante de Oliveira, a dissolucao da base do governo ganhava 

um ritmo acelerado. Era previsto que, com a eleicao de Paulo Maluf no Colegio Eleitoral, 

iriam para oposicao os aurelianistas, andreazzistas descontentes e o grupo pro-diretas do PDS. 

No prazo de 15 dias, Jose Sarney e depois Jorge Bomhausen renunciaram a 

presidencia do PDS, uma vez que a maioria malufista da executiva do PDS nao desejava a 

realizacao de previas para escolha do candidato a sucessao. Os andreazzistas, tambem adeptos 

de uma previa, ja admitiam que, caso vencesse Paulo Maluf no Colegio Eleitoral, apoiariam 

Tancredo Neves. Fortificava-se, assim, a campanha de Tancredo Neves, tanto pela 

convergencia do PMDB em torno do seu nome, quanto pelas dissidencia antimalufistas do 

PDS. 3 3 5 

A emenda do governo, prevendo eleicoes diretas para 1988, feita para se contrapor a 

emenda Dante de Oliveira foi retirada de pauta na vespera da sua votacao pelo Congresso, em 

junho de 1984. O governo comecava a pcrder a maioria na Camara e no Senado, os 

governadores do PDS ameacavam apoiar um candidato da oposicao no Colegio Eleitoral e, 

dentro de setores do governo, chegou a aventar-se a possibilidade de fazer o general Walter 

Pires, do exercito, o sucessor de Joao Figueiredo. Em meio a tantos desencontros e 

recomposicoes de forca, formou-se a Alianca Liberal: 3 3 6 

Nas ruas, o governo enfrentava as vaias e manifestacoes de repiidio com caes, tropas 

de choque e ate atiradores de elite. 3 3 7 Segundo pesquisas do Gallup, o presidente Figueiredo 

teria um indice de aprovacao de 44 pontos negativos. O personagem de Luiz Fernando 

Verissimo, a velhinha de Taubate, parecia ser a unica a acreditar no governo. 

335 Brasil - Tancredo sobe ao Palco -A briga no PDS agora e maior. ( Veja, 27/06/84,p.20 ) 
336 "Nesta lerca-feira, a 'Frente Liberal' do PDS, um conglomerado de dissidenles que reune adeptos das 
candidaluras de Aureliano e do senador Marco Maciel e parti ddrios das Diretas jd, deverd an unci ar mini 
manifesto seu rompimento com o partido do governo, alargando a estrada que leva ao acordo com a 
oposicao. "Brasil - Na rota do Colegio - A oposigao e dissidenles do PDS agora querent Tancredo jd. ( Veja, 
04/07/84,p. 20) 
3 3 7 ( Veja, 18/07/84,p.22 ) 
3 3 8 ( Veja, 08/08,84,p.29 ) 
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Por fim, 52 parlamentares do PDS reunidos na casa de Aureliano Chaves, indicaram o 

nome de Jose Sarney como vice de Tancredo Neves.3 3 9 As Convencoes do PDS e do PMDB, 

indicam como candidates, respectivamente, Paulo Maluf e Tancredo Neves. 

O presidente Figueiredo e boa parte do seu ministerio passavam a apoiar 

ostensivamente a candidatura de Paulo Maluf, enquanto Tancredo Neves, costurando apoios, 

conseguia ser recebido pelo ex-presidente Ernesto Geisel. 3 4 0 

Em Salvador, na inauguracao de um novo terminal de passageiros, o ministro da 

Aeronautica, brigadeiro Delio Jardim de Mattes, atacou Antonio Carlos Magalhaes:341 "Aqui 

nao comparecem a demagogia, o caciquismo, a bravala e o oportunismo". Antonio Carlos 

Magalhaes respondeu no Jornal National da Rede Globo: "Traidor e ele, que apoia um 

corruplo". A discussao atingia o governo e a candidatura de Paulo Maluf. O SNI respondia 

divulgando dossies nos quais procurava mostrar o envolvimento de membros da Frente 

Liberal em escandalos. Surgiam boatos sobre golpe. Mas, o presidente Joao Figueiredo 

declarara: "Mono aqui, mas nao vai haver golpe, pois tenho o apoio de lodos os qficiais-

generais." 

Nesta inauguracao no aeroporto em Salvador, fora montado um tal esquema de 

seguranca que incluia ate metralhadoras, mesmo assim o presidente Joao Figueiredo e o seu 

candidato, Paulo Maluf, foram vaiados. Ficava cada vez mais evidente "a solidao no poder"342 

naqueles ultimos e tumultuados dias do regime de 64. 

339 Brasil - o PDS quer um PMDB - Tancredo alrai o pedaco do PDS que repele Maluf, da a vice a Sarney e 
comeca a formar umagrande alianca para o governo de uniao nacional. ( Vcja,08/08/84,p.20 ) 
340 Brasil - Sent intermedidrios - Tancredo telefona e consegue ser recebido por Geisel, que nao o apoia mas 
esld atento a legalidade constitucional. ( Veja, 05/09/84,p.20 ) 
3"" Brasil - Maluf paga por Delio - Os ataques do ministro da Aeronautica a Antonio Carlos Magalhaes 
provocam reacdes contrdrias d candidatura de Paulo Maluf. ( Veja, 12/09/84,p.20) 
342 Presidente - Solidao no poder - aumenta a distdncia entre o povo e Figueiredo. ( Veja, 12/09/84,p.27 ) 
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Perguntado por um jornaiista se era malufista, o presidente Figueiredo respondeu: 

"Nao ". Um dia depois tentou consertar: "O men candidato e o candidato do partido ".343 

Os governadores do PDS isolavam a candidatura de Paulo Maluf. No Nordeste so o 

governador da Paraiba, Wilson Braga, continuou apoiando Paulo Maluf ( junto com os 

governadores de Rondonia e Mato Grosso ). Sabendo que Hugo Napoleao ( governador do 

Piaui ), apoiaria Tancredo Neves, o presidente Figueiredo comentou desolado: "Oner dizer 

que agora eu so posso viajar para a Paraiba " , 3 4 4 Irritado com os governadores que aderiam a 

Tancredo, o presidente Figueiredo queixava-se de traicao.3 4 5 

O isolamento do governo e a desagregacao da candidatura do seu candidato 

radicalizam mais ainda a campanha. No Maranhao, agentes da Policia Federal armados de 

metralhadoras cercaram o predio da Assembleia Legislativa onde se escolhiam os delegados 

do PDS ao Colegio Eleitoral. Em Brasilia, um confronto entre jovens vestindo camisetas de 

Maluf e populares, entre os quais se supunha haver agentes da Secretaria de Seguranca 

infdtrados, terminou com tiros para cima e bombas de gas lacrimogeneo.346 O Comite de 

apoio a candidatura de Tancredo Neves foi incendiado em Porto Alegre; em quatro capitals 

brasileiras um piano do SNI era executado pela Policia Federal, que prendeu 39 membros do 

PC do B . 3 4 7 

Os deputados Alceni Guerra, do PDS, e Mario Juruna, do PDT, acusavam Paulo Maluf 

de querer comprar seus votos. 

Em novembro, o PDS perdia mais um presidente e continuavam as defeccoes.348 

343 Brasil - Maluf voa na oposicao - O candidato do PDS organiza uma especie de ofensiva para tentar tirar 
votos dos partidos de oposicao e combater a Frente Liberal. ( Veja, 03/10/84,p.20 ) 
344 Sucessao - Uma batalha perdida - Os governadores do PDS isolam a candidatura de Maluf e aderem a 
dissidencia. ( Veja, 24/10/84,p.24 ) 
3 4 5 ( Veja, 17/10/84,p.28 ) 
346 Brasil - Ospecados indiretos - Radicalizacao toma conta da campanha sucessoria. ( Veja, 3 l/10/84,p.20 ) 
341 Militares - Suspeitos de sempre - Orgaos de informagoes apontam expansdo comunista e governo manda 
premier o PC do B. ( Veja, 3 l/10/84,p.26 ) 
348 Capa - Projelo sem esperanga - O PDS perde mais um presidente e as defecgdes prosseguem, mas Maluf 
garante que chegard com seu grupo a disputa no Colegio. ( Veja, 21/1 l/84,p.40 ) 

194 



No ultimo mes de 1984, Tancredo Neves teria se encontrado com o ministro do 

Exercito, Waldir Pires;3"19 logo em seguida, o general Newton Cruz foi removido do Comando 

Militar do Planalto, por decreto presidential. "Fui o iinico cassado nessa historia", reclamou 

ele. 3 5 0 

Neste mes de dezembro foi criado o Partido da Frente Liberal. 

Em 1979, apenas 19% da populacao brasileira desaprovavam o governo Figueiredo; 

em 1984, esse numero passou para 67%. Em 1979, 53% da populacao acreditavam na sua 

administracao; em fevereiro de 1985, so 25% acreditariam. Ele que iniciara o governo com 

uma inflacao anual de 46.1% estava prestes a deixar o governo com a inflacao, em 1984, 

atingindo 229.7%. A divida externa que, em 1979, era 49.9 bilhoes de dolares ultrapassava, 

em 1984, a casa dos 100 bilhoes de dolares. A variacao interna do P1B caira de 6.4 em 1979 

para 4.1 em 1984.3 5 1 Era mais uma das dimensoes do vazio que, como um buraco-negro, 

alimentava-se de si mesmo. 

Em 15 de Janeiro de 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil pelo Colegio 

Eleitoral. 

Em marco, poucas horas antes da posse - cujo ritual iria marcar o fim de um ciclo de 

vida do pais e inaugurar um novo ciclo, como desfecho de uma longa dramatizacao politica 

atraves da qual foram construidos os mitos e elaboradas novas fantasias atraves de um projeto 

coletivo denominado Nova Republica - Tancredo Neves foi intemado, assumindo o seu vice, 

Jose Sarney, que ate recentemente fora presidente do PDS. A Nova Republica estava 

349 Brasil - Conversas a meia voz - Tancredo desmente o encontro que teve com Pires, que durou duas horas e 
teve como cendrio apartamento em Sao Conrado, no Rio de Janeiro. ( Veja, 15/12784.p.20 ) 
350 MiF/itares - Prqfissao defi- Newton Cruz diz que e apenas um soldado. ( Veja, 05/12/84,p.20 ) 
3 5 1 (Veja, 20/03/85,p.53 ) 
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destinada a ja nascer velha e o poder, destinado a continuar vazio. Era o susto, o medo e a 

sombra de uma festa:352 

"No fim Ja node de quinta-feira, o pais fora bruscamente JespertaJo pela 
noticia Je que o presidente eleilo Tancredo Neves, 75 anos, vilimaJo por uma 
infeqao no intestino, estava senJo submetiJo a uma cirurgia no Hospital de 
Base de Brasilia. Era o susto. Numa nervosa seqiiencia de reunioes 
improvisaJas, discutia-se se o poder deveria ser transmitido ao presidente da 
Camara, de put ado Ulysses Guimaraes, ou ao vice-presidente Jose Sarney -
enquanto se multiplicavam rumores Je que a Joenca Je TancreJo Neves 
poJeria ser mais grave Jo que Jiziam as versdes oficiais. Era o me Jo. Na sexta-
feira, JirimiJas as Jt'tviJas legais, Sarney, aos 54 anos, assumiu o governo, 
empossou os ministros escolhiJos por TancreJo e consumou o fim Ja era 
politica inauguraJa em 1964. Era a festa. " 

Para deixar o ritual mais incompleto, o presidente Figueiredo nao ficou no Palacio, 

nao passou a faixa e deixou o vice assumir sozinho. No Congresso a solenidade foi rapida e 

sem discursos, durou apenas 20 minutos. 

Havia sido um longo e tortuoso processo que levara ao fim o regime militar, mas 

Lamounier ( 1990, p. 17 ) lembra que a capacidade do sistema politico para acomodar tensoes 

era declinante do ponto de vista da legitimidade. Para ele, um processo implicitamente 

negociado reduziu os custos de descompressao brasileira no tocante a violencia politica, mas 

legou ambiguidades graves ao primeiro governo civil, dificultando a sedimentacao da nova 

legitimidade. O revigoramento da legitimidade so poderia ser conseguida por eventos 

simbolicos marcantes, seguidos de rapida recuperacao no tocante ao desempenho objetivo, 

mas "o quase zero-absoluto Je legitimiJaJe a que tinha chegaJo o governo FigueireJo foi 

assim transportaJo para Jentro Jo nascente governo civil". Na passagem do governo 

Figueiredo para o governo Sarney, nem os remanescentes do regime militar, nem as 

352 Brasil - O susto, o medo, a festa - Tancredo Neves tenia resistir a infecao e aos medicos, mas nao escapa da 
cirurgia e o pais assiste a posse do vice Jose Sarney. ( Veja, 20/03/85,p.36 ) 
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liderancas da Nova Republica ( orfas desde o inicio ) conseguiram reorganizar o sistema de 

poder. 

Durante todo o ano de 1985, o presidente Jose Sarney navegou no vazio de um cargo 

que nao era o seu, com uma base politica frouxa e uma desconcertante falta de rumo. So a 

partir de fevereiro de 1986, com o Piano Cruzado, o presidente Sarney consegue preencher o 

poder e o faz recuperando com intensidade todas as fantasias erguidas em torno da Nova 

Republica. Com quase um ano de atraso, a verdadeira Nova Republica parecia agora 

estabelecida, o marco zero de um recomeco coincidia com inflacao zero e muitas esperancas. 

Mas aos poucos, a imagem mitologica que o presidente Sarney erguera em torno de si 

proprio foi se dissolvendo no vazio criado pela falta de consistencia do Piano Cruzado. As 

greves voltaram e o exercito foi posto na rua. O governo lancou o Piano Cruzado I I , tentando 

limitar o consumo, acendendo ainda mais as manifestacoes populares de oposicao. Mas o 

governo conseguiu manter a miragem da estabilidade ate as eleicoes de 1986, elegendo 22 

governadores dos 23 estados, 40 cadeiras das 49 em disputa pelo Senado e a maioria das 

cadeiras da Assembleia Constituinte. 

No entanto, terminada a eleicao, um novo pacote foi baixado, trazendo aumento de 

precos e tarifas. A inflacao voltava, o ministro Dilson Funaro era vaiado por taxistas e o 

governo perdia credibilidade. Sentimentos de traicao, frustracao, decepcao e desencanto 

voltavam a mergulhar o pais na ansiedade da falta de perspectiva e de um projeto coletivo - a 

Nova Republica estava morta. 

"A reportagem 'O ele it or foi empacotado' mostra o quanto a sociedade 
brasileira foi ludibriada com o recente pacote do governo que procura mais 
uma vez transferir para o povo a falta de capacidade dos governantes para 
gerir a causa da divida interna brasileira. Nos cidadaos brasileiros femos que 
repudiar tal atilude que jd foi tantas vezes usada pela Velha Republica. " ( 
J.B,Cajazeiras, PB - Cartas, Eleitor Empacotado, Veja, 10/12/86,p.l7) 
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Em 26 de fevereiro de 1987, uma reportagem de Veja ilustra o tamanho do vazio no 

qual mergulhara o governo, um ano depois do Piano Cruzado: Solidao no Planalto - Isolado 

em Brasilia o presidente comanda um Brasil sem fieis e perde apoio na Assembleia 

Constituinte. Segundo essa reportagem: 

"O apogeu do governo do presidente Sarney teve o brilho e a consistencia de 
um meteoro - durou um ano. No dia 28 de fevereiro de 1986, o presidente foi a 
TV, matou o cruzeiro, criou o cruzado e anunciou um piano para manter a 
inflacao a niveis irrelevantes, melhorar a vida das camadas mais pobres de 
populacao e fazer a economia crescer mais de 10% ao ano...Na semana 
passada, as vesperas de 28 de fevereiro de 1987, o presidente vol ton a TV -
para confessor que o pais quebrou ". 

Segundo o presidente: "Estdvamos todos num grande banquetc.Na hora de pagar a 

con to, todos foram em bora e eu pago sozinho ". 

"Em Brasilia, Jose Sarney e um presidente so". Solidao, isolamento, impotencia, 

ameacas: o vazio no poder parece, ao mesmo tempo, refletir e iluminar o vazio social 

decorrente da vacantia de poder. Elevado ao poder sem a carga de legitimidade de uma 

campanha ou de um projeto que, enfim, nao eram os seus, o presidente Sarney conseguiu, 

atraves do Piano Cruzado, ressuscitar entusiasmos e esperancas - caracteristica que Weber ( 

1972 ) atribui a dominacao carismatica, tambem por ele definida como fenomeno de curta 

duracao, que nao resiste a rotina do cotidiano. 

No prazo de um ano, os desacertos da politica economica, o agravamento da crise 

social, um generalizado sentimento de traicao e decepcao disseminado na populacao, fez 

ressaltar mais ainda os limites do carisma secular, dependente da construcao de imagens e 

cenarios politicos, atraves dos quais se criam promessas de integracao coletiva. Sem bases 

sociais de apoio, quando falha a imagem e cedem o cenario e as estruturas de sustentacao 

virtual, o carisma despenca no abismo a sua volta. 
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Em Brasilia, o presidente foi vaiado por 5 mil manifestantes que protestavam contra o 

pacote, em Foz do Iguacu teve de ser protegido por uma fileira de urutus e na abertura da 

Constituinte entrou no edificio do Congresso pela garagem. ( Veja, Ibdem, p.29 ) 

Diante do isolamento no poder duas estrategias foram articuladas. Uma delas foi por 

em pratica a velha teoria da conspiracao: "Em difiaildade denlro de casa, o presidente estct 

convencido de que ltd uma conspiracao fora dela - na qua! esquerda e direita, CUT e UDR, 

PT e Fiesp, mais um selor do PMDB se uniram para espezinhar seu governo." 

(Veja,lbdem.p.30 ) 

Outra estrategia do governo foi a do uso da forca para compensar a legitimidade 

perdida, segundo a velha equacao gramsciana. Assim o presidente Sarney enviava tanques as 

refinarias de petroleo e fuzileiros navais aos portos para conter greves e, assim, se aproximava 

cada vez mais dos militares. E a crise no poder aparecia para a populacao como caos, 

desarticulacao e ansiedade: 

"Os tanques vao as refinarias de petroleo, os fuzileiros navais vao aos portos. 
As greves se sucedem. Os agricultores e comerciantes do interior parolisam 
dezenas de cidades e bloqueiam estradas. A inflaqdo ruge solta, os juros 
bancdrios fazem qualquer empreslimo assemelhar-se a uma tentativa de 
suicidio financeiro e os sintomas de uma recessao economica tornam-se cada 
dia mais claros e numerosos." ( B.V, Brasilia, DF - Cartas, Eleitor 
Empacotado, Veja, 18/03/87,p.l 1) 

Uma reportagem de Veja sobre a inflacao reforca essa percepcao do caos, que 

* • 353 
extrapolava os dominios do economico: 

"De fa to, a crise atual da economia brasileira, que galopa no bojo de um 
aparelho estatal desmantelado, estd na iminencia de se fundir com a crise 
social e politica - numa convulsdo too seria que as prdprias dificuldades 
economicas cairam para segundo piano...Na realidade a culpa central da 

353 Brasil - O vudu dos pregos - O governo desniente a volta do congelaniento em meio a uma furiosa onda de 
remarcacoes, a inflaqdo vai a 20% e a crise economica chega a cenapolitica. ( Veja, 13/05/87,p.2l-22 ) 



inflacao esld na incompelencia e irresponsobilidade com que sao conduzidas 
lioje a mdquina administratis do governo e a politica economica do pais. " 

Com a quebra do congelamento das tarifas de onibus no Rio de Janeiro, a multidao 

incendiava onibus, fazendo lembrar a recessao de 1983. O ex-presidente Joao Figueiredo 

conjecturou voltar atraves de eleicoes diretas35"1 

Novos botons aparecem nas ruas: "Sarney nao da, diretas ja". O presidente Sarney nao 

conseguiu nomear Tasso Jereissate como sucessor de Dilson Funaro no ministerio da 

Fazenda; ganhava Ulysses Guimaraes que conseguia nomear Bresser Pereira. A crise de 

governabilidade e a crise de autoridade refletiam a falta de sustentacao politica de um governo 

sob o qual pesavam graves denuncias de corrupcao: "O ocaso do governo nao esld vindo das 

ruas, mas da c/asse politica que constata que o Paldcio do Planalto jd nao consegue 

r .• . 355 

governor efetivamenle o pats . 

No dia 05 de junho de 1987, o presidente Jose Sarney foi apedrejado dentro do onibus 

no qual circulava em uma visita ao Rio de Janeiro.356 A multidao, entre vaias, gritava: "Ali 

Babd, opovo qtter volar ", "Sarney e um ladrdo, Pinochet do Maranhdo ".35? 

O presidente foi a uma missa em Brasilia com a seguranca reforcada e, no Acre, foi 

vaiado.3 5 8 

Em setembro de 1987 era anunciado o fim da Alianca Democratica, do compromisso 

entre o PFL e o PMDB, partidos que deveriam ser a base do governo Sarney. 

Neste mes, o chamado "grupo historico" do PMDB, liderado por Mario Covas, 

Fernando Henrique Cardoso e Pimenta da Veiga comecava a exigir o rompimento do partido 
35'' Brasil - Um cluro aviso para o governo - Com a quebra do congelamento das tarifas de onibus no Rio, uma 
multidao incendeia um pedaco da frota carioca. ( Vcja,08/07/87,p. 18 ) 
355 Brasil - Sarney rampa abaixo - Numa semana de anarquias e trapalhadas, o presidente e desmoralizado pelo 
PMBDB, perde aliados e atinge o ponto maisfundo de seu governo. ( Veja, 06/05/87,p.28 ) 
3 5 6 ( Veja, 30/12/87,p.63) 
357 Brasil - O governo apedrejado - Numa visita ao Rio, Sarney sofreu a pior manifestagao contra o seu 
governo, entre insultos, vaias e o apedrejamento do seu onibus. ( Veja, 01/07/87,p.l8 ) 
3 5 8 (Veja, 08/07/87,p.31) 
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com o governo. Dai resultava a criacao do PSDB ( Partido da Social Democracia Brasileira ), 

fundado em junho do ano seguinte. 

Em Janeiro de 1988, a crise de poder transparecia clara na frase do presidente Jose 

Sarney: "Ett nao tenho mais esperanga em coisa alguma. Nao acreddo em mais nada. Um 

lelefonema do Ulysses vale mais que um decreto men, "359 

Mail son da Nobrega, o novo ministro da Fazenda, assumiu o posto prometendo uma 

politica economica do "feijao-com-arroz", 3 6° depois de esgotadas as tentativas de espetaculo 

politico articuladas em torno de medidas economicas heterodoxas. Manter o mandato e a 

governabilidade seriam as metas postas agora, diante de um desgaste politico que parecia 

irreversivel. 

Diante do vazio, voltavam as pressoes para realizacao de eleicoes diretas 

imediatamente, limitando em quatro anos o mandato do presidente Sarney. Pesquisa do Ibope, 

em Janeiro, mostrava que 63% dos eleitores queriam votar ate depois do carnaval e um 

levantamento da revista Exame, com 600 empresarios, mostrava que 86% deles queriam 

eleicoes logo. 0 governo reagiu, encomendando pesquisa para ver como sensibilizar a classe 

media 3 6 1 e afasta-la do seu diretismo e passou a atuar, de forma direta, na Assembleia 

Constituinte, buscando apoio para emenda do deputado Matheus Iensen ( PMDB -PR ) que 

propunha cinco anos de mandato para o presidente Sarney.362 

3 5 9 ( Veja, 28/12/88,p.04 ) 
360 Entre\'islo - Malison Ferreira da Nobrega - Chega de medidas heroicas - Para o novo ministro da Fazenda, 
o governo dew cuidor do feijdo-com-arroz, como controlar os gastos pi'iblicos e a inflacao. ( Veja, 
13/01/88,p.03 ) 

3 6 1 0 governo tenta conseguir isto atraves do alargamento de prazos, rcduc3o de juros e liberacao de dinheiro para 
o financiamento de im6veis de maior valor, atravds da CEF. (Veja, 13/01/88,p.72 ) 
362 Brasil - O ronco pelos diretas em 88 - Pressionados pela opiniao publico, os politicos oderem aos quatro 
anos e Sarney tenta defender seu mandato. ( Veja, 13/01/88,p.20 ) 
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O governo aproximava-se mais ainda dos militares. O brigadeiro Moreira Lima da 

Aeronautica, depois de uma reuniao com outros ministros militares avisou: "...Nao diria 

retrocesso, mas os cinco anos para Sarney asseguram uma transiqao tranquda. "363 

O presidente Sarney elogiava os militares, mostrados em seu discurso como cimento 

diante do poder politico esvaziado, da dilaceracao das forcas civis, das ameacas a ordem 

democratica e do enfraquecimento das instituicoes, enfim, como porto em meio a tormenta. i 6 7 

Em marco, o governo conseguia na Assembleia Constituinte manter o seu mandato de 

cinco anos, em meio a rumores de golpe diante da tentativa de encurta-lo. 

Oscilando entre o apoio do PMDB e do PFL, atingido pela tensao entre eles e dentro 

deles, pelo duelo das suas faccoes, o presidente Sarney simbolizou uma transicao sem porto e 

navegou num barco que nao era o seu, sem saber direito para onde ia. Os sucessivos comecos 

pelo qual passou o seu governo refletia a fragilidade do seu poder politico. Em 15 de marco 

de 1985 teve inicio o seu governo; depois, com a morte de Tancredo Neves, deu-se um outro 

inicio; mais tarde, com a demissao de Francisco Dorneles do ministerio da Fazenda, outro 

comeco; com a demissao de mais 12 ministros escolhidos por Tancredo Neves, outro comeco; 

com o Piano Cruzado mais um comeco. E agora, com a vitoria na Constituinte, mais um outro 

comeco. 

Em cada um destes comecos o governo dava a impressao de estar se soltando de 

poderosas amarras politicas. Segundo o presidente Sarney:515"5 

363 Brasil -A briga pelo regime - As vesperas da decisdo sobre mandato e si sterna de governo, os comandantes 
militares condenam a eleicao em 1988 e Brizola debate com Montoro na TV. ( Veja, 16/03/88,p. 18) 
3 6 4 ".-1 transicao democratica atravessa instantes de apreensao. As forcas civis responsdveis por ela dividem-se, 
dilaceram-se, fraccionam-se., num processo de autofagia que enfraquece as instituicoes joga sobre a nacdo 
perplexidade e indagagdes...Em meio a essa tormenta,...as forcas armadas tern tido uma conduta impecd\'el de 
unidade, de coesao, de compreensao, de sacrificio, imunes as provocagdes." Brasil - Maribondo de fogo - Com 
o avanco das negociogdes pelos cinco anos sobre a mesa, o presidente Sarney ataca os civis e elogia os 
militares. ( Veja, 23/03/88,p.30 ) 
365 "Acho que estou livre de todas as amarras para conduzir o processo de transigdo ate o fim...A rigor, nao 
pude governor ate agora..Para presidir esse processo, preciso me des\>incular dos portidos. Vou sair do PMDB 
e deixar de ser patrono do PFL. Estou empenhado em criar um bloco parlamentar suprapartiddrio. "Sarney 
tenta de novo - Depois de dizer que as forgas civis estdo dilaceradas, o presidente obtem, no plendrio da 
Constituinte, a maior vitdria politica de seu governo. ( Veja, 30/03/88,pp.28-32 ) 
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No entanto, a sensacao que passava era que, cada vez, se mantinha mais so e cercado 

por partidos que se desmoronavam pela vertigem do buraco-negro do poder. Os agentes 

politicos seguiam em suas rotas individualizadas, agendando seus interesses transitorios e 

imediatos, numa situacao do panico narcisico na qual predominam o "cada um por si" e o 

"dando que se recebe". 

Em agosto de 1988, o cantor Lobao lancou o LP CuiJaJo!. Nele teve destaque a 

musica O Eleito na qual tracava um perfil ironico do presidente Jose Sarney e da moldura 

sobre o vazio que o cercava.366 

O clima de inseguranca e ameaca crescia diante da incapacidade do governo, isolado, 

articular um projeto coletivo que oferecesse perspectivas minimas aos agentes sociais: "A 

cada dia que passa, o governo do presidente Jose Sarney emite um novo sinal de que nao 

sabe para onJe pre ten Je levar o pais - nem o quefazer com a economia esfrangalhaJa"?61 

Voltavam os boatos da renuncia imediata do presidente Sarney e a formacao de um 

governo provisorio, da articulacao de uma proposta de pacto pelo parlamentarismo e da 

166 O Eleito 
( Lobiio/ Bernardo lllhena ) 

"Ele e esperto e persistente 
Acha que nasceu para ser respeitado 

Ele e incerto e reticente 
Acha que nasceu pra ser venerado 

O paldcio e o refugio mais que perfeito 
Para os seus desejos mais secrelos 

Ld ele se imagina o eleito 
Sem nenhuma eleicao por perto 
Ele e o esperto, ele e o perfeito 

Ele e o que da certo 
Seus ternos sao bem cortados 
Seus versos sao mal escritos 
E tudo parece estar errado 

Mas nesse caso o erro deu certo 
Foi o que ele disse ao pe do radio 
Com a honestidade pelo avesso. 

367 Brasil - Candidato Tiao - Um macaco no Zooldgico do Rio de Janeiro transforma-se no simbolo nacional da 
decepcao e do embuste que envolvem os politicos do pais. ( 02/1 l/88,p.38 ) 
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iminente intervencao militar. "O barco pode nattfragar a qualquer momenta ", disse o 

governador do Rio de Janeiro Moreira Franco. ( Veja, Ibdem, p.36 ) 

O temor de uma crise mais ampla levou a que os agente politicos se articulassem na 

construcao de um pacto social. Sem base social, porem, o pacto sai timido e limitado, 

cobrindo um exiguo periodo de dois meses.368 

O exercito voltou a sair as ruas e operarios foram mortos na usina de Volta Redonda, 

um milhao de grevistas sacudiam o pais e o pacto se desmanchava em meio a crise politica e 

descontrole da economia. Este titulo de uma reportagem de Veja e emblematico: "Lt/gar 

vazio na mesa de negociacdes - O governo se divide perde o rumo e nao sabe como lidar com 

as greves no servico publico. "369 

As eleicoes municipals, realizadas em 1988, deram uma boa margem de vitoria a 

oposicao, deixando o governo mais isolado ainda, e a deriva: "O presidente nao tern pulso 

nem capacidade de comando. Seu ministerio vive em crise. Ele e a crise personificada. Basta 

observa-lo na televisdo. Sarney defmitivamente nao sabe governor. Essa redea sol/a foi 

rebatida nas urnas. "37° 

O PMDB perdeu nas grandes cidades e o PT venceu em Porto Alegre, Campinas, 

Santos, Vitoria, Sao Paulo, num total de 30 prefeitura que respondiam por 40% do PNB e 

12% dos votos. 3 7 1 Surgiu o PSDB, enfraquecendo ainda mais o PMDB. 

368 Brasil - O que deu no pacto - Depois de 5 meses de negociacdes, sai o acordo entre os trabalhadores, 
empresdrios e governo para ten tar segurar a inflacao. ( Veja, 09/1 l/88,p.44) 
3 6 9 ( Veja, 23/ll/88,p.47) 
370 Entrevista - Joaquim Francisco Cawlcanti - A vez do voto rebelde - O novo prefeito do Recife atribui sua 
eleicdo e a vitoria do PT em Sdo Paulo e Porto Alegre ao fracasso do PMDB e do presidente Sarney. ( Veja, 
23/ll/88,p.05) 
371 Brasil - O soco nisso que esld ai - Os wtos do PT mostram o repudio do eleitor aos vicios do si sterna 
politico brasileiro. ( Veja, 23/1 l/88,p.28 ) 
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Em marco de 1989, os ministros do S'l'J se opuseram a posse do ex-ministro Aluizio 

Alves e o presidente Sarney enfrentou o seu pior momento na convivencia com o poder 

judiciario. 3 7 2 

Em maio de 1989, um atentado terrorista ao monumento de Volta Redonda expunha 

em publico um poder politico acefalo em um quadro geral de incerteza, desagregacao das leis 

e do cotidiano do "slave-se-quem-puder"373 

Nesse momento, apesar de uma medida de emergencia baixada pelo governo contra 

greves, elas se espalhavam pelo pais deixando um rastro de violencia e desconcerto, com falta 

de dinheiro em bancos oficiais, escolas sem aula, onibus parados, fabricas invadidas, etc. 

Em meados de 1989, um acontecimento simbolizou a sensacao de desgoverno e vazio 

que marcava "a agonia da gestao do presidente Sarney". Um motorista embriagado invadiu o 

Palacio do Planalto com um onibus sem controle:3 7 4 

"0 fato, contuJo, e que a iniciativa Jo motorista arranhou juslamente o palacio 
Je um governo que trqfega na contramao Jo eleitoraJo, nao consegue Jar um 
minimo Je sentiJo a sua aJministracao em seus ultimos estertores e, por fim, 
onJe o proprio presiJente aJmite, em conversas mais reservaJas, que o 'pais 
estct ingovernavel\..0 que mais impressiona, contuJo e seu aspectopolitico - o 
Je que um onibus JesgovernaJo, que e o Brasil" ( Veja, Ibdem, pp.59-61 ) 

3 7 2 ( Veja, 29/03/89,p.30 ) 
373 

"O mais violento atentado terrorista ocorrido no pais desde o Riocentro, em 1981, a bomba de Volta 
Redonda e o marco de uma confusdo maior - a do Brasil de 1989. No ano em que ird se resoher a sucessdo do 
presidente Jose Sarney, e sete meses depois da promulgacao da Constituicao de 1988, colocou-se em 
movimento, no cotidiano brasileiro, uma mdquina de alto risco - aquele processo que tern como essencia a 
desagregacao das leis, que transforma o dia-a-dia da populacdo numa baderna e coloca uma interrogacdo 
quanto ao futuro do regime...Em 1989, a quest do e saber o tamanho da ferida que pode se abrir no organismo 
politico do pais onde, pouco a pouco, instala-se um regime de satve-se-quem-puder. O aspecto mais dramdtico 
desse problema diz respeito ao que ird ocorrer daqui por diante. Pelo calenddrio eleitoral, 1989 e o ano das 
eleicdes presidenciais. Do jeito que vao as coisas, este e o ano da tensdo e da baderna ". Brasil - Uma bomba 
nos nervos do pais tenso - A destruiqao do monumento de Volta Redonda produz uma nova elevacao da 
temperatura. ( Veja, 10/05/89,p.62-63 ) 
374 Desgoverno no Palacio - Um motorista embriagado invade o Planalto e evidencia o clima de agonia da 
gestao do presidente Sarney a nove meses da posse do seu sucessor. ( Veja, 07/06789,p.58 ) 

205 



Segundo o senador Fernando Henrique Cardoso: "O governo Sarney esld deixando a 

sociedade em estado de di'ivida. Ningnem sabe se estamos vivendo o absurdo do fim on ofim 

do absurdo. " (Veja,lbdem,p.61) 

Os dados das pesquisas, no primeiro semestre de 1989, demostravam um quadro de 

isolamento do presidente tambem em relacao a opiniao publica. Dos entrevistados, em todo 

Brasil, 71% nao confiavam nele; 70% acreditavam que o atual governo atrapalhava ou nao 

contribuia para melhorar a situacao do pais. A reprovacao do governo Sarney ( Ruim + 

Pessimo ) era de 54% e o Indice de Aprovacao do govemo ( Aprovacao - Reprovacao ) era 

negativo: -43%. 3 7 5 

3 7 5 Neste momento um levantamento do Ibopc rcalizado cm todo pais, entre 12 a 16 de maio. com 2.750 
entrevistados, mostrava que ( Vcja,07/06/89,p.72 ): 

76% dos entrevistados n3o confiavam no presidente. 
80% nao acreditavam nos politicos 
O PMDB era o partido de maior rejeicao, 32%. 
Oulra pesquisa do Ibope, rcalizada entre 06 a 16 de julho, com 2750 eleitorcs em todo pais, confirmava 

o isolamento do governo cm relacao a populac3o e o seu alto indice de rcjcic3o. Planalto - Sarney pisa na bola -
O presidente vai a TV e explica que depois dos ministros do PMDB e da Constituinte, agora e a imprensa que o 
impede de guerrear. ( Veja, 02/08/89,p. 26-27 ) 

O Sr. confia no presidente Sarney? 
Confia - 22% 
N3o confia-71% 
Nao sabe - 07% 
Como voce classificaria a atuac3o do presidente Sarney ate agora? 
6tima - 02% 
Boa - 09% 
Regular-32% 
Ruim - 15% 
Pessimo - 39% 
Nao sabe - 03% 
A respeito do governo federal, o Sr. diria que: 
Esta ajudando a melhorar a situac3o do Brasil - 16% 
N3o esta ajudando a melhorar a siluac3o do Brasil - 29% 
Esta atrapalhando a situac3o do Brasil - 41% 
N3osabe- 14% 
A crise economica pode ser superada ainda este ano? 
E muito provavel que aconteca - 03% 
E provavel que aconteca - 07% 
Pode acontecer ou n3o - 07% 
E dificil que aconteca - 31% 
E muito dificil que aconteca - 41% 
Nao sabe - 11% 



No dia 07 de setembro de 1989, isolado e com medo de vaias, o presidente Sarney 

evitou a populacao civil e comemorou a data no setor militar de Brasilia. 3 7 6 

A partir de 1987 a midia foi construindo a imagem de Collor de Mello de forma que 

preenchesse esse vazio de poder que aparentava ser o governo Sarney. Contudo, a imagem de 

Collor respondia a uma angustia coletiva mais ampla e mais antiga, causada pela crise e 

ausencia de projetos identificadores estruturantes e que passava pelo fim de liderancas 

idealizadas como a de Getulio Vargas e Jucelino Kubtitschk ( dos quais Collor retiraria 

elementos simbolicos e referencias ), pelo fim do projeto dos militares e o milagre no pos-64 

(dos qual Collor recuperava sua ideia de modernizacao ), pelo desgaste e fim da Nova 

Republica e da Alianca Democratica - capitaneadas pelo PMDB ( de onde Collor resgatava o 

sentido de esperanca e mudanca perdidos ) e do proprio socialismo ( de onde Collor retirava 

as propostas de justica social, reforma agraria, participacjio nos lucros das empresas, livres do 

"arcaismo" das propostas radicals ). Opondo-se ao vazio do poder, Collor encarnava a nacao, 

apresentando-se como suporte de seguranca, solidariedade e estabilidade - o poder 

preenchido. 

11.4.2. TENEBROSAS TRANSACOES: O Vazio e o Desgoverno. 

Uma das consequencias do vazio no poder e fazer com que as instituic5es publicas e o 

Estado passem a ser vistos como terra de ninguem, na qual proliferam a corrupcao, a 

incompetencia e os privilegios. O vazio e portanto gerador de sentimentos de desconfianca, 

impotencia e ansiedade. 

3 7 6 (Veja, 13/09/89,p.60) 
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O govemo Figueiredo carregou a marca desse vazio. Em 1983, veio a tona escandalos 

financeiros e demincias de negociatas envolvendo destacados setores do governo, como os 

casos Capemi,317 Coroa-Brastel,™ Delfim, Habitasul, alem do trem-da-alegria no Senado ( 

com 744 pessoas contatadas sem concurso publico ). Eram fatos que iam, aos poucos, 

minando a ja corroida legitimidade do governo e aprofundando o seu distanciamento com a 

populacao, que assistia, impotente, a falencia dos ideais e das instituicoes coletivas. Num 

estado de panico narcisico, a populacao ia perdendo a crenca na justica e no poder, em cujo 

vazio via proliferar a impunidade, a corrupcao, o saque aos bens publicos e o descompromisso 

social. Isso transparece nos seguintes depoimentos: 

"E paradoxal que os monumentais escandalos financeiros jd quase esquecidos, 
como os do Capemi, Banco Nacional de Credito Cooperativo, Coroa-Braslel, 
Delfim e tantos oidros, tenham servido para desviar a nossa alenqdo de uma 
realidade ainda mais evidente e chocante - a de que temos vivido sob um 
regime baseado na corrupcao. O tipo de intervencao praticado pelo Estado 
brasdeiro na economia inslitucionalizou a corrupcao. "( R.G, Porto Alegre, RS 
- Cartas, Escandalos Financeiros,Veja, 06/03/85,p. 11 ) 

"E lame n lave I que instituicoes ftnance iras credoras de nossa conftanqa 
continuem a merce de trambiqueiros que, beneftciados pela mdquina 
governamental, sempre logram a sociedade como nos casos Sttlbrasileiro e 
Habitasul. Seguramente, seremos nos, os contribuintes, que pagaremos mais 
esse rombo." ( F.B,Vit6ria da Conquista,BA - Cartas, Escandalos 
Financeiros,Veja, 20/03/85,p.l6 ) 

E, na secao Ideias, de Veja ( em 24/08/83 ), o artigo de Mario Sergio Conti: 

Corrupcao e Democracia resumia as denuncias de escandalo e mostrava como a populacao, 

atraves delas, encontrava no cotidiano um clima de decomposicao moral. O autor conclui que 

3 7 1 Em 1983, tres anos depois: o caso da Capemi Agropecuaria - que deixou um rombo de 100 bilhoes de 
cruzeiros e uma cronica de malversacao de fundos - indiciou 13 suspeitos. O curador da 7 • Vara de Falencias e 
Concordatas do Rio de Janeiro concluiu seu parecer sobre a definic3o das responsabilidades na falencia da 
Campemi; entre os 13 indiciados estavam Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, filho do presidente e Nylson de 
Oliveira Cruz, irmao do general Newton Cruz, comandante militar do Planalto. Caso que levou, em outubro de 
1982, ao assassinato do jornalista Alexandre Von Baumgarten. ( Veja, 05/10/83,p.36) 

3 7 8 (Veja, 28/12/83,p. 120) 
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e neste clima pantanoso que costuma brotar os arautos dos bons costumes, empunhando 

vassouras e brandindo programas salvacionistas: 

"Uma onda de denuncias de corrupqao e negociatas varre o pais desde o inicio 
do ano. Primeira o Banco Nacional de Habitaqao foi acusado de aceitar 
terrenos avaliados em 9 bilhoes do grape Delfim, para que a empresa de 
credito imobilidrio saldasse uma divida de 70 bilhoes de cruzeiros. Depois o 
montepio Capemi e o grupo fmanceiro Coroa-Brastel sofreram intervenqoes em 
meio a denuncias de que teriam conduzido sens negdcios de maneira escusa. No 
mes passado, a 4 Circunscricao Judicidrio-Militar de Juiz de Fora absolveu 
quatro jornalistas que haviam acusado o ministro Cesar Cals, das Minas e 
Energia, de ter recebido um color de diamantes em troca da concessao de lavra 
de uma mina a um fazendeiro de Minas Gerais. E, agora, explodin o escdndalo 
das 'polonetas'- as promissdrias emitidas pela Polonia, no valor de 1,8 bilhao 
de dolares e sem prazo de resgate acei/as pela Secretaria do 
Planejamento...Nunca, nos ultimos dezenove anos, o governo foi tdo duramente 
alacado e responsabilizados por fraudes, achaques e favorecimentos. De fato, a 
populacao assombra-se ao encontrar no cotidiano um clima de decomposicao 
moral sem parolelo... " 

Tambem em 1983, o ministro Helio Beltrao deixava a pasta acusando um rombo na 

previdencia de 240 bilhoes. 3 7 9 

E ainda neste ano, uma reportagem de Veja comecava a destacar o que na imprensa 

seria definido como "os privilegios de funcionarios publicos", uma assunto que seria tema 

central do Cenario de Representacao da Politica da decada, e levaria a construcao da figura do 

"maraja": Especial - 'Alto privilegiatura' - Um burocrala brasdeiro tern serviqos medicos 

de sueco, clima de europeu, carreira da japones e produtividade de brasdeiro mesmo.3H0 

A reportagem diz respeito aos funcionarios das estatais: Petrobras, Nuclebras, 

Portobras, Eletrobras, Sidebras, BB, BNDES: "A maioria desses brasileiros ingressa na 

incerta decada de 80 armada de algum tipo de privilegio profissional solidamente 

assegurado". Estes privilegios incluiriam: garantia de emprego, estabilidade, idade de 

( Veja, 16/1 l/83,p.36 ) 
(Veja, 13/-4/83,p.74) 
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aposentadoria, horarios, folgas, protecao sindical, promocoes automaticas, assistencia medica, 

A "Nova Republica", inaugurada em 1985, foi, aos poucos, sendo percebida, nao 

como o inicio de uma nova fase, mas como uma enorme fachada sob a qual permanecia o 

vazio do poder em todos os seus aspectos, inclusive aqueles que ligavam o desgoverno a crise 

moral nas instituicoes e contaminava os agentes politicos. Incompetencia, corrupcao, 

privilegios ( jetons, trens da alegria, nepotismo, etc. ), tudo parecia como antes, com o 

agravante de uma profunda decepcao: 

"E lamentdvel ver nossos politicos continuarem patrocinando trens da alegria, 
loteando descaradamente o governo e ainda, sew o minimo pitdor, confirmando 
tudo. Como ele it or exijo o fim do voto obrigaldrio ". 
(R. C, Aracaju, SE - Cartas, Tenebrosas Transacoes,Veja, 07/08/85,p. 10 ) 

"Fiquei estarrecido com a mekxlologia aplicada pela pseudo-Nova Republica 
acerca dos empregos publicos e de como lotear o governo. 0 erro foi 
pensarmos que se poderia construir algo novo com velhos politicos". ( S. M , 
Frankfurt, Alemanha - Cartas, Tenebrosas Transacoes,Veja, 14/08/85,p.l0 ) 

"Corrupcao sempre houve e haverd, em todas as partes do mundo. 0 que me 
preocupa e que no Brasil ela parece ter sido institucionalizada. Urge que se 
diga um bast a. E preciso que os jnstos se levant em. Nao podemos continuar 
sendo apenas o pais do car naval e do futebol. ". ( A J., Toquio, Japao - Cartas, 
Corrupcao, Veja,02/10/85,p.l9) 

Nestes depoimentos a nocao de continuidade e a que orienta todas as argumentacoes. 

As fantasias e os mitos prometeram uma nova ordem que viria com a derrubada dos pilares 

politicos erguidos em 1964, no entanto, velhos problemas permaneciam: infla5ao, 

desemprego; antigos politicos no poder e o poder marcado pelo vazio, em torno do qual ainda 

continuaria a orbitar a sombra dos militares. No fim de 1985, a poeira das fantasias erguidas 

em torno da Nova Republica havia baixado e era possivel contemplar no lugar delas uma 

enorme desesperanca. 
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Durante a Nova Republica avolumaram-se as denuncias de corrupcao, privilegios e os 

sintomas de incompetencia politica e administrativa, mostrando um clima de desgoverno que 

se acentuava, cercava todas as instancias do Estado e parecia invadir todos os poros sociais do 

cotidiano: era o cambalacho.3*1 Procuramos, a seguir, mostrar numa sequencia cronologica 

como estas denuncias apareceram na imprensa entre 1985 a 1989: 

Em 1985, depois de uma serie de denuncias de mordomia em seu governo, o 

presidente Sarney determinou cortes nas vantagens oferecidas aos ministros. Os novos 

ministros empossados em 1986 as queriam de volta. 3 8 2 

Em 1986, deputados e senadores eram acusados de mordomias. Humberto Lucena, 

conseguira duas casas para morar, na qualidade de senador e presidente do Senado; deputados 

que perderam o mandato recusavam-se a entregar as chaves de apartamentos e gabinetes. E 

aqueles deputados que nao conseguiram casas tiveram um aumento de 200% no auxilio-

moradia.3 8 3 

O Jomal do Brasil publicou a foto dos deputados "pianistas", tornando publica a 

forma como os ausentes votavam nas sessoes do Congresso.384 

Neste ano, tambem, veio a tona o escandalo do IBC ( Instituto Brasdeiro do Cafe ). 

Enquanto no mercado interno e externo as cotacoes do cafe disparavam, no IBC o produto era 

vendido abaixo dos precos fixados em tabela.3 5 

Policiais militares paulistas, amparados por dispositivos legais, chegavam a auferir 

rendimentos de ate 150 mil cruzados mensais. Em 1986, o nome maraja comecou a se tomar 

publico. 3 8 6 

3 8 1 O termo Cambalacho ( retirado do titulo de uma novcla da Rede Globo ) passou a designar um esporte 
nacional: passar a pema em alguem. ( Veja, 3 l/12/86,p. 13 ) 
382 Mordomias - Segunda corrida - Novos ministros querent as mansdes de Brasilia ( 19/02/86,p.20 ) 
383 Constituintes - Criticas na TV-Constitutes falam duas horas de Hebe Camargo. ( Veja, 25/02/87,p.39 ) 
3 8 4 ( Veja, 01/0 l/86,p.79) 
3 8 5 ( Veja, 19/02/86,p.30 ) 
3 8 6 (Veja, 13/07/86,p.l3) 
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Em 1987, o tema dos marajas ganhava eco na imprensa. Os novos governadores 

loteavam cargos com parentes. O governador, Geraldo Meio, do RN era acusado de empregar 

13 parentes em cargos publicos; o governador do Piaui, Alberto Silva, de empregar cinco; o 

governador da Paraiba, Tarcisio Burity, de empregar quatro; Orestes Quercia ( Sao Paulo ), 

Pedro Ivo ( Santa Catarina ) e Miguel Arraes ( Pernambuco ) eram acusados de empregarem 

tres parentes cada um. 3 8 7 

Em entrevista nas paginas amarelas de Veja, Fernando Collor de Mello prometia: "Von 

Acobar com os Marajas" - O governador de Alagoas fala de sua vitoria contra os 

funcionarios miliondrios epromete manter sua cruzada moralizadora.iSS 

Num momento em que se falava de austeridade e contencao das despesas publicas, 

eram liberadas verbas para construcao da ferrovia Norte-Sul. Na imprensa a ferrovia era tida 

como um projeto pessoal do presidente, arrodeado por suspeitas de fraudes ( a ferrovia teria 

1.6000 Km entre Brasilia-Maranhao e orcamento de 24 bilhoes de dolares. A Folha de Sao 

Paulo demonstrou ter ocorrido concorrencia fraudulenta ) 3 8 9 Era um "Trem Vazio": uma 

sindicancia aberta para apurar as denuncias na ferrovia, detectava irregularidade, mas concluia 

que ninguem era responsavel.390 

Um rombo de 900 milhSes de cruzados no BANESPA estourou em 1987 envoivendo 

os governos Quercia e Montoro e atingindo a imagem do PMDB. 3 9 1 

A previdencia loteava 6 mil cargos e comprava 328 imoveis, com o custo de 1 bilhao 

de cruzados ( com suspeitas de superfaturamento ) para instalar funcionarios em condominios 

387 Justica - Acao em familia - Sob a desculpa da competencia, parentes dos novos governadores ganham 
cargos na administraqdo. ( Vcja,15/04/87,p.94 ) 
3 8 8 (22/04/87,p.05) 
389 Trilhos Suspeilos - Sarney libera verba para construqao da ferrovia Norte-Sul, enquanto crescent as 
desconftanqas e denuncias que cercant o projeto. ( Veja, 06/05/87,p.50 ) 
390 Escdndalo - Trem vazio - sindicancia da Norte-Sul apura irregularidades, mas conclui que ninguem e 
responsavel. ( Veja, 10/06/87,p. 118) 
391 Economia e Negocios - Com sede ao pole - Um escdndalo de 2 bilhoes de cruzados no BANESPA envolve os 
governos Quercia e Montoro e atinge em cheio a imagem do PAfDB. ( Veja, 0 l/07/87,p.90 ) 
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com sauna, piscina e quadras esportivas. "E claro que comprei apartamentos confortdveis. 

Nao hd coisa mais desagraddvel do que trabalhar e se sentir desconfortdveF - disse o 

ministro da Previdencia, Raphael de Almeida Magalhaes.392 

A reportagem de capa de Veja: I/ha da Felicidade,393 trazia o tema dos marajas para a 

cena de frente dos debates publicos: 

"Em regides miserdveis como o territdrio de Roraima, onde boa parte da 
populacao sobrevive de caca e da pesca, foram localizados 10 marajas 
abrigados na mdquina do governo que, todos os meses, sugam 450 mil cruzados 
do bolso do contribuinte...No realidade, eles sao muito mais o simbolo de uma 
administragao publico anacrdnica do que demdnios mal-intencionados na 
busca insacidvel de luxo e riqueza. " 

0 constituinte Agassis de Almeida ( PMDB - PB ) foi acusado de falsificar as 

assinaturas de colegas de bancada para instalar um grupo de apadrinhados em altos postos da 

previdencia social. 0 PMDB travou uma batalha nos bastidores para livrar o deputado das 

acusacoes.394 

Para descongestionar os corredores do Congresso, o Senado emprestou servidores para 

os estados, sem qualquer onus. Eram 5.500 funcionarios para atender a 72 senadores.395 

Novas denuncias de mordomia. O ministro das Minas e Energia conseguiu um 

apartamento do Banco do Brasil para colocar os presentes de casamento da fdha. No Tribunal 

de Contas da Uniao 318 aposentados ocupavam imoveis do governo como se estivessem na 

ativa. Em Brasilia 1.078 donos de moradias oficiais possuiam outros imoveis na cidade.3 9 6 

392 Previdencia - Clientela federal - A previdencia loteia 6 mil cargos, compra 328 imoveis e mantem o 
atendimento de sempre. ( Veja, 22707/87,p.30 ) 
393 llha da Felicidade - Com o pe no governo e a mao no bolso do contribuinte, os marajds formam uma casta 
em que alguns chegam a faturar 700 mil cruzados por mes ( Veja, 12/08/87,p.22 ) 
394 Justica - Olho no fregues - No cotidiano as duas faces da lei. ( 12/08/87,p.36 ) 
3 9 5 ( Veja, 12/08/87,p.37 ) 
396 Mordomias - Bolsdes de fartura - Os truques brasilienses para morar de graca e irregularmente d custa do 
contribuinte, (02/09/87,p.32) 
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A Sharp e a Eiigesa foram acusadas de levaram, juntas, 265 milhoes de dolares do 

BNDES. 3 9 7 

A Transbrasil mobilizara o ministro Moreira Lima e o deputado Ulysses Guimaraes 

para angariar 40 milhoes de dolares.398 

O IAA, mais uma vez, socorria usineiros do Nordeste, aumentando o rombo financeiro 

para 1 bilhao de dolares.399 

Em 1988, o presidente Sarney conseguia manter o seu mandato de cinco anos, em 

meio a denuncias do uso da maquina estatal: uso de avioes oficiais, trocas por cargos, 

liberacao de verbas, etc. 4 0 0 

Neste ano, o BNDES oferecia emprestimos com juros de 6% e 12% ao ano para 

clientes especiais, enquanto os juros bancarios anuais eram de 30%. 4 0 1 

O ministro do Planejamento, Anibal Teixeira deixava o governo sob denuncias de 

corrupcao e se defendia transferindo as denuncias ao governo, numa "guerra de lama". 4 0 2 Em 

abril de 1988, uma capa de Veja trazia o retrato de Anibal Teixeira e o titulo: "Uma viagem 

ao mar de lama. " 

3 9 7 ( Veja, 30/12/87,p. 133) 
3 9 8 (Veja, 30/12/87,p.l33) 
3 9 9 (Veja, 30/12/87,p.l33 ) 
A0° Constituinte - De papel passado - Sarney usa maquina, obteni 317 assinaturas para os cinco anos e niarca 
seu maior ponto na Constituinte. ( Veja, 20/0 l/88,p.28 ) As manobras do governo para conscguir os cinco anos, 
levou o deputado Roberto Cardoso Alves declarer: "E dando que se recebe". ( Veja, 10/02/88,p.21 ). O 
deputado Feres Nader, disse em Janeiro: "Nao vow votar nos cinco anos para o presidente Sarney sent ganbar o 
que compense a minha possivel expulsao do partido. Estou no Centrao e ainda nao ganhei nada." ( Veja, 
28/12/88,p05) 
4 0 1 ( Veja, 10/02/88,p.25 ) 
402 Corrupcao - A guerra de lama - Em silencio Anibal sai do Planalto e esquece as mazelas que prometeu 
denunciar. ( Veja, 27/01/88,p.22 ) Sobre ele pesavam acusagoes de que mantinha uma rede de funcionarios que 
cobravam caixinlia para liberar verbas piiblicas. Saiu dcnunciando documento sobre uma suposta negociacao de 
tres bilhQes de dolares envolvendo empreiteiras e 6rg3os oficiais. (Veja, 10/02/88,p.22 ) 
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Passado um ano da explosao na midia do caso da Ferrovia Norte-Sul, foi publicado 

edital para construcao de novos trechos da ferrovia. 4 0 3 Enquanto isso, o Senado aprovava 

subsidio a beleza.404 

A CNBB distribuiu um nota, intitulada Urgencia de Grandes Decisoes as 185 diocese 

do pais, recomendando que fosse lida e discutida por milhoes de brasileiros que frequentavam 

a Igreja. Nela acusava: "A corrupcao continua impune e protegida por uma tolerdncia que 

chega as raias da conivencia. Como essa deterioracdo vem do alio, ela permeia toda a 

sociedade". Segundo Dom Luciano Mendes: "A corrupcao no Brasil esta superando os 

cutreos tempos do regime militar. " Segundo Veja, estimava-se que a corrupcao era de ate 300 

milhoes de dolares por ano no Brasil. 4 0 5 

Em 23 de marco de 1988, a Veja publicava uma reportagem de capa com Collor de 

Mello: o Cacador de Marajas.4 

A CPI da Corrupcao foi instalada e voltava-se, principalmente, para decretos de 1987, 

atraves dos quais o ex-ministro da Fazenda, Dilson Funaro, teria concedido reajustes a 

fornecedores de servicos, obras e equipamentos, a partir de Janeiro daquele ano. No entanto, 

um segundo decreto estendia a retroatividade da correcao dos contratos para 24 de novembro 

de 1986. Dilson Funaro afirmou que so soube do decreto pelo Diario Oficial, dando ciencia do 

seu desconhecimento ao ministro do Planejamento, Anibal Teixeira, e ao presidente Sarney. A 

4 0 3 ( Veja, 10/02/88,p.l8) 
404 "Um pequeno, porem muito elegante, vagao acaba de se atrelar ao famoso trem da alegria do senado. Por 
um ato da presidencia, foram incorporados a folha de pagamento os seis cabeleireiros e tres manicures que 
trabalham no salao de beleza encarregado de cuidar da aparencia dos senadores e demais sen'idores da 
casa...O Senado e um dos poucos estabelecimentos onde a beleza e subsidiada com dinheiro do deficit 
publico. "Radar - Senado aprova subsidio a beleza. ( Veja, 27/01/88,p.22 ) 
405 "Pela sua geografia, a corrupcao forma um latifiindio de tamanho considerdvel - e a hemorragia que 
provoca nos cofres nacionais pode ser contabilizada em centenas de milhdes de dolares...Irritantes, pela 
freqiiencia com que sao descobertos, e vergonhosos, pela sensacao de impunidade que deixam atrds de si, os 
casos de corrupcao compdem um mar de lama tipico de uma situaqao de fim de governo." Brasil - O faz de 
conta em torno do mar de lama. A CNBB denuncia a corrupcao do governo, enfrenta a reagao de Sarney e 
recua num clima de constrangimento. ( Veja, 10/02/88,p. 18 ) 
4 0 6 ( Veja, 23/03/88,p.38 ) 
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CPI assim acabou se voltando ao secretario do presidente e ex-genro, Jorge Murad, e o 

consultor-geral da republica, o advogado Saulo Ramos.407 

O presidente Sarney enfrentou a CPI da Corrupcao lembrando que o proprio Senado, 

mais tarde, tambem promoveu reajustes semelhantes em seus contratos.408 A CPI acumulou 

12 mil papeis, incriminando quatorze prefeitos, um ex-ministro e tres ministros, quatro 

empreiteiros, cinco representantes de escritorios de intermediacao de verbas em Brasilia. O 

presidente Sarney foi indiciado em nove diferentes crimes, mas "como as provas nao foram 

apresentadas, o documento e, na realidade, uma colecao de denuncias imprecisas. "409 

Em 1989, donos de ministerios em extincao foram acusados de gastanca desenfreada, 

distribuicao de empregos e verbas. Prisco Viana, ex-titular do ministerio da Habitacao e Bem-

Estar Social, em 17 dias, distribuiu 9.5 milhoes de cruzados novos, 75% do total divididos 

entre municipios do interior da Bahia, sua base eleitoral e do Maranhao, reduto do presidente. 

Aluizio Alves, encarregado de fazer a reforma administrativa, duas semanas antes da extincao 

do seu ministerio, efetivou 39 servidores, entre eles, um filho e um neto. Leopoldo Bessone, 

ex-ministro da Reforma Agraria, uma semana antes da extincao da pasta, comprou um predio 

de 20 andares - O Palacio da Agricultura - no centra de Brasilia, pagando por ele um preco 

22.3% superior ao valor que a Caixa Economica calculava para o imovel. 4 1 0 

Uma reportagem de Veja faz um paralelo entre os governadores e prefeitos que cortam 

despesas com o o governo do presidente Jose Sarney, que nao conseguia demitir 60 mil 

funcionarios publicos da administracao federal.411 

m l Brasil - Dedos sem memoria - A CPI fala de corrupcao sem apontar corruptos e garante novos numeros 
para prdxima semana. ( Veja, 20/04/88,p.20-25 ) 
408 Governo - Guerra Verbal - Presidente volta d carga contra ospoliticos.( Veja, 20/04/88,p.27) 
409 Corrupcao - Denuncia vazia - CPI indicia Sarney e tres ministros. ( Veja, 09/1 l/88,p.56 ) 
410 Governo - Rojdes na saida - Na sua despedida, donos de ministerios em extingao promovem um festival de 
gastanca. ( Veja, 01-02-89,p.22 ) 
411 BilheteAzul, receita dos politicos que conseguem demitir. ( Veja, 01/02/89,p.21 ) 
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Havia denuncias de empreguismo e nepotismo. Em quatro anos de governo, o 

presidente Sarney contratou, aproximadamente, cem mil pessoas. No Congresso, 197 dos 495 

deputados e 22 dos 75 senadores empregavam 325 parentes.412 

O presidente da Camara, Paes de Andrade ( PMDB - CE ), no exercicio da presidencia 

da Republica, lotou um boing 707 presidential com 63 pessoas para uma visita de pompa a 

Fortaleza e depois ate Mombaca, a sua cidade natal. "Esta ai um exemplo assombroso de 

como se pode abusar da maquina publico para satisfazer um delirio pessoal. "413 

O ministro do Desenvolvimento Industrial, Ciencia e Tecnologia, Roberto Cardoso 

Alves, foi alvo de varias acusacoes de irregularidade num projeto de exportacao de 300 

toneladas de acucar, com preco abaixo aos do mercado international, cobrancas de propinas, 

etc. 4 1 4 Nos Tribunais Superiores os politicos encontravam bons empregos com mordomias 

vitalicias. 4 1 5 E o superintendente da SUDAM era afastado sob acusacoes de desvios de 

recursos do fundo de investimento da Amazonia - F I N A M . 4 1 6 Naji Nahas deixou a bolsas de 

valores em choque com a distribuicao de 39 milhSes de cruzados novos em cheques sem 

fundo, emitidos para compra de acoes.417 

Neste contexto comeca a ser tecida uma critica direta e insistente ao tamanho do 

Estado, responsabilizado pelo atraso no desenvolvimento e no processo de modernizacao do 

pais: "Hidreletricas tern suas obras paralisadas, rodovias se descascam, os portos comecam 

a ficar congestionados e ferrovios ao inves de crescer diminuem. O problema e um so: o 

governo nao tern dinheiro para investir em obras de infra-estndura". Mergulhado em 

412 Brasil - A caca aos fantasmas - O pais reage ao empreguismo no servico publico e exige o Jim de abusos 
como a tolerdncia com os que ganham sem trabalhar. ( Veja 01/03/89,p. 18 ) 
4 1 3 (Veja 01/03/89,p.22) 
4 , 4 Brasil - O mais novo suspeito - Envolvido em denuncias de irregularidades, o ministro Roberto Cardoso 
Alves transforma-se na mais recente crise do governo. ( Veja, 08/03/89,p. 18) 
4 1 5 ( Veja, 15/03/89,p.32) 
416 Corrupcao - Um bate-boca federal - O ministro do interior afasta o chefe da SUDAM, briga com o governo 
do Pard e ouve um coro de insultos ( Veja, 19/04/89,p.39 ) 
417 Economia e Negocios - O homem que deu um soco na bolsa - No fim de uma operagao audaciosa, Naji 
Nahas deixou um rombo e um susto na praca. ( Veja, 2 l/06/89,p.98 ) 

217 



dividas, ineficiencia e empreguismo, o governo nao teria mais a capacidade de investimento. 

Do outro lado, do capital, haveria falta de disposicao para investir diante de um futuro 

proximo incerto "como a mente dos esquizofrenicos".418 

Ainda em 1989 foram denunciados os marajas do Senado: eram 1.300 empregados, 

boa parte deles parentes e amigos de parlamentares e "fantasmas", com salarios bem acima 

dos de mercado 4 1 9 

Entre o primeiro e o segundo turno das eleicoes daquele ano, Veja publicou a 

reportagem Mordomia - Os marajas da Vassoura - O tribunal Regional Federal de Brasilia 

contrata faxineiros com diploma universitdrio e parentes no alto escaldo.420 

Um acontecimento que simbolizou definitivamente o caos e o desgoverno foi a viagem 

que o governo brasdeiro patrocinou para que 150 pessoas pudessem comemorar o 

bicentenario da Revolucao Francesa, em Paris.421 As manchetes de jornais estampavam em 

primeira pagina: Veja a festa que voce esld pagando; Paris, so para amigos do Sarney; Ld 

vao eles. E voce paga; Planalto manda 44 pessoas a Paris 9 dias antes da viagem de Sarney. 

Segundo a imprensa, com pagamento de diarias, acomodacoes e transporte, o governo gastaria 

em torno de 1.5 milhoes de dolares. 

No momento em que o governo nao sabia como saldar os proximos pagamentos da 

divida externa ( 3 milhoes de dolares ), com uma inflacao que ameacava chegar aos 30% ( ao 

A Capa de Veja de 02 de agosto de 1989 trouxe o titulo: Brasil Parade- - ameacado por uni colapso com a 
paralisac3o de obras em rodovias, hidrelctricas, trechos de metro e outros equipamentos vilais o pais procura 
uma said;i para voltar ao crescimento. ( p. 46 ). Com tarifas defasadas em mais de 75% e com a queda de 
investimentos no setor, o sistema telcfonico do pais ameacava emudecer. ( Veja, o7/06/89,p.76 ). O programa do 
Proalcool entrava em crise com a falta do alcool nos postos de gasolina. Economia e negocios - Um sonho 
corroido - A falta de alcool cria incerteza entre os consumidores e poe em xeque um programa que ja gastou 
quase 10 bilhoes de dolares. ( Veja, 24/05/89,p.l02 ). Um rombo no sistema previdenciario, deixava a 
previdencia perto do colapso. Previdencia - Mais perto do colapso - Rombo no sistema previdenciario se alarga 
e leva o governo a estudar o aumento das contribuicdes. (Veja 24/05/89,p. 111) 
4 , 9 Marajas - O dinheiro do CEGRAF - Recheada de apadrinhados, a grdfica do Senado paga salarios 
miliondrios a seus empregados. ( Veja, 30/08/89,p.38) 
4 2 0 (Veja, 06/12//89,p.62) 
421 Brasil - O voo da guilhotina - Para comemorar o bicentenario da Revolucao Francesa, o presidente Sarney 
comanda uma viagem encabecada por 150 pessoas. ( Veja, 12/07/89,p.34 ) 
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mes ) e um salario minimo indeterminado, que devia ter sido pago em 30 dejunho, a viagem a 

Paris representava, ao mesmo tempo, o vazio e o desgoverno. 

"Sarney tomou o aviao sob uma chum Je denuncias Je morJomias envolvenJo 
a viagem. Passou tres Jias em Paris a procura Jo que fazer — para retornar a 
Brasilia, neste fim Je semana, sem JiaJa de proveitoso na bagagem...O 
problema e que aquele era o aviao Jo Sarney. No Jia 14 Je julho, o aviao 
simbolizou aquilo que a populacao mais Jetesta - um calJeirao Je 
monstmosiJaJes, habitaJo por humanos, como os marajas, os funcionarios-
fantasmas, os politicos, e por ontros Je natureza Jiferente, como o Jinheiro, a 
morJomia, a queima Je Jinheiro publico e a sem-vergonhice. "422 

O acumulo de denuncias de corrupcao, fraudes e privilegios na midia fez com que a 

sensacao de desgoverno, de impunidade, decepcao e impotencia se generalizasse por todos os 

segmentos sociais. Nos seguintes depoimentos essa sensacao aparece de forma clara: 

"A reportagem Je capa Je Veja n ° 880 Jeveria ser assimilaJa por toJa 
populacao trahalhaJora Jo pais, que Jeveria mobilizar-se e, nas prdximas 
eleiqoes, excluir Ja viJa publico os politicos que vivem e se locupletam Jos 
cargos e empregospublicos". ( P.A, Mirosso d'Oeste,MT - Cartas, Tenebrosas 
Transacoes,Veja, 07/08/85,p.l0 ) 

"Acho Jeprimente ter Je viver num pais onJe o presiJente Ja republica veto a 
exibiqao Je obras artisticas bem mais legitimas que o seu propria manJato. 
Nosso presiJente Jeveria era velar a escanJalosa corrupcao e o contrabanJo 
que grassa no Brasil". ( E..U, Fortaleza,CE - Cartas, Censura,Veja, 
05/03/86,p.l3 ) 

"0 nan to as Jeclaraqdes Jo senaJor Humber to Lucena..., ten tan Jo justificar a 
morJomia de ter a sua disposiqao apartamento e mansao em Brasilia por conta 
do governo, gostaria de lembrar ao ilustre senaJor que a posiqao que ocupa so 
foi conseguiJa com votos Je muitos brasileiros que nao possuem conJiqoes 
minimas Je habitaqao". ( C.B-Cartas,Prerrogativas de Senador,Veja, 
18/03/87,p.l3 ) 

"Esse governo esta mesmo atolaJo em um mar Je lama. A podridao e tamanha 
que a gente senle vergonha de ser honesto. E preciso convocar eleiqoes gerais 

422 Brasil - A Bastilha de Sarney - A inedita chu\>a de criticas e acusagdes contra a viagem do presidente as 
festas de 14 de julho marca o mais claro sinal do colapso do governo. ( Veja, 19/07/89,p.26 ) 



em novembro para o povo fazer uma limpeza. " ( A. F, Brasilia, DF -
Mar de Lama, Veja, 20/04/88,p. 12 ) 

Cartas, 

"Com relacao a reportagem 'Caca aos Fantasmas' e triste no tar como a 
maioria de nossos politicos gosta de conjugar, na prdtica, verbos que terminam 
em 'at', como: burlar, abusar, especular, locupletar, mamar, entre tantos 
outros". ( J.P, Aracaju, SE- Cartas , Funcionalismo, Veja, 22/03/89,p.l5 ) 

O monstro que assombrou o pais na decada de 80 era um hibrido de cabra, leao e 

serpente - um Estado Ouimera deformado pela a incompetencia, pela corrupcao e por 

privilegios - e que, alem disso, soltava fogo pela boca, abrindo um deserto no poder, nas 

instituicoes, na sociedade. Atormentada por uma angustia coletiva, por uma situacao de 

desgoverno, pela falta de perspectiva, a populacao ansiava por um heroi que pudesse ocupar o 

vazio do poder, lutar contra o Estado monstruoso e povoar ( fecundar ) a nova terra com a 

esperanca no future Um novo heroi que fosse capaz de abrigar, sob as asas largas de um 

projeto identificador, as rotas fragmentadas dos sujeitos em desintegracao: descrentes, traidos, 

perdidos, impotentes e sos. Belerofonle era esperado no portal de uma nova decada. 

Collor fez-se Belerofonte na figura do Cacador de Marajas, prometendo uma saida 

para a impunidade, para a decepcao e para impotencia, regenerando - atraves da sua 

personalidade e do seu corpo - os lacos eroticos entre o lider e a massa.423 

4 2 3 Na segunda parte do trabalho e possivel perceber como a midia foi construindo a imagem do Caqador de 
Marajas dentro de um contexto de desconstrucao do Estado, represcntado e personal izado na figura do "maraja" 
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11.4.3. COITUS INTERRUPTUS: O Vazio e o Corpo. 

O medo decorrente de uma sensacao de vazio no poder encontrou na decada de 80 

uma metafora forte: o corpo do governante ou lider. Toda crise social e politica que o pais 

vivenciou nesses dez anos teve uma correspondencia simbolica no corpo do lider. Organismo 

social e pessoal se fundiram num jogo de espelhos, numa sociedade onde o individualismo 

narcisista elevava o corpo a uma nova dimensao de valorizacao, num espaco publico cada vez 

mais privattzado e habitado por imagens, onde a aparencia passava a ocupar um lugar 

especial. 

Lenharo ( 1986,p. 17 ) mostra esta relacao entre o corpo do governante, o Estado e a 

Nacao. Toma o exemplo da doenca de presidente Joao Figueiredo, como "sintoma da 

enfermidade national", da "enfartada democracia". 

No ano de 1981 o pais foi sacudido por terremotos sociais, politicos e economicos. A 

inflacao anual havia ultrapassado a barreira dos 100%, havia recessao, desemprego, quebra-

quebras e seca no Nordeste e o ministro Delfim Neto avisava que o Brasil estava no fundo do 

poco; em abril explodia a bomba no Riocentro e o general Golbery deixava o governo. 

Figueiredo que posara sorrindo na foto oficial e deixava-se fotografar praticando 

atividades fisicas e equitacao, como o intrepido cavaleiro da Abertura, capaz de prender e 

arrebentar ao que se interpusesse entre ele e os seus objetivos, comecava a apresentar sinais 

de desgastes fisicos como alerta perigoso de uma abertura politica ameacada, de uma 

transicao tortuosa e de uma dolorida crise social e economica. 

Em junho daquele ano, o presidente sofreu uma inflamacao num nervo da perna 

esquerda, em julho fez uma plastica corretiva nas palpebras e, em setembro, sofreu um enfarto 
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do miocardio, que ele atribuiu a crise politica provocada pelo Riocentro 4 2 4 Uma reportagem 

de Veja ilustra como a visao do corpo do governante e o corpo da nacao e do poder se 

intercruzam na representacao do medo e doenca: Brasil - O poder toma folego - O governo 

inspira cuidados: o presidente ficard mais meses sem poder montar a cavalo e vdrios de sens 

amiHares sao vitimas de doencas.425 

Em dezembro, voltaram as dores na perna esquerda e o presidente sofria de 

depressao426 

O ano de 1983 foi descrito como o ano do medo. Crescia a violencia urbana, eram 

comuns as passeatas de desempregados, multiplicavam-se manifestacoes piiblicas que 

resultaram em quebra-quebra, saques e tumulto - foi o ano dos "dias negros de maio"; a 

inflacao iria ultrapassar os 200% ao ano, seriam decretadas medidas de emergencia em 

Brasilia e mais um atentado terrorista atingiria o jornal Estado de Sao Paulo, nesse ano 

multiplicavam-se as denuncias de fraudes e favorecimentos envolvendo o governo; 

comecavam as divergencias no poder em torno da sucessao presidencial e iniciavam-se as 

primeiras manifestacoes por eleicoes diretas para presidente. 

No meio do ano, as dores da crise eram as dores do corpo do poder.427 O presidente 

pedia licenca para ir aos Estados Unidos fazer exames no coracao. Entre o publico e o 

privado, entre a politica e o corpo, entre o geral e o especifico, a crise parecia ser uma so: 

"Figueiredo so/re com problemas publicos e privados que administra. Dirige 

simulianeamente um pais em crise economica e no inicio de um processo de sucessao 

4 2 4 ( Veja, 20/03/85,p.54 ) 
4 2 5 O ministro do Exercito, Walter Pires, convalescia de operacocs nos EUA, o ministro da Marinha. 
Maximiniano da Fonseca tinlia problemas na coluna e inilamac2o do nervo ciatico, o ministro da Aeronautica. 
Delio Jardim de Matos teve enfarte, o chefe do Gabinete Civil, Golbcry do Couto e Silva, perdcu uma vista, teve 
ulccra, parada renal e problemas respiratorios, o ministro do Trabalho, Murilo Maccdo, ha 7 meses havia tido 
aneurisma no cerebro, o ministro das Comunicacoes, Haroldo Correa de Matos, sofria de flebite na perna 
esquerda. ( Veja, 22/07/81,p.l8 ) 
4 2 6 (Veja, 30/12/81,p.40) 
421 Presidente - As dores do crise - Eletrocardiogramas atestom mudancas significotivas no funcionamento do 
comedo de Figueiredo. ( Veja, 29/06/83,p.46 ) 

222 



presidential...Na verdade, mais do que betabloqueadores, e a politica que abate 

Figueiredo. "4 8 

O presidente Figueiredo recebeu uma ponte de safena em Cleveland: "A cirurgia foi 

bem sucedida e o pais respirou aliviado ". 

Os sinais de vazio no poder, do regime debilitado, do governo invalido evidenciavam-

se no corpo do poder, o invisivel manifestava-se pelo visivel, como um modelo organicista 

durkeimiano. Era como se a inflacao e a corrupcao fossem agentes fisicos que debilitassem a 

saude do presidente e, ao mesmo tempo, era como se a falta de vigor e forca fisica do 

presidente permitissem que agentes nocivos invadissem o organismo social, deixando 

anomico o seu coracao e patologico o seu funcionamento: 

"Os periodos de debilidade fisica do presidente, agravadas no ultimo ano ( 
1984 ) pelo reaparecimento das dores que sofrera na coluna ha quase uma 
decada, afetaram sensivelmente a sua administracao...As deficiencias pessoais 
exibidas por Figueiredo no exercicio da presidencia constituem uma explicaqaa 
plausivel para o tamanho do desastre economica e social que foi a seu 
governo...Sem saude para o carga e sem capacidade para a funcdo, ele marcou 
seus seis anos de governo pela falta de uma linha de aqaa energica e coerente. 
Diante de problemas que so poderiam ser minorados cam a intervenqao da 
governo a desastre avencou. Esse e o caso da inflaqao, que jamais foi 
cambatida cam medidas de austeridade indispensdveis. O mesmo ocorreu com 
os escandalos financeiros, que, impunes, corroeram a cupula da administraqda 
publico. Para cada "estouro" houve um ministro envolvida em tenebrosas 

~ ,,430 
transaqoes 

Em 1985, morreu o regime, envelhecido e doente aos 21 anos de idade. Nao fora, 

entretanto, faceis os rituais da sua agonia. Derrotada a Emenda Dante de Oliveira, comecava 

uma longa via crucis, onde Tancredo Neves seria a figura central atraves da qual se 

manifestavam novas forces politicas e interesses de segmentos ascendentes. 

428 Brasil -A clecisao em Cleveland - Figueiredo se rende as pressdes medicas, fami Hares e ministeriais e pede 
licenca para ir aos Estados Unidosfazer exames no coraqao. ( Veja, 06/O7/83,p.20) 
4 2 9 (Veja, 28/12/83,p.70) 
4 3 0 (Veja, 20/03/85,p.55 ) 



O ano de 1984 foi aquele dos "cem dias de medo". com o exercito, em Brasilia, 

estocando armas, alimentos e combustiveis, com boatos e promessas de golpe militar criando 

sombras ameacadoras a democracia claudicante. Tancredo Neves embrenhou-se num 

complexo enleamento de forcas dispares: negociava com a oposicao e enfrentava seus 

segmentos considerados "radicals"; enfrentava o governo e negociava com os setores da 

"frente liberal"; costurava acordos publicos e sigilosos com forcas civis e militares; 

vivenciando, por quase um ano, um delicado jogo de idas e vindas, um caminhar na "corda 

bamba" espreitado pelo breu das "forcas ocultas" e pelo brilho das pracas cheias; oscilando 

entre o medo e a esperanca de uma nacao. 

Atraves de reportagens de Veja publicadas em 1984, o nome de Tancredo Neves e do 

processo sucessorio esteve ligado as seguintes palavras, cujo uso frequente ou enfatico, 

demonstrava o teor da ebulicao de forcas, interesses e acoes contraditorias que marcaram a 

busca do que se dizia ser o futuro da nacao: 

De um lado - Luz, negociacao, caminho, sonho, entendimento, palco, grande alianca, 

rua, uniao national, compromissos, multidoes, doutor em alianqas, transiqao, Nova 

Republica, mudancas, pracas, civis, velho moderado, heterogenea alianca, festa. 

De outro lado - Ruina, incerto amanhci, contrdrios, sinuosa caminhada, disputas 

interims, brigas, divergencias, batalha, sombra, jogo, boatos de golpe, pressoes opostas, unir 

os contrdrios, pressao em alia, indefmiqoes, desgaste, dissidencia, radicalizacao, militares, 

comunistas, golpe, acoes nebulosas. 

Uma reportagem de Veja, de agosto de 1984, traz uma constatacao logica e uma vaga 

premonicao. Mostra que, ganhando a eleicao, Tancredo Neves tomaria posse com 75 anos, 

seria o mais velho e de idade superior a seus antecessores em fim de mandato "...seu vice-
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presidente, o senador Jose Sarney, 20 anos mais mogo, terd uma alia probabiliJaJe 

estatistica de assumir o cargo."431 

Eleito pelo Colegio Eleitoral, Tancredo Neves foi internado antes da posse. 'Wo 

hospital a crise abdominal de Tancredo comegava a explodir numa crise politica. "432 

Mais uma vez, a midia misturava sistema e corpo, poder e vitalidade fisica. A 

profunda crise de um sistema debilitado abria brechas para agentes oportunistas: "(Das oito 

bacterias que circulavam no organismo do presidente ) duas Jelas, as que maiores 

preocupaqdes causavam ao professor Pinotti, eram as Actinomyces e a Enter obacter. Am has 

sao o que se chama Je micrdbios oportunistas, pois so proliferam em organismos 

debi/itados.,*433 

0 combate, a acao de agentes oportunistas, o jogo entre a vida e a morte, os avancos e 

retrocessos diante das resistencias impostas na claridade e na escuridao, o ziguezague entre os 

extremos que havia sido o periodo pre-eleitoral internalizavam-se agora no corpo do 

representante do poder, cuja personalidade representava o Brasil ansioso por mudancas no 

funcionamento do sistema e esperancoso no fim das crises politicas: 

"Essas informagdes ( Jos medicos ) Javam conta Je que o problema central Je 
TancreJo nao esta nas crises, mas no funcionamento Jo sistema que e seu 
organismo. Esse sistema, JesJe o Jia 14 Je margo, esta atacaJo por uma 
infegao que, JesJe entao, tern resistiJo ao combate que the e JaJo. Ela e 
pertinaz na resistencia e lenta nos avangos que faz, assim como sera vagarosa 
num eventual recuo. Entre esses Jois extremos, TancreJo joga a viJa, a Nova 
Republica joga a sua personaliJaJe politica e o Brasil joga a sua esperanga Je 
um governo livre Jas crises politicas provocaJas por agentes oportunistas".434 

431 Box- Tancredo, um record no Planalto. (08/08/84,p.24) 
432 Brasil - 0 susto, o medo, a festa - Tancredo Neves tenta resistir a infecao e aos medicos mas nao escapa da 
cirurgia e o pais assiste a posse do vice Jose Sarney. ( Veja, 20/03/85,p.40 ) 
4 3 3 ( Veja, 20/03/85,p.26 ) 
4 3 4 ( Veja, 20/03/85,p.29 ) 
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Novarriente o corpo servia de metafora e modelo, agora ligado ao indecifravel presente 

e ao futuro incerto que, sob o comando de poderosas bacterias e na ausencia de uma 

medicacao adequada, poderia por fim a delicada trama sob a qual se equdibravam a miragem 

da Nova Republica e a saude do pais: 

"As bacterias que pode ri am provocar essa infecao ( racha do PMDB e a 
pressdo dos partidos da alianca ) nao atuam apenas no aspecto ideoldgico. 
Agem, tambem, sobre a questao das datas para as prdximas eleicoes 
presidenciais...Com Tancredo internado na UTI do Instituto do Comedo, o 
governo esld empenhado numa luta pela sobrevivencia. 'A sonde do pais esta 
sendo medicada adequadamente', compara o lider Pimento da Veiga. 'O que 
nao se pode permitir e que ela escape ao controle e nos leve a uma crise 
profunda '...Convencido do tear infeccioso provavelmente mortal de uma briga 
entre os dais ( Sarney e Ulysses Guimardes ) , Sarney tomou a iniciativa do 
gesto, indo na semana passada a mansdo de Ulysses na peninsula dos 

• • . ». 435 
ministros . 

Tancredo Neves seria dado como morto no dia 21 de abril de 1985, deixando incerto e 

incompleto o futuro de uma Nova Republica que um dia viria a ruir sem nunca haver se 

consolidado: 

"A pedra de toque da transicao politica que o Brasil deveria viver nos prdximos 
anos era a pessoa fisica do presidente 'Tancredo Neves. Sem ele a frase fica sem 
sujeito e a transigao prevista torna-se, com Sarney, uma obra de engenharia 
politica de viabilidade desconhecida. "*. 

0 ultimo ano do governo do presidente Sarney foi 1989, um ano marcado pela crise e 

instabilidade, por uma transicao inacabada e uma Nova Republica que nao se consolidara. 

Houve atentado terrorista, greves, principalmente as do servico publico, denuncias de 

corrupcao envolvendo membros do governo; e os fantasmas da hiperinflacao e da moratoria 

rondavam pelo horizonte de uma nacao a beira de uma explosao social ( como diziam os 

( Veja, 20/03/85,pp.34-35-37) 
(Veja, 10/04/85,p.31 ) 
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espccialistas, na epoca ), o governo editara dois pianos economicos: Piano Verao I e I I que se 

mostravam ineficazes para debelar a crise. 

O Susto de Sarney - tenso e esta/ado, o presidente Sarney passa mal no Palacio da 

Alvorada e gera apreensdes no pais sobre o seu estado de saude.437 Segundo esta reportagem 

de Veja, como o seu antecessor, o presidente Sarney queixava-se da perna esquerda, tinha 

gastrite cronica, sofria de crise de labirintite, hernia de hiato e dermatite alergica e, segundo 

os medicos, a angina que o presidente experimentara seria uma afeccao de fundo emocional e 

nao fisico. Em meio a problemas com a aplicacao do Piano Verao e denuncias envolvendo 

alguns de seus ex-auxiliares recem-desligados, o presidente sofreu uma crise nervosa, durante 

mais de 10 minutos sentiu fortes dores no peito e precisou de ajuda medica: "A/rente de um 

governo que ve minguar a cada dia a sua reduzida base de apoio parlamentar e senlindo-se 

traido ate por alguns dos seus mais intimos amigos, o presidente Sarney tern estado cada vez 

mais tenso e isso tern se rejletido na sua saude.,,43S 

Em 1989, morreu Dilson Funaro, o ministro que, em 1986, foi responsavel pela 

implantacao do Piano Cruzado, que prometeu a morte da inflacao, a inauguracao real da Nova 

Republica e mobilizou de forma inedita a populacao do pais. 

"No/mal do ano anterior (1985 ) jd como ministro do governo de Jose Sarney, 
( Funaro ) recebera o diagndstico. Aconselhava-se que abandonas.se todas as 
outras preocttpaqdes e atividades, especialmente que deixasse o governo, para 
dedicar-se integralmenle a um tratamento quimioterdpico contra a doenqa, um 
cancer nos gdnglios lin/dticos que o matou na ultima sexla-feira em Sao Paulo, 
aos 56 anos de idade. Apesar do conselho recebido dos medicos no inicio da 
sua gestao, Funaro persistiu. O resultado dessa decisdo tomada solitariamente 
em 1985 teria conseqiienciaspara 140 milhoes de pessoas...Sen Piano Cruzado 
colheu um /racasso estrondoso, em vistas das expectativas grandiosas que 
disseminou a respeito da redenqdo economica do pais"/39 

4 3 7 ( Veja,01/02/89,p.l8) 
4 3 8 ( Veja,01/02/89,p.l9) 
439 Memdria - A morte do Cruzado - Morre Dilson Funaro, o homem que fez uma guerra santa contra a 
inflacao e pds otimismo na economia. ( Veja, 19/04/89,p.91 ) 

227 

http://abandonas.se


A decada de 80 havia sido aquela em que grandes fantasias e esperancas foram 

erguidas, com referenda a imagens de personalidades politicas, nas quais o Estado e a Nacao 

ganhavam corpo, carne e expressao piiblica, na nova politica midiatica, que agora mais do que 

nunca, parecia marcada pela valorizacao da aparencia. Atraves dos seus corpos fisicos a nacao 

tornava-se visivel e palpavel, refletindo seus medos esperancas, saude e doenca, vida e morte 

"Sem Dilson Funaro, o pais ficou mais pobre e sem esperancas." ( M . M , Jacarei, SP -

Cartas, A morte de Funaro - Veja, 24/05/89,p.l8) 

Como nos mostra Debrey ( 1994 ), o carater sagrado do poder supremo manifesta-se 

nos dois corpos do rei. De um lado, o fisico, o carnal, o homem, temporario; do outro, o 

juridico, simbolico, a funcao, perene. No entanto, com o advento da televisao essa duplicacao 

e ocultada, fazendo confundir o simbolo juridico com o individuo fisico, agora nao se acredita 

mais no invisivel, a transparencia liquida a transcendencia. Para esse autor, na videocracia a 

personalizacao ( fisica ) tende a arruinar a personalizacao ( moral ) e a carne suplanta o verbo, 

A visibilidade precisa de acao, corpo e do eu, pois - como ainda afirma Debray - a 

fotografia acompanhou e acelerou o advento do ego na era da democracia e fez predominar o 

homem de imagem, para ele a telegenia recomenda rosto agradavel, palavra facil e -

acrescentamos - corpo saudavel e forte. Esse e o estatuto do novo Estado sedutor. 

A decada fora marcada pela doenca, incerteza e morte dos governantes ( Figueiredo, 

Tancredo, Sarney), de corpos frageis, de acao limitada, de gestos contidos, incapazes de levar 

a cabo a esperada transicao, de possuir e fecundar a Nova Republica no ritual da sua faixa 

presidencial, de lutar contra os males infecciosos da incompetencia, dos privilegios e da 

~ 440 

corrupcao. 

4 4 0 Este discurso da imprensa relacionando poder e corpo - como vemos - percorreu toda a decada e tinha eco no 
imaginario popular e na mitologia dos herois salvadores. Por elas, tambem, a midia vai construir a imagem de 
Collor de Mello. 
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Lenharo ( 1986,p.l7 ) associa a doenca de Tancredo Neves ao doloroso parto da Nova 

Republica. Da Matta ( 1986, p.32 ), tambem mostra que a doenca de Tancredo Neves, no 

momento da sua posse, tern conotacoes simbolicas no piano da reconstrucao democratica, 

com a impotencia. A sociedade nao pode ver a passagem do poder atraves do corpo, frustando 

"fl expectaliva de todos nos (inclusive a do presidente que deixava o palacio ) de ver, ao vivo 

e em cores, a passagem da Faixa Presidential e a sua colocaqao por fora do corpo do eleito 

que, penelrando o seu macio cetim verde-amarelo consumia simbolicamente a propria 

republica nova, exultanie efaceira, pronto a ser empolgada, pelo mais capaz e mais sdbio. " 

Clamava-se pelo novo, pela forca, pelo belo e pelo viril. Clamava-se pela beleza de 

Narciso, pela forca de Hercules e a invulnerabilidade de Aquiles para veneer o medo4"41 

E Collor fez-se Narciso. A midia e a publicidade valorizaram sobremaneira o seu 

corpo e a sua aparencia, pois na nova cultura e sujbjetividade narcisica e na nova ordem 

midiatica era por eles que o poder se expressava, dai a importancia da beleza, da vitalidade 

fisica e da juventude, como forcas contra os inimigos, como antidoto contra a impotencia e 

como capacidade de fecundar um novo pais, num momento quando a Aids, acendendo 

ambiguidades, transformava o medo em realidade. O corpo e a aparencia de Collor de Mello 

possibilitaram estruturar e transmitir fantasias eroticas e narcisicas, nas quais se projetavam os 

desejos de completude, de potencia e modemizacao.442 

4 M Para Dclumcau ( 2001,p.l4 ) o arquetipo do cavaleiro sem medo, perfeito, e contentemente realcado pcio 
conlraste com uma massa considerada sem coragem. 
4 4 2 Estas referencias ao corpo estruturam o rclalo "Limoeiro de Anadia", vislo na scgunda parte do trabalho. 
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11.2.5. O M E U AMOR AGORA E R1SCO D E VIDA: O Medo e a Punicao. 

Desde os anos 60, o mundo ocidental, incentivado pelo advento do anticoncepcional, 

pela maior participacao da mulher no mercado de trabalho e na vida publica, pela crescente 

dessacralizacao dos costumes e pela substituicao dos valores e modelos de fundo religioso, 

vivia uma era de liberacao da sexualidade e expansao de fantasias eroticas de natureza 

diversa. 

"Ate 1981 qtiando a Aids foi diagnosticada, a liberacao sexual vinha avanqado 
graqas as descobertas da rnedicina (papularizaqao da penicilina nos anos -10, 
pi 1 iila anticoncepcional nos anos 60, DIUs na segunda metade dos anos 70 -
doenqas venereas e gravidez indesejadas deixaram de ser /antes de tormento ) e 
rompimenfo de tabus sociais ( deixando-se de estigmatizar divorciados, as 
mulheres passaram a namorar mais, a nudez deixou de ser chocanle, a 
homassexualismo encarada cam mais tolerdncia) ",443 

Esta liberacao e as fantasias que a acompanhavam repercutiam e, ao mesmo tempo, 

eram criadas e recriadas nos dominios da cultura, em especial, da midia e da publicidade, que 

as inseriam na logica do mercado e do consumo, dando-lhes velocidade, amplitude e forca 

social, 

Celebrava-se um periodo de liberacao da sexualidade e das fantasias, acompanhada de 

perto pela liberalizacao politica, na America Latina, quando do surgimento da Aids. 

Diante do surgimento de um fato novo para o qual nao havia explicacao, nem 

alternativa, apenas a destruicao do corpo e a morte, a Aids passou a ser percebida e 

vivenciada como puni?ao. 

( Veja Especial, A Decada de 80, 31/12/89,p.l81-182 ) 
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Delumeau ( 2001 ), tomando o exemplo da peste, mostra que a ideia de que a 

divindade pune os homens culpados e tao velha quanto a civilizacao e que a Igreja, no 

decorrer de acontecimentos tragicos, esteve mais do que nunca inclinada a isola-la nos textos 

sagrados e a apresenta-la as multidoes inquietas como a explicacao ultima que nao se deve 

colocar em duvida. Era comum, portanto, a Igreja referir-se aos episodios do Antigo 

Testamento para apresentar as calamidades como punicoes desejadas pelo Altissimo 

encolerizado. Esse discurso religioso, pautado na relacao crime-castigo divino ja nesse 

mundo, tornou-se uma evidencia para a mentalidade ocidental. 

Para este autor, os tratados sobre peste e relatos de epidemias geralmente poem essa 

relacao em destaque, e a exemplifica na forma como o arcebispo de Toledo, Carranza, e o 

cirurgiao A. Pare utilizam-na para dar conta do aparecimento da sifilis: 

"'Ha duas causas da sifdis', escreve o cirurgiao Jranees, 'a primeira vem por 
uma qualidade, especifica e oculta a qual nao esta sujeita a nenhuma 
demonstragao; pode-se contudo atribui-la a ira de Deus, que permitiu que essa 
doenca caisse sobre o genero humano para re/rear sua lascivia e desregrada 
concupiscencia. A segunda e por ter companhia de homem ou de mulher que 
tenha a dita doenca. " ( Delumeau,2001, p.226 ) 

Esta relacao arquetipica crime-castigo divino - mesmo diante do processo de 

secularizacao atual - foi retomada, de forma consciente e explicita ou de forma inconsciente e 

implicita, com o advento da Aids. A relacao servia para explicar e prevenir a nova doenca, 

para refrear os comportamentos, reestruturar os valores e escolher os bodes expiatorios. 

Em 1981, a Aids foi apresentada ao mundo, em 1982 come?ava a se falar na "peste 

gay": 

"A imprensa americana batizou a 'peste gay' a propagaqao incontroldvel de 
misteriosas doencas entre os homossexuais das grandes cidades dos Estados 
Unidos. O medico brasdeiro, Elsimar Coutinho ( UFBA ) na revista Lancet de 
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Londres, caracteriza esse flagelo como uma epidemia de imunodeficiencia 
adcpiirida que ele afirma decorrer devido ao consumo exagerado de fiormdnios 
eslrogenos1,444 

Incontrolavel, misteriosa, flagelo: assim era caracterizada a nova doenca que parecia, 

de inicio, restrita a um grupo estigmatizado, dai o nome "peste gay". Trazendo o panico de 

algumas epidemias do passado, a Aids fazia as suas primeiras vitimas fatais no Brasil, em 

1983. 4 4 3 

Classi Cicada como a "sindrome do medo", a Aids est eve no inicio ligada a grupos 

estigmatizados por um comportamento sexual considerado "desviante", fazendo com que os 

homossexuais masculinos passassem a ser considerados os bodes-expiatorios, motivo de uma 

punicao inedita e misteriosa e de uma reacao conservadora nos valores e costumes, que 

comecava a deitar raizes..446 

Nos Estados Unidos, as mulheres deixavam de beijar cabeleireiros, a associacao 

americana dos dentistas passou a aconselhar luvas e protetores bucais para aqueles que 

tratavam de pacientes de alto risco, numa prisao de Nova York os homossexuais que 

trabalhavam na cozinha foram afastados a pedido dos outros presos e alguns homossexuais 

passaram a participar de grupos fechados para a pratica sexual. Por isso, naquele ano de 1983, 

as manifestac5es gay foram as maiores, ate entao, e as mais sombrias.4 4 7 

*** ( Veja, 14/07/82,p.76 ) 
445 "O espectro da Aids - Iniciais em ingles da Sindrome de Deficiencia Imunologica Adquirida - a doenga nova 
e fatal, da qual jd foram detectados 3 mil casos em todo mundo, a maioria deles entre homossexuais masculinos, 
fez a humanidade reviver em 1983 o panico de algumas epidemias do passado..A Aids desemharcou 
oficialmente no Brasil em junho, ao matar o costureiro Markito...Desde entao, treze hrasileiros teriam contraido 
a doenga e nove deles morrido ". ( Veja, 28/12/83,p. 120) 

"Uma sombra de temor acompanhou no domingo, dia 26, as marchas do orgulho gay, realizadas nas 
grandes cidades americanas...Mas o regozijo esta\>a ofuscado pelo espectro de uma nova e fatal molestia 
conhecida como Sindrome de Deficiencia Imunologica Adquirida ( Aids ) , um mal transmissivel e incurd\>el, que 
jd matou 644 americanos - A maioria deles homossexuais masculinos, o grupo mas suscetivel ao ataque da 
doenga" Comportamento - A sindrome do medo - A fallal doenga Aids causa alarme e altera radicalmente a 
vida da comunidade gay. ( Veja, 06/07/83,p.50 ) 
447 "As manifestagdes nao tinhani apenas o cardter de uniao de uma categoria de pessoas contra uma doenga 
que as ameaga, mas tambem de repudio a uma nova forma de preconceito ou de prevengao que se comega a 
expandirpela sociedade americana". ( Veja,06/07/83,p.50 ) 
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Delumeau ( 2001,p. 140 ), mostra que nomear culpados costuma ser uma forma de 

reconduzir o inexplicavel a um processo compreensivel e, tambem, uma maneira de por em 

pratica um tipo de prevencao, impedindo aos semeadores da morte de continuarem a sua obra 

nefasta. "Mas e preciso Jescer a um nivel mais pro/undo: se a epidemia era uma puuicao, era 

precise procurar bodes expiatorios que seriam acusados inconscienlemenle dos pecados da 

coleiividade ". 

Este autor mostra que nao ha nenhum relato de peste que nao evoque violentas formas 

de descargas coletivas. E os culpados em potenciais, sobre os quais podia se voltar a 

agressividade coletiva costumam ser, em primeiro lugar, os estrangeiros, os viajantes, os 

marginais e todos aqueles que nao estao bem integrados a uma comunidade, seja por nao 

aceitar suas crencas, seja por razoes evidentes que os levam a serem isolados do grupo ou seja 

porque provem de outros lugares e por esse motivo sao, em alguma medida, suspeitos.448 

Em agosto de 1985, a Veja trouxe uma reportagem de capa sobre a Aids, 4 4 0 na qual se 

ve o virus HTLV-3 aumentado cerca de 65 mil vezes. A materia discute as questoes em 

debate naquele momento, com relacao a doenca: como ela se espalha pelo Brasil, a doenga e 

os heterossexuais, a forma como a doenga comeca a mexer com os costumes e aquilo que e e 

o que nao e verdade sobre a Aids. 

Na reportagem fica claro, como naquele momento, o mundo passava por uma ampla e 

profunda reviravolta em termos de comportamento e valores 

Esta reviravolta comportava uma quebra de expectativas e perspectivas, o bloqueio e 

repressao de fantasias intensamente estimuladas e uma magnifica carga de frustracao em um 

eu insuflado por uma cultura do narcisismo, que ressaltava a sua liberdade e autonomia. 

448 " 'Pessoalmente nao estou assustado' diz o jornalista Antonio Carlos Tosta, 30 anos, dirigente do Grupo 
Outra Coisa. Tosta nao deixa, porem, de tomar seus cuidados. 'Ouero saber sempre se meu parceiro jd esteve 
nos Estados Unidos, se usa drogas e se leva vidapromiscua ". ( Veja06/07/83, p.52 ) 
449 Medicina - A multiplicaqao do mal: a Aids se espalha - Os cientistas aprendem mais sobre a doenga mas o 
numero de vitimas continua aumentando. ( Veja, 14/08/85,p.56 ) 

233 



"Houve um retorno aos terrores da epoca pre-penicilina e, entre os jovens 
principalmente, cada vez mais comportados...Prazer e preocupacao nao 
combinam, mas umbos estiveram ligados nos anos 80, criando portentosos 
problemas comportamentais...falou-se cada vez mais sobre sexo e praticou-se 
com bem menos liberdade que em decadas anleriores".450 

Esta quebra, repressao e bloqueio so reforcaram o narcisismo numa cultura da 

sobrevivencia, estimulando a desconfianca e a quebra da solidariedade nas relacoes sociais e 

desencadeando descargas de odio e medo a grupos tornados como bode expiatorios. 

0 subtitulo de Veja e ilustrativo: A peste e a culpa - A Aids ameacafazer vo/tar a um 

tempo de trevas em que mais do que a doenca se combatia os doentesA5i 

"E muito curioso que as vesperas do seculo XXI, um tempo que se aproxima 
cercado de Utopias anunciadoras de maravilhas tecnicas e conforto material 
sem precedentes, para nao falar em lolerdncia e liberdade de costumes, o 
mundo se veja invadido por um virus que ameaca jogd-lo exatamente na porta 
contrdria e faze-lo recuar nos seculos...A face mais tenebrosa e a de cidades 
inteiras devastadas pela doenca, como a Veneza do seculo AT7/, que entre 1575 
e 1577, perden 50 mil habitantes num surto de peste bulbonica. " ( Veja,Ibdem ) 

A onda conservadora invadindo o cotidiano trazia consigo a emersao de 

comportamentos agressivos e fantasias destrutivas como se ve no titulo dessa reportagem da 

secao Policia da Veja. Perigo na node -Morte de trcn>estipode ser guerra antigay.452 

E isso que mostra outro artigo de Veja, na secao Comportamento. Um atalho para o 

passado - A Aids se multiplica, da um no nos costumes e ameaga reviver a tradigao de 

combater o doente e nao a doenga.45' 

" ( Veja Especial, A Decada de 80, 31/12//89,p.l82 ) 
1 ( Veja, 14/08/85,p.67) 
2 ( Veja,ll/06786,p.ll3) 
; 3 ( Veja,01/01/86,p.l58) 

234 



Trazendo dados da duplicacao do numero de vitimas da doenca eni todo mundo, das 

mais de 10.000 pessoas ja morta, das mais de 20.000 em tratamento e um calculo de 3 

milhoes que carregavam o vims sem saber, a reportagem coloca o ano de 1985, como um 

marco: 

"Em 1985, seu rugido soon mais possante, como uma vitoria sobre a ciencia e 
veto instalar-se de vez no cotidiano de milhoes de pessoas em todo 
mundo...Justamente quando o mundo comeca a antecipar, maravilhado, a 
chegada do novo mtlenio, a voracidade da Aids parece devolve-lo com 
brutalidade ao passado...No portal do seculo XXI, que se aproxima cercado de 
Utopias anunciadoras de maravilhas cientificas, materials e sociais, a 
humanidade voltou a conviver com os temores transladados dos tempos 
medievais". ( Veja, Ibdem ) 

Rock Hudson foi a primeira personalidade mundial a admitir, em julho de 85, ter 

contraido o virus da AIDS, dez semanas antes de morrer, trazendo uma repercussao 

internacional. Nos Estados Unidos, "a doenca passou a ser encarada de/rente, como ameaca 

real e concreta a saude publico e nao so a de minorias controvertidas. " ( Veja, Ibdem ) 

Aos poucos, a Aids ia tomando a cena das preocupacSes centrais do brasileiro. Na 

midia, campanhas publicitarias foram produzidas e veiculadas, trazendo temas como: 

camisinha, sexo anal, homossexualismo.''55 

Em marco de 1988, o jornal oficial da Santa Se publicou um editorial condenando o 

uso da camisinha, que - segundo ele - deixava de atacar a causa da Aids que e a 

promiscuidade sexual, "as aberragoes de condnta. " 4 5 6 

4 5 4 Segundo a reportagem, o Brasil terminou o ano de 1985 em segundo lugar nas estatisticas mundiais da 
enfermidade, como 520 casos e 246 mortos, e acusa: "O governo reagiu lentamente, como se a Aids fosse uma 
vergonha nacional e nao um caso de saude publico" ( Veja, Ibdem,p.l60 ) 
455 Comportamento -Ataque pelo ar - emissoras de TVfalam claro contra a Aids. ( Veja,15/07/87,p.55 ) 
4 5 6 (Veja,27/04/88,p.70) 
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Na reportagem Especial de Veja, Idade da lncerteza,45 percebe-se um clima de 

profundo medo e ambiguidade diante de um fato novo que vinha se confrontar com 

comportamentos e moral emergentes, baseados na individualidade, na liberdade e na 

autonomia do corpo, da sexualidade e do desejo. O depoimento de C.C., arquiteto carioca, 40 

anos revela essa angustia: "Perlengo a ttmageragao que acreddou ter rompido todos os tabus 

sexnais na juventude, que estava dando uma educagao aosfdhos que nunca teve e sempre 

almejou, e agora vem a Aids e tira o tapete debaixo de nossospes. " ( Veja,Ibdem,p.74) 

Este clima de medo e perplexidade estava presente no filme Atragao Fatal, lancado 

em 1988, fechando a decada que se abriu sob o signo da liberacao da sexualidade. 

O filme, recorde de bilheteria nos Estados Unidos, expressava a ambiguidade marcada 

pelo binomio: liberacao e repressao sexual. De um lado, a familia, perfeita e harmonica; do 

outro, a amante sexy, emancipada e apaixonada. O resultado do confronto: a transformacao da 

paz conjugal numa montanha russa: ciume, gritaria, sadismo, crueldade, sanguc e morte 

"Atragao fatal se situa em algum ponto entre a arte e os costumes. Ou seja, o filme e um 

fendmeno, uma faca pontiaguda que remexe feridas emocionais e toca fundo nos nervos do 

imagindrio dos anos HO. " ( Veja,lbdem,p.55 ) 

Os personagens em confronto no fdme sao: Alex, a amante, uma especie de prototipo 

da mulher liberada dos anos 80, ela e segura, sensual, solitaria e carente e Beth, a esposa, 

"mae extremosa e esposa compreensivel". Ja o homem da trama e dependente das mulheres, 

sao elas que decidem as coisas: uma defende uma familia a outra quer ter uma. 

Para Marsha Kinder, da Universidade do Sul da California: "No fdme nao e a 

repressao sexual a causa dapsicose, mas a liberagao sexual". ( Veja,Ibdem,p.57 ) 

457 Iclade da Incerteza - Com a Aids em todas as conversas, as criancas crivam os pais de perguntas que geram 
mais perplexidade do que boas respostas" ( Veja,27/04/88,p.68) 
458 "O inferno da traiqdo - Atracao Fatal joga na tela o pecado do adulterio e chega ao Brasil dividindo as 
opinides sobre a questdo da fidelidade conjugal. " ( Veja,20/01/88,p.54 ) 
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Na verdade, e como se houvesse, a partir dos meados da decada, uma recaida, uma 

autopunicao social diante das pulsoes instintivas liberadas, das fronteiras ultrapassadas, dos 

tabus rasgados, da censura social reduzida diante da familia patriarcal enfraquecida. E o fdme 

mostra essa conjuncao emocional: angustia, impotencia, remorso, inseguranca e um 

sentimento masoquista de culpa que faz perceber a Aids como punicao.4 5 9 

Nos Estados Unidos, as feministas protestaram contra o fdme, vendo nele uma 

condenacao conservadora da liberacao das mulheres. ( Veja,Ibdem,p.57 ). Era o medo, aos 

poucos, dando um no nos costumes: 

"A medida que ninguem mais parece saber, ao certo, se esta ou nao imune a 
doenca, o medo do virus comeqa a contaminar a sociedade como um todo, 
habit os sexuais, est i los de vida, principios morals e pad roes de cullura estdo 
sendo reavaliados a luz desse medo... 'Vamos ter que suportar valores que jd 
tinhamos ultrapassado, como a virgindade e a fide I idade conjugal', preve o 
paulista Paulo Sergio Moco, engenheiro do metro, homossexual e doador de 
sangne regular, 'com a Aids por ai o me/hor e pensar em casamenlo. 0 
conservadorismo corre paralelo a doenca', diz ele, acrescentando que jd 
comeqott a escolher a parceria...Pelas suas caracteristicas, a Aids esta se 
transformando num poderoso agente de reformas da sexualidade, moralidade e 
comportamento do homem moderno. Abstinencia ou monogamia sexual, uso de 
preservatives, cautela com o uso de drogas, fim do culto a magreza sao apenas 
alguns dos indicios do que pcxle estar por vir...Para o antropdlogo argentine 
Nestor Perlongher, 35 anos, professor da Universidade de Campinas e 
estudiese da sexualidade ha dez anos, a Aids esta sendo usada pelos grupos 
conservadores para disciplinar o comportamento sexual, 'E uma contra-
revohiqao que se volta tambem contra os heterossexuais nao monogdmicos. A 
Aids esta provocando um recrudescimento da moral semelhante ao que a sifdis 
provocou no inicio doRenascimenio'".46 ( Veja, Ibdem, pp.65-67) 

E interessante perceber como a AIDS vai inscrever-se na mentalidade da decada como 

uma volta ao passado, como um corte profundo no poder evolutivo da ciencia, propagandeado 

4 5 9 "'Como o tubarao do filme de Spielberg o perigo toma conta da familia, invade a casa e deslrdi a 
felicidade...Klas existe um outro tubarao por debaixo das ondas tumultuadas de Atragao Fatal, um tubarao que 
jamais vein d tona, mas percorre clandestine todo o filme: o tubarao da Aids, a doenga mortifera que ataca 
principalmente aqueles que nao respeitam as leis da monogamia e ndo se restringem a um parceiro. 'O filme e 
um thriller pos-feminista sobre a Aids', avalia Braian de Palma" ( Veja,20/01/88,p.58 ) 
4 6 0 ( Veja, 14/08/85, pp 65-67 ) 



pelo Positivismo e conllrmado pelo culto a razao celebrado pela modernidade. Preconceitos, 

medos e intolerancia que se julgavam enterrados, estavam de volta, na segunda metada dos 

anos 80, numa atmosfera de ambiguidade, de confronto e convivencia do passado e do futuro, 

ajudando a moldar o imaginario da pos-modernidade e a sua cultura narcisista 4 6 1 

Em 1988, uma pesquisa revelava uma mudanca ja cristalizada mostrando o 

conservadorismo e a mudanca no habito dos jovens, a partir de meados dos anos 80: 4 6 2 "As 

amizades coloridas, os relacionameiUos fugazes e a onda de liberacao sexual deram lugar a 

valorizaqdo da amizade, do romantismo, dos namoros firmes e dos casamenlo com 

cerimduias pomposas ".463 

Aos poucos, a desconfianca e a incerteza trazidas por uma doenga, cercada por 

duvidas e crencas infundadas a seu respeito, reforgavam as ambiguidades e indeterminacoes 

que marcavam a socicdade pos-moderna: "Embora o numero de vitimas fatais de Aids ainda 

seja relativamente pequena, a fenda psicoldgica e social gerada pelo virus e enorme. A 

ignordncia sobre a forma de transmissao da doenca iransforma em pdrias suas vitimas mais 

inocentes e deixa poucos cidaddos acima de qualquer suspeita ". 4 6 4 

Em 1986, uma nova polemica em torno da Aids trazia a suspeita de que essa doenga 

tinha sido produzida em laboratorio, aumentando as duvidas e incertezas a respeito dela. 4 6 5 

4 6 1 Ao mesmo tempo, a Aids rompeu tabus e ampliou novos debates e discussoes sobre a sexualidade, promovcu 
a organizac3o dos movimentos homossexuais e da socicdade como um todo. Estc outro lado das consequencias 
da Aids, no entanto, pennaneceu ofuscado pela atmosfera de medo que predominava naquela ddcada. 
4 6 2 (Veja, 13/01/88,p.42) 
4 6 3 Segundo esta pesquisa, realizadas com 212 homens e mulheres de 15 a 30 anos, com segundo grau acima, 
45% dos entrevistados encaravam a Aids como uma preocupac3o, 61% passaram a selecionar os seus parceiros e 
77% apontavam a doenca como fator mais inquietante quando se esta em vias de ter uma relacao sexual; 78% 
deixaram de frequentar certos lugarcs; 71% diminuiram seu relacionamento sexual; 39% passaram a selecionar 
seus parceiros e 94% passaram a selecionar seus amigos. 
4 6 4 ( Veja, 14/08/85,p.65 ) 
465 "Em Ires diferentes paises, tres cientistas com algum renome international fizeram na semana passada uma 
acusacao terrivel: o virus da Aids que destrdi todo o sistema de defesa do organismo e que jd matou 15 mil 
pessoas so nos Estados Unidos. teria sido fabricado pelo homem em laboratorio e espalhado pelo mundo devido 
a um acidente de manipulacdo' '.Medicina - Polemica aberta - Cientistas creem que a Aids veto do laboratorio. 
(Veja, 05/ll/86,p.81) 
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Ja em 1986, o avanco da doenga sobre heterossexuais redimensionava os perigos, as 

fronteiras sociais e os medos a ela associados.466 

Em 1987, uma reportagem especial de Veja mostra este redimensionamento, que 

envolvia a intervencao publica no dominio privado e intimo, definindo o que seria certo e 

errado, perigoso e saudavel, bom e mal. A sexualidade chegava ao debate publico pelas portas 

dos fundos, acompanhada de restricoes e prescricoes de autoridades, especialistas e 

religiosos.4 6 7 David Baltimore, Premio Noel de Medicina em 1975, alertava: 

"Nao prego a abstinencia, mas simplesmenle a responsabilidade social...Isso 
vai da monogamia inarreddvel a um simples cuidado: o uso de preservatives de 
borracha...Os homossexuais teriam sido atingidos nao por serem homossexuais, 
mas por viverem num ambiente altamente promiscuo, onde se troca de parceiro 
como se troca de camisa. Da mesma forma, e seguindo a mesma linha de 
raciocinio, a Aids teria batido mais forte nos meios heterossexuais na Africa, 
porque alt reinaria uma promiscuidade igualmente propicia a expansao da 
doenca". (Ibdem,pp.57-58 ) 

Ainda em 1987, os lideres dos 7 paises industrializados reuniram-se para debater, entre 

outros temas, uma estrategia de combate a Aids. 4 6 8 As empresas tambem comegaram a se 

engajar na campanha contra a Aids. 4 6 9 

466 "Com o aimienlu de casos de Aids em heterossexuais, a doenga comeca a ganhar proporcoes de epidemia. E 
necessdrio urgentemente um programa de nivel national para esclarecimento da doenga". ( A B, Brasilia, DF -
Cartas, Aids, Veja, 31/12/86,p.29) 
467 "Na semana passada, C. Everett Koop, a maior autoridade de saude dos Estados Unidos, dis.se que, 
permanecendo a atual correlagao de forgas entre a doenga e os meios da medicina para combate-la, 100 
milhdes de pessoas terao sucumbido ao virus da Aids ate o ano 2000. 'Nao nos enganemos, a Aids se propaga 
entre nos e e uma doenga mortal', disse Koop. O a\>iso foi seguido de um apelo, 'Esclaregam seus filhos sobre 
sexo, falem claramente sem rodeios, usem pala\>ras que eles entendam. O sexo ocasional e o portal da Aids para 
infelicitar o futuro da humanidade. " Na fronteira do medo - Os governos dos paises atingidos pela Aids tentam, 
com campanhas publicas, impedir que a molestia avance sobre os heterossexuais. ( Veja, 28/01/87,p.56) 
468 International - Mobilizagao global-A Aids entra na reuniao de cupula de Veneza movida pelo seu poder de 
contaminagao: 100 milhdes de pessoas ate o ano de 1997.{ Veja, 10/06/87,p.46 ) 
469 Medicina - Guerra interna - Campanha contra a Aids chega as empresas. ( Veja, 01/07/87,p.56 ) 
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Neste mesmo ano, o agente 007 ( MarcaJo para a Morte ), adaptado a onda 

conservadora nos Estados Unidos e dentro da campanha de prevencao da Aids, se apresentava 

sexualmente comedido 4 7 0 

Numa reportagem especial sobre a morte de Henfd, em 1988, Veja traca novos 

panoramas sombrios, marcados pela falta de perspectiva:471 

"Ha duas semanas, o jornal The Washington Post revelou que uma pesquisa 
sigilosa da CIA. junto a cientistas que estudam a doenga concluiu que todas as 
pessoas contaminadaspelo virus da Aids tercio a molestia e todos morrerao...no 
campo da pesquisa cientiftca, apesar de intensamente estudada, a Aids continua 
sendo um enigma ". 

No livro Crise: comportamento Heterossexual na era da Aids, Willian Master, 

Virginia Johnson e Robert Kolodny, concluiam que a Aids ja se tornara epidemia entre os 

heterossexuais e, uma vez que a doenga continuava envolta por areas enormes de misterio, 

seria razoavel alertar para hipoteses mais tenebrosas. A partir disso, fornccem uma serie de 

exemplos de comportamento sexual a serem seguidos: contatos intimos so depois do teste, 

mesmo que o teste de negativo, devem dar um prazo de seis meses para fazerem novo teste. 

"Durante esse inter regno de meio ano, os namorados podem se dedicar ao que Master e 

Johnson chamam de 'manipulagdes muliias' - JesJe que usem luvas Je horracha ".472 

Uma entrevistada no livro afirmava: "Sexo nao e a coisa mais importante na viJa. 

Claro, que nao sou contra o sexo, e eu gostava Je sexo. Mas agora a opgao mais segura para 

4 7 0 007 cm scu novo filme limitara drasticamente seu numero de romance, dentro da campanha de prevencao a 
Aids que invade atualmente os Estados Unidos. ( Veja, 15/07/87,p.73. ) "O fdme mostra um bond um tanto 
retraido no campo amoroso ". (Veja, 01/07/87,p.08 ) 
4 , 1 Especial - Henfil e seus irmaos - Na morte do humorista. o drama da familia atacada pela Aids e que 
simboliza tres geracdes de brasileiros. ( Veja, 13/01/88,p.42 ). Nessa reportagem sao fornecidos dados do 
avanco da doenca no Brasil, segundo o Ministerio da Saude (em numero de casos): 1982 (6) , 1983 ( 31 ), 1984 
(111), 1985 (375 ), 1986 (867), 1987 (847) e que a OMS estima em 150 mil o numero atual de doentes e em 
10 milhoes o numero dos portadores do virus. (Ibdem,p.47 ) 

472 Saude - Teses alarmantes - Ao defender a teoria de que a Aids pode ser transmitida atrcn'es do beijo, o novo 
livro de Master e Johnson gera um maremoto de criticas. ( Veja, 16/03/88,p.66) 

240 



mini e nao ter qualquer tipo Je relacionamento sexual. Sem sexo nao lid preocupacoes. Sem 

sexo nao hd Aids." 

0 estudante J L P, 15 anos, de Salvador, optou em retardar sua iniciacao sexual: 

"Tenlio muita vontaJe defazer sexo, mas estou tomanJo essaprecauqaopor causa da Aids". 

( Veja,Ibdem, p.70) 

Fernando Rodrigues Di Fendi, 26 anos, baixista e compositor da Banda Ultraje a 

Rigor, afirmou: "Antes da Aids eu pensava levar uma vida de playboy. Hoje dou mais valor a 

familia, quero seguir o exemplo dos pais da genie. A fideliJaJe hoje nao e uma opqao a mais, 

e uma questao Je sobrevivencia". ( Veja,Ibdem,p.69-70 ) 

Para o sociologo e psicanalista italiano, Francesco Alberoni: "Jsso e melhor que a 

promiscuidade, que os relacionamentos fugazes e a quase obrigacao de ter muitos parceiros, 

surgiJa com a pilula e a revolucao sexual...0 que havia antes ( da pilula ) era um moralismo 

irrational baseado em dogmas religiosos opressivos, e o que hd agora e um novo 

comportamento, tambem de origem antiga mas mais sensato: o de nao fazer com os outros o 

que nao se quer que sefaca consigo". ( Veja,lbdem, p.70 ) 

Outra reportagem especial de Veja, em 1988, colhe relato de medicos e pacientes de 

Aids e retrata o cotidiano nos hospitals.473 Morte, castigo, tristeza, duvida e medo fazem parte 

dos depoimentos: "Morrer deve ser frio como o parto " ( Veja,lbdem,p.72 ), "Nossa vida esta 

no fim, e nossosfilhos? "( Ibdem,p.74 ), "A doenca e um castigo de Deus" (Ibdem,p.76 ) 

A Veja, de 26 de abril de 1989, trouxe em sua capa o musico Cazuza e o titulo: Uma 

vitima de Aids agoniza em praca publico. Na foto da capa Cazuza apresentava-se abatido, 

com o rosto osseo, os olhos saltados por detras dos oculos, os cabelos ralos, o pescoco fino e 

vincado; os bracos cruzados sobre o peito deixavam a ver os dedos magros segurando os 

413 Especial - Morrendo aos poucos a cada dia - Uma comovente incursdo no cotidiano de pacientes e medicos 
nas enfermarias dos maiores hospitals de Aids do pais. ( Veja, 10/08/88,p.66) 
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ombros. Na sua expressao nao ha panico, nem melancolia, mas uma inquietante e ambigua 

perplexidade ( Fig. 18 ). Numa especie de duplo vinculo, a capa trazia implicita outra foto: a 

dojovem, saudavel, bonito e vivaz musico do Barao Vermelho. Mostrava, pelo seu jogo com 

o invisivel, o panico que se apoderara de uma geracao, ligando passado e presente, vida e 

morte, prazer e dor, o intimo e o publico. 

Havia a desconstrucao publica da imagem de um idolo, numa sociedade pautada cada 

vez mais pela aparencia e pela linguagem do corpo. Era como se o medo mostrasse a sua 

verdadeira face, carregada de misterio, imprevisibilidade e absoluta falta de perspectiva: a 

vitima agonizava em praca publica, sob o atento olhar da multidao a cata de emocoes 

morbidas, substitutas da afetividade e do prazer reprimido e, agora, maldito: "Senhoras e 

senhores / Trago boas novas/En vi a cava da morte /E ela estava viva. " 

A reportagem de Veja"17'' vasculha a vida privada do musico, o seu apartamento, a 

historia da sua vida pessoal, a convivencia com a doenca. A vida privada se publicizava, na 

medida que o publico ia se constituindo dos conteiidos privados:''7^ 

Por fim, a reportagem ressalta a vida "desregrada" do musico como uma possivel 

causa da doenca. Havia uma estranha ironia no fato da sociedade moderna e secularizada do 

final do seculo XX ter de valer-se de preceitos morais de fundo religioso para compor um 

modelo de compreensao e prevencao de um fato novo, uma doenca, que se estabelecia 

resgatando e disseminando um incontido sentimento de culpa. 4 7 6 

41A "Quando eu estava no hospital de Boston, pensei wuito e acabei descobrindo que ficar calado me deixava 
ainda mais traumatizado. E uma situacao ambigua, de esconde-esconde. Mostrar aos outros que com a Aids 
pode-se continuar vivendo, trabalhando, produzindo me pareceu o caminho mais certo, agora me sinto mais 
aliviado". (, p.85 ). Especial - A luta em publico contra a Aids - Abatido aos poucos pela doenca, o compositor 
Cazuza conta como resiste em nome da vida e da carreira. ( Vcja, 26/04/89,p.80 ) 
4 7 5 Em outubro de 1985, o ator Rock Hudson morria de Aids, em 1986 seria lancado um relato dramatico da sua 
doenca: Documento - Didrio de uma agonia - O dramatico relato dos sombrios ultimos anos de vida de Rock 
Hudson e sua luta contra a Aids. Nada resta do idolo romdntico de Hollywood. ( Veja, 25/06/86,p.05 ) 
A1C "O cantor fuma\'a maconha, cheirava cocaina e usa\'a heroina, embora seu vicio mais serio sempre tenha 
sido o dlcool, principalmente o uisque. Some-se a essas drogas toda uma vida sexual extremamente intensa, com 
parcelros e parceiras e se tern um quadro da vida de Cazuza, dos caminhos que ele percorreu...O problema dos 
anos 80 do seculo XX e que a combinacao desses fatores facilita a contaminacao com o virus da Aids. E, alem 
disso, principalmente no mundo do rock dos dias de hoje, a vida do artista se confunde quase totalmente com a 
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A reportagem de Veja causou polemica, 510 artistas ( entre eles Pele, Lobao, Xuxa, 

Roberto Carlos, etc. ) assinaram um manifesto contestando a reportagem e classificando 

Cazuza como "um heroi do nosso tempo" 4 7 7 Os leitores enviaram mais de 600 cartas com 

comentarios sobre a reportagem.478 

Em seu livro, Guerra ao Medo, a Aids e suas metaforas,419 Susan Sontag acredita que 

a forma como se fala de uma determinada doenca esconde medos e fantasias que 

frequentemente nada tern a ver com a doenca em si. Para ela, a causa da Aids nao e mal 

comportamento, mas um virus e chama atencao para as mudancas que considera indesejavel, 

decorrentes da mitica em torno da doenca. Para ela, o sexo monogamico pode salvar vidas, 

mas tambem estimula "////; estreitamento de Unities na conduta da vida de cada um" e uma 

volta ao conforto dos padroes tradicionais de comportamento. "O novo realismo com re/acao 

ao sexo e acompanhado da redescoberta da mi'tsica hem comportada, de uma carreira niim 

banco e de um casamenlo com pampas a moda anliga". 

sua ohra - e ambas estdo submelidas ao escrulinio e a bisbilhotice. I Ida pessoal, cancdes, inliinidadas, caches, 
discos, nainoros e shows de astros de rock tendeni a virar um unica espetdculo". (J 'ejajbdem, p.82) 
A11 Imprensa - Show de intolerdncia - Artistas e intelectuais encenam um espetdculo estridente para contestar 
reportagem de I eja sobre Cazuza. ( Veja, 10/05/89,p.74 ) 
4 1 "Confesso que perdi a fame ao ler a capa de I 'eja. Como lei torn da revista e admiradora do Cazuza, fiquei 
revoltada e deprimida. A revista, que sempre teve um padrdo de qualidade, nao precisa\>a disso para viver". ( 
R.M, Sao Paulo, SP-Cartas, Cazuza, Veja, 10/05/89,p.l5 ) 

"So com idolos despidos de seu glamour se obtem a consciencia de que a Aids e um fato real e que e 
preciso deixar de hipocrisia e preconceito. " ( O.J., Pires do Rio, GO - Cartas, Cazuza, Veja, 10/05/89,p. 15) 

"Ouero expressar o men repudio a capa da re\'ista sobre o momento dificil que o cantor e compositor 
Cazuza estd vivendo. A falta de respeito de Veja para com o cidadao Agenor de Miranda Araiijo Xeto e 
revoltante, mesquinha e desumana". ( H.R, Sao Paulo, SP - Cartas, Cazuza, Veja, 10/05/89,p.l6 ) 

"Recebam minha solidariedade pelo 'desagra\'o' que esquisitas figuras promoveram contra a revista 
I eja, no Rio de Janeiro, por documentor verdades sobre o irracional, abusado e indecoroso Cazuza. De triste 
memoria, esse aidetico insultou familias, ofendeu seguidamente o publico em sens shows e ate desrespeitou o 
simbolo maxima da nacionalidade —A nossa bandeira. Que os signatdrios de desagrm'o - lido em noite de gala 
e noticiado pela TV Globo - vdo lodos para os diabos e, ao ordindrio Cazuza, que o inferno o receba em breve e 
ardentemente ". ( Afanazio Jazadi, dep. cstadual, Sao Paulo, SP - Cartas, Cazuza, Veja, 10/05/89,p. 17 ) 

"Ouem e Cazuza, na ordem do dia, para figurar como capa de I 'eja? Que homenagem para quern em 
nada contribuiu para o nosso pais, a nao ser desrespeitar de forma baixa e rasteira o pavilhao nacional? Sera 
que nao havia nada melhor para ser capa na semana da Inconfulencia Mineira? " . ( O A , Sao Paulo, SP - Cartas 
, Cazuza, Veja, 10/05/89,p.l7) 

"flnalmente alguem teve a coragem de mostrar o que a Aids faz as pessoas, sem floreios. Veja 
mostrou o que a doenca representa e no que pode nos transformar". ( M.C, Sao Paulo, SP - Cartas, Cazuza. 
Veja, 10/05/89,p.l9) 
4 7 9 Livros - Guerra ao Medo, Aids e suas metdforas, de Susan Sontag, Companhia das Letras. ( Veja, 
21/06/89,p.l31 ) 
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A autora considera que o perigoso nesta volta ao conservadorismo e que ela pode 

reavivar sentimentos e atitudes repressoras. 

Ela afirma que a Aids e o modelo exemplar das catastrofes que toda civilizacao 

adiantada acha que vai enfrentar no futuro. Junto com a guerra nuclear e o efeito estufa na 

atmosfera, uma epidemia de Aids faria parte de uma ansiedade generalizada e apocaliptica 

que cresce a medida que se aproxima o ano 2000. 

Por fim, a autora afirma que o uso de metaforas com expressoes militares para falar da 

Aids - virus invasores ou alienigenas, guerras no organismo, batalhas no sistema imunologico 

- usam imagens de herois e viloes e acabam estimulando a estigmatizacao da doenca. E as 

referencias a Aids "como praga" sugere um castigo que vem de fora, uma nocao que e usada 

de maneira nao metaforica pelos religiosos que alegam que a Aids e um castigo, uma punicao 

de Deus para uma sociedade que nao segue as normas ditadas por Ele. 

A Aids, manifestando-se atraves do corpo, o iransformou na metafora dos medos e 

fantasias; o prazer desconstruido gerou o corpo construido, o body-building, simbolizando 

forca, saude, beleza, limpeza, ordem, normalidade e bencao divina. Na esfera politica ia 

surgindo um telecorpo, vasculhando fantasias eroticas e fantasias de integracao, mitos do 

heroi e mitos da ordem, rogando em medos profundos, antigos e atuais. 

A imagem de Collor comportava as ambiguidades pronunciadas pelo medo no tempo 

da Aids, fazendo com que as Fantasias Eroticas construidas em torno dela estivessem 

fatalmente ligadas as Fantasias Destrutivas, de vinganca. Ela tinha componentes simbolicos 

proprios de Eros: vida, prazer, redencao, misturados com componentes simbolicos prorpios 

de Tdnatus. morte, vinganga, dor. 

A forma mais explicita de expressao das Fantasias Eroticas e das Fantasias Destrutivas 

em torno do candidato Collor de Mello foi dada pelo depoimento emocionado da senhora 
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Abigail Braga, durante a realizacao do comicio das mulhere no Rio de Janeiro, transmitido 

programa eleitoral do dia 27/10/89: 

"Eu acredito que o Brasil tern jeito. Todos nos, durante toda a nosso vida, 
sempre nos preocupamos com a corrtrpcao, com as coisas erradas no Rrasil, 
com algem que cometeu crimes e depots Id liberado, sorrindo. E hoje que 
aparece uma pessoa como Eernando Collor de Mello, com aquele olhar 
peneirante, aquele punho cerrado, nos temos cerleza que aquele punho cerrado 
represenla os nossos punhos contra a corrupedo, contra aquilo tudo que vem 
desmoratizando o nosso pais. Eu espero que na minha velhice esse Brasil seja 
levantado por Fernando Collor de Mello, porque ele tern condiqdes morais e 
intelectuais para isso ". 



II.3. AS FANTASIAS DOS ANOS 80. 

Os desejos, sejam eles atuais ou ligados a experiencias nucleares, sejam individuals ou 

coletivos, com toda carga de interdicao e interferencia a que estao submetidos sao a materia 

prima da fantasia. Como coloca Rouanet ( 1990, p.201 ): "Os desejos irrealizados sao a forca 

motriz da fantasia, e cada um deles e uma forma de corrigir uma realidade insatisfatdria. " 

As fantasias teriam por funcao compensar o individuo por todas as reniincias que lhe 

foram impostas pela realidade ou exigidas pelo desenvolvimento ontogenetico. 

Ha nas fantasias manifestacao das perdas, dos desejos reprimidos, dos objetos 

perdidos, da pulsao parcial superada. 

Cabe, portanto, aqui esclarecer que, como Garcia-Roza ( 1999, p.83-84 ), entendemos 

o desejo enquanto ideia ou pensamento que se da ao nivel da representacao, tendo como 

correlato os fantasmas e que diz respeito ao valor do sentido. Sua origem pode ser buscada 

nos restos diurnos nao satisfeitos, restos diurnos recalcados e desejos que pertencem ao 

inconsciente. Este desejo proveniente do inconsciente encontra-se em permanente disposicao 

para uma expressao consciente, embora sofra a barreira da censura. 

O que, tambem, caracteriza o desejo humano e a criagao e que o objeto do desejo pode 

ser da ordem do simbolico. Diferente, portanto, da necessidade e da exigencia, o desejo nao 

implica relacao direta com o objeto real, pode ate realizar-se em objetos, mas nao se satisfaz 

com eles. Sua verdadeira relacao e com a fantasia. 

Mas nossa atencao se volta aqui para as fantasias produzidas durante a decada de 80. E 

aqui e preciso demarcar algumas especificidades. 

Em primeiro lugar, o sujeito individual assume a cena principal de boa parte das 

fantasias produzidas e vivenciadas. Isso, longe de significar um fortalecimento do eu, pode 
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indicar um eu-minimo e ameacado. Desta forma, certo estoque de fantasias sociais se voltam 

para suprir as necessidades do eu ameacado, fornecendo varios modelos de eu, prometendo 

auto-satisfacao, auto-real izacao, diferenciagao social, seguranga, poder, felicidade pessoal; 

enfim, prometendo a realizacjio de todos os seus desejos, de forma personalizada 

Em segundo lugar, a midia e a publicidade, com as suas mensagens e as suas novas 

formas de seducao, apelam para o desejo, mobilizam-no atraves da criagao e ativacao de 

necessidades e modelos ideais, envoltos com forte carga simbolica e associados a produtos, 

marcas e imagens. 

Em terceiro lugar, nas condicoes materials e simbolicas vigentes, o sujeito passa a ser 

constantemente frustrado diante da imposigao de modelos ( de vida, beleza, integracao, etc ) 

inatingiveis, deixando o ego constantemente confrontado com a impotencia. Dai, que o sujeito 

busca superar esse sentimento de impotencia atraves das fantasias de onipotencia associadas 

aos objetos, marcas e imagens consumidas.480 

Segundo Costa ( Scvcriano,200I,p. 159 ), a perseguicao dcslcs ideais onipotcntcs, que ignora os proprios 
liniites c nao encontra barreiras na frustracao, leva o individuo a unia busca insaciavel c neurotica dos atributos 
prometidos, tomando-o ctcmo devedor de um ideal que nao c" o dele, mas que o faz sentir como iinico culpado 
do fracasso. 

E disto tambem que tralam Veslergaard c Schroder ( 2000 ). ao mostrarem que na sociedade industrial 
a busca da felicidade individual 6 reconhecida como um direilo universal, no entanto, nas condicoes reinante o 
individuo scntc-sc impotcntc, na mcdida que vivc uma contradicao cnlrc o que c e o que gostaria dc ser, gcrando 
devaneios sucessivos. Com devancios fascinantcs, a publicidade busca preencher essa lacuna: "O consumidor 
medio ndo se surpreende pelo fato de o produto ndo cumprir as promessas do anuncio, pois a vida o acostumou 
a isso: a busca da felicidade pessoal e do sucesso e normalmente uma busca va. Mas e preciso altmentor a 
fantasia: no seu mundo onirico, ele se deleita com um futuro continuamente adiado'" . ( Bcrgcr APUD 
Vcstergaard e Sxhroder, lbdem,p.l32 ). 

Mas para que as pessoas considercm pcrlincntc a fantasia aprcscntada, ela devc cstar ligada a realidade 
circundante por uma conexao causal: "Ao compensar a monotonia da vida cotidiana pelo emprego da fantasia, 
a propaganda comprova inevita\>elmente a monotonia da vida cotidiana". ( Ibdem, p. 132 ). Estcs autorcs 
scgucm seu argumcnto com uma questao: mostrando as pessoas lal como devem ser, os anuncios moslram o que 
nao sao prescntcmente. Mostram-nas belas, felizes, socialmcnte seguras e bem-succdidas, nao se segue que clas 
se considercm, no subconsciente, fcias, infelizcs, isoladas e frustradas? "Convidando-nos a entrar no sett 
paralso imagindrio, a propaganda se torna assim um espelho mdgico no qual uma interpretacdo mais sutil nos 
permite discernir os contorno do generalizado descontentamento popular com a vida cotidiana e com as 
oportunidades que nos proporciona a sociedade em que vivemos. Portanto, a propaganda se fundamenta no 
desejo subconsciente por um mundo melhor". No entanto, a busca subconsciente por um mundo melhor e 
desviada pela publicidade em direcao ao seu interesse capital: o consumo individualizado. 
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As fantasias aqui abordadas - seguindo as referencias acima tragadas - serao 

enquadradas em cinco tipos: Fantasias Eroticas ou Narcisicas, Fantasias de Integracao, 

Fantasias Materials ou de Ambicao, Fantasias Destrutivas e Fantasias Arquetipica ( que 

analisaremos, mais adiante, atraves dos mitos ). 

Cada uma destas fantasias e expressa por uma constelacao de simbolos especifica e 

fazem referenda direta ou indireta a uma realidade material ou simbolica em rapida 

transformacao durante os anos 80, marcada pela desintegracao de antigos valores, modos de 

vida e relacoes sociais, pelo medo, ansiedade, desorientacao, incerteza, frustracao, desencanto 

e sentido de vazio diante de fatos sociais, economicos, culturais e politicos que - como vimos 

anteriormente - preencheram o cenario e o imaginario dessa decada 

O objetivo de classifica-las e compreende-las parte do pressuposto de que elas estarao, 

de forma direta ou nao, na marca e na imagem de Collor de Mello, atraves de conjuncoes 

simbolicas presentes nas narrativas da midia e nos relatos publicitarios do candidate As 

fantasias da decada de 80 ajudam a situar e a entender a construcao do Capital Image tico do 

candidato, assumindo, formulando e antecipando as questoes do seu tempo. 

UMA P A R T E DE MIM E TODO MUNDO: Fantasias de Integracao. 

As fantasias de integracao derivam de necessidades de identificagao e unificagao, 

exacerbadas diante da crescente complexificacao e fragmentagao das relagoes sociais e de 

uma cultura do narcisismo. Elas travam - na decada de 80 - um dialogo implicito ou explicito 

com um conjunto de fatos e mecanismos sociais, economicos, politicos e culturais que 

248 



interferiram na realizacao de projetos coletivos e individuals e despertaram diferentes fornias 

de medos, ansiedades, sentimentos de desorientacao, desintegracao, vazio e inseguranca. 

Agrupamos as fantasias de integracao da seguinte forma: a ) fantasias de integragao e 

um projeto de pais e b ) fantasias de integracao e seguranca 

II 1.1.1. ESPERANCA E MUDANCA: Fantasias de Integracao e um Projeto de 

Pais. 

As fantasias de integracao construidas em torno de um modelo ideal de pais, no 

comeco da decada, tinham em comum o anseio por democracia, vista como resposta a todos 

os males decorrentes de um regime decadente, de uma profunda crisc social e cconomica e de 

um pais perdido pela falta de rumo. As fantasias de integracao e um projeto de pais tambem 

envolviam desejos de modernidade: a superacao do velho Brasil arcaico e dual e a construcao 

da grande nacao do future 

0 ano de 1980 abriu a nova decada com otimismo. Julgava-se que a crise de um velho 

modelo de crescimento e a ressaca de um milagre de dimensoes continentals, arrastados desde 

1974, haveria de ficar na decada passada, como passado. Em novembro de 1980, o Congresso 

aprovou as eleicoes diretas para governadores, em 1982, "...a parlir dele ( o voto direto ) 

acaba o memprocesso de liberalizacao e comeca o exercicio da democracia".481 

Em 1982, a Selecao Brasileira apresentando um futebol que encantara Sevilha se 

classificava para a segunda fase da Copa. "Pacheco", o torcedor criado pela midia, catalisava 

as emocoes e as fantasias do Brasil em busca do Graal do tetra. 

4 8 1 ( Veja, 31/12/80,p.45) 
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O PMDB ( desde o MDB da decada de 70 ) carializava as fantasias de integracao 

que se erguiam em torno da democracia.'183 Em 1982, reuniu os seus 22 candidatos a 

governadores e lancou o seu programa de governo que refletia e sintetizava as bases dessas 

fantasias: "Esperanca e Mudanca "f 4 

As fantasias de integracao em torno da democracia tinham uma forte referenda na 

economia, mergulhada na recessao, no desemprego, na divida externa e na inflacao. A 

resolucao dos problemas politicos, com a volta da democracia ( eleicSes gerais e uma 

Assembleia Constituinte ), apresentava-se como condicao direta e imediata para solucao dos 

problemas economicos. Ou seja, a resolucao da questao economica resumia-se, no fundo, a 

uma questao de vontade politica. Numa carta acerca do economista do PMDB, Celso Furtado, 

o leitor assim se expressa: 

"Merecem elogios os pianos Jo economista Celso Furtado. Devemos por os pes 
no chew e eleixar de lado as fantasias. 0 Brasil precisa ser pensado por genie 
seria, independenlemente da corrente politica a que pertenca, pessoas que 
realmente queiram dar solucdespara nossosproblemas". ( J.A - Cartas, Celso 
Furtado, Veja, 07/09/83,p. 12 ) 

1 8 2 Nas elcicocs dc 1974, o MDB surprcendcra, supcrando a ARENA nas clcicocs para o Scnado e obtcndo 
votacao significativa nas grandes cidadcs do pais. 
4 8 3 Desdc a reforma partidaria, realizada no final dc 1979, com a extincao do bipartidarismo e a criacao de novos 
partidos: PMDB, PDS, PDT, PTB, PP ( o registro do Fr seria conccdido no inicio dc 1982 ), o governo visava. 
entre outras coisas, "rachar" O PMDB, ou seja, dividir a oposicao e conquistar govemos cstaduais pelo voto 
direto. Para isso, o Congresso aprovou, em Janeiro de 1982, o "Pacote de Novembro" que estabelecia vinculacao 
de voto para todos os cargos cletivos, o registro de chapas completas e a proibicao de aliancas entre os partidos. 
A H A No capitulo sobre a crise economica, ele apresentava sete solucoes gerais, entre elas: introducao de taxas 
difercnciadas para o cambio e para a correcao monelaria, redu?ao da taxa de juros interna, controlc de precos e a 
convocacao da Assembleia Nacional Constituinte: "Sao, em essencia, sete medietas ( o Programa Economico de 
Emergencia ) nenhuma delas, a rigor original ou de lavra exclusiva da oposicao, mas capazes, uma vez 
aplicadas conjuntamente, de produzir a mais radical mudanca de politica economica jd feita no pais desde 
1964". Brasil - O PMDB reune 22 candidatos a governador, publica seu programa de governo "Esperanca e 
Mudanca " na revista do PMDB e sintetizada na Carta de Brasilia. ( Veja, 08/09/82,p.21 ). 
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O Brasil perdcu a Copa, mas o PMDB, expressando os desejos de esperanca e 

mudanca e canalizando os ressentimentos da populacao, ganhou, na eleicao de 1982, o 

governo de dez estados e manteve-se como o grande partido de oposicao no Congresso 4 8 5 

Com a crise social explodindo nas ruas e a divida externa parecendo deixar o pais no 

fundo do poco, Ulysses Guimaraes foi a tribuna do Congresso com um programa economico 

de emergencia.486 

As fantasias de integracao tecidas em torno do pais continham um componente 

magico. A alquimia consistia em ver nas transformac5es politicas ( democratizacao, chegada 

do PMDB ao poder ) a ordenacao da economia mergulhada no caos, seguindo uma formula 

cabalistica revelada ao bruxo da oposicao. Ideia que o proprio Celso Furtado tentava 

desmistificar: 

"'Ndo exisle nenlmma formula ntagica, um modelinho pronto' sits ten ton ( 
Furtado ) na ultima quinta-feira num depoimento a Comissdo de Economia da 
Cdmara dos Deputados, despindo a fantasia de bruxo da oposicao e abrindo-se 
d negociacdo ao admitir que ndo ha uma ideia exclusiva, nem uma saida fdcil 
para o desastre economico no qual estd metido o Brasil".48' 

•IX s Congresso Elcilo cm 1982: 
PARTIDO SENADO CAMARA 
PDS 46 234 
PMDB 21 201 
PDT 01 23 
PTB 01 13 
PT - 08 ( Veja, 29/12/82,p.54 ) 

1 8 6 Esse documcnto, preparado por Celso Furtado, trazia as seguintes ideias basicas: retomada do 
dcsenvolvimcnto. congclado lui trcs anos por uma rcccssao que devcria sancar a economia; moratoria ncgociada, 
capaz dc permitir o aumcnto das importacoes; proposta dc moratoria dos juros da divida externa por trcs anos: 
rompimcnto das negociacocs com o FMI para a oblcncao dc crcdito; abrandamento da Lei de Grcve c mais 
libcrdade dc organizacao sindical; reducao do deficit publico, atraves do aumento da carga tributaria, sobretudo 
dos ganhos dc capital e extincao das estatais superfluas. Brasil ( Capa ) - O PMDB ergue e voa - Ulysses 
Guimaraes vai a tribuna com um programa economico de emergencia para comecar as negociacoes com o PDS. 
( Veja, 24/08/83,p.20). 

O mago da oposicao - Sem formulas salvadoras. Celso Furtado volta ao pais como o autor do programa do 
PMDB. ( Veja, 24/07/83,p.24) 
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A constatagao de que os governos de oposigao nao produziriam a esperada "mudanca 

de politica economica" e o agravamento da crise social, que atingia o ponto mais critico em 

1983, fizeram os governadores do PMDB redirecionarem o foco da "esperanca e mudanca" 

para eleicoes diretas para presidente, para convocacao de uma Assembleia Constituinte e para 

a moratoria. O partido, representado por Ulysses Guimaraes e Teotonio Vilela, lancou a 

campanha das diretas em Goiania, num comicio que reuniu 5 mil pessoas. Logo seria fundado 

o Comite Nacional Pro-Diretas, orgao suprapartidario que reunia partidos de oposicao, 

associates estudantis, profissionais e centrais sindicais. ( Rodrigues,2001,18 ). 

"Com a eleigdo indireta empacada, o pais sonhou com a direta - preferida por 
mais de 80% da opinido publica apurada em pesquisa...a oposicao entra o ano 
( de 1984 ) preparando uma grande campanha pro-direta - que teve um man 
ensaio, em novembro, em Sao Paulo, numa manifestacdo que ndo atraiu mais 
de 10 mil pessoas".4 

Naquele ano, depois da derrota na Guerra das Malvinas, a democracia voltava a 

Argentina, com a eleigao do advogado, Raul Alfonsin, vista - num espelho para o Brasil -

como o "renascimento de uma nagao", numa referenda ao velho mito do recomego: "Para os 

argentinos, sobretudo, a visdo da democracia sendo restaurada com a posse do advogado 

Raul Alfonsin na presidencia da republica chegou a se confundir com o renascimento da 

~ .. J89 
nacao . 

No Brasil, prosseguiam as movimentagoes em torno das eleigSes diretas. Em 

novembro de 1983, em Lagos, na Nigeria, o presidente Figueiredo afirmou que preferia ter 

um sucessor escolhidos nas urnas: "Eu sou pela eleigao direta. Eu acho que e assim que deve 

(Veja, 28/12/83,p.64-65) 
(Veja, 28/12/83,p.96) 
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ser. Mas no momenta ndo fid possibilidade...porqtte o men parddo ndo iria se conformar. Eu 

me conformo, mas o menpartido ndo iria se conformar".490 

O pronunciamento do presidente trouxe reacoes diversas. 0 deputado Ulysses 

Guimaraes o elogiou: "Oneremos aqui elogiar o presidente dodo Figueiredo pelo seu 

pronunciamento na Nigeria, pois ele falou como chefe da nagao e inter pre ton a voz undnime 

da populacdo brasileira". Aureliano Chaves manteve sua simpatia pela ideia das diretas: 

"Fazparte da nossa tradicdo republicana". No PDS, a reacao foi oposta, o deputado Ernani 

Satyro foi incisivo: "Ndo temos agora essa desgraca no Brasil, senhor presidente". 0 

candidato Paulo Maluf tambem discordava da ideia: "Eu respeito a Constiluicdo e, se a 

orquestra toca samba, nao adianta querer dancar vaisa". Para o outro candidato do PDS, 

Mario Andreazza: "Os depuiados e senadores eleilos em 82 receberam um mandato popular 

para participacdo no Colegio Eleitoral. Ndo podem, agora, deixar de lado esse mandato ". 

Em seguida, o porta-voz do Planalto recuaria: "Sen pensamento ( de Figueiredo ) e o 

seguinie: ele pode ter uma opinido favordvel a direta como projeto politico. Ele e um homem 

de partido, segue a orientaqdo que o PDS tern nessa questao... ( e ) reconhece o direito que o 

PDS tern de eleger um sucessor". ( Veja, Ibdem, p.37 ) 

O governo tentou negociar com a oposigao uma candidatura de consenso e Franco 

Montoro lancou manifesto sob o titulo: "A nagao tern o direito de ser ouvida", subscrito pelos 

dez governadores da oposigao, pedindo eleigoes diretas. Nas principals cidades do pais 

registravam-se manifestagoes a favor das diretas. Nas escadaria dos Teatro Municipal de Sao 

Paulo dezenas de artistas: Juca de Oliveira, Raul Cortez, Regina Duarte, Ruth Escobar, etc. 

protagonizaram um ato publico e espalharam um abaixo-assinado pedindo eleigoes diretas 4 9 1 

4 9 0 Brasil - Uma direta no PDS - Figueiredo diz em Lagos que preferia ter um sucessor escolhido nas urnas, 
assombra e isola seu partido e e aplaudido pela oposigao. ( Veja, 23/11/83,p.36 ) 
191 Brasil - Diretas jd ou em 86 - Autorizado por Figueiredo, I^eitao de Abreu negocia um acordo com a 
oposicao para chegar a um candidato de consenso na sucessao ( Veja, 30/1 l/83,p.36 ) 
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O ano de 1983 terminou com o aparente arquivamento das ideias de eleicao direta, 

mandato tampao e governo transitorio de conciliacao nacional.4 9 2 O pais convivia com uma 

inflacao que ultrapassava os 211%, uma variacao do PIB negativa ( -3.9 ) e uma divida 

externa acumulada em 90.700 milhoes de dolares - segundo dados do Banco Central, 

Fundacao Getulio Vargas e FIBGE. 4 9 3 

Mas, 1984 foi o ano dos grandes comicios, das pracas verde-amarelas, numa inedita 

forma de manifestacao popular em torno das eleicoes diretas para presidente. A campanha das 

diretas, naquele ano, iniciada em Curitiba no dia 12 de Janeiro, passara por Salvador, Porto 

Alegre, Camburiu. No dia 25 de Janeiro, na Praca da Se, em Sao Paulo, aconteceu a maior 

manifestacao politica daqueles ultimos vinte anos. 0 comicio organizado pelo govemador do 

estado, Franco Montouro, reuniu 200 mil pessoas que gritavam: "Um, this, (res, quatro, 

cinco, mil, qtteremos eleger o presidente do Brasil". Para elas, Ulysses Guimaraes ( logo 

chamado do Senhor Diretas ) chegou a prcconizar: "A Bastilha do Colegio Eleiloral cant 

hoje, aqui em Sao Paulo".494 

Segundo pesquisa do Gallup, no final de Janeiro, 81% dos brasileiros defendiam a 

eleicao direta, e a campanha mobilizava as esperangas e o sentido de participacao num 

momento historico de mudanca politica. O pedreiro Jose Silva Prado viajou 176 km, com tres 

filhos, para o comicio de Sao Paulo e justificou: "Temos que virar a mesa. O que eu puder 

fazer para mudar as coisas,faco. 

Depois da derrota da Emenda Dante de Oliveira, uma nova fantasia democratica foi 

sendo erguida em torno de Tancredo Neves que, acima dos partidos, ia vencendo os contrarios 

4 9 2 Brasil - O abraco da sucessdo - Aureliano Chaves se aproxima do ministro Mario Andreazza e chega a inn 
acordo que modifica os rumos da sucessdo. ( Veja, 14/12/83,p.37 ) 
4 9 3 (Veja,01/02/84,p.22) 
4 9 4 Brasil - A praca pede o voto - Na Se, em Sao Paulo, a maior nianifestaqdo politica dos ultimos 20 anos." ( 
Veja,01/02/84,p.l2) 
4 9 5 (Veja, Ibdem, pp. 15-17) 
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e abrindo caminho entre as forcas opostas, na busca do "centro" do pais e da construcao de 

uma Nova Republica. Aquele ano foi de otimismo. 4 9 6 

Depois de quatro anos de recessao, com uma inflacao de 10.5% ao mes, com o poder 

aquisitivo dos salarios 35% abaixo da media do que era ha cinco anos atras e com 3 milhoes 

de desempregados, a producao industrial brasileira voltava a crescer 6.1% nos primeiros sete 

meses de 1984 em relacao a igual periodo do ano passado.497 As vendas do comercio, 

surpreendendo os empresarios, cresciam pela primeira vez desde 1982, dando sinais de que a 

economia comecava a reagir,49X cumprindo a magica profecia de que bastaria a mudangas nos 

ares da politica para que se resolvessem os medos, incertezas e desacertos da economia, 

trazendo de "volta" o pais ao seu centro. 

De 1984 ate os primeiros meses de 1985, havia um profundo sentimento de mudanca 

disseminado pelo pais. Apesar da eleicao indireta, surgia um novo conceito de cidadania 

verde-amarela, decorrente da apropriacao festiva dos simbolos nacionais e de uma. certeza 

difusa de que a transicao era o somatorio do esforco de cada um dos brasileiros na luta contra 

os seus monstros mais assombrosos, os seus medos mais reais, e as incertezas maiores do que 

um tunel sem fim: a corrupcao, privilegios, incompetencia ( no campo moral ) a inflacao, o 

Na Veja Especial de final de ano encontra-sc cslc texto: "Na historia recente do pais, nenhum oulro ano 
miidou o Brasil tao profundamente quanta 1984. Em dezembro, o regime de 64 preparava-se para deixar 
efetivamente 0 poder, sem traumas nem resistencia - no ultimo passo do processo de abertura inaugurado no 
final dos anos 70...Foi a maior campanha popular da historia do Brasil...centenas de mi I hares de brasileiros 
ecoaram o grito que seria a grande marca de 1984: Diretas jd...O grito foi sufocado pela Cdmara Federal que 
nao aprovou a emenda Dante de Oliveira, mas a vontade de mudar manifestada pelo povo brasileiro jd se 
tornara mais forte que o instinto de sobrevivencia do regime. Frustrados com o desfecho da campanha das 
diretas, os brasileiros logo se renderam a evidencia de que a mudanca do regime passava pelo Colegio Eleitoral 
- e voltaram as ruas, agora para apoiar a candidatura de Tancredo Neves, lancada pela oposicao e apoiada 
por dissidentes do PDS...0 deputado Paulo Malufque comeqou o ano como o fm'orito na sucessdo terminou em 
quase completa soliddo politica, Tancredo Neves chegou ao natal virtualmente eleito, transformado em 
candidato acima dos partidos e aceito pelo governo do presidente Figueiredo...Resolvido sem traumas o 
impasse politico, e com o pais em recuperacdo economica, os brasileiros readquiriram em 1984 o direito a 
esperanca ". 
(Veja, 26/12/84,p.52-53 ) 

497 Economia e Negdcios - O caminho de volta - Apds 4 anos de recessao, a economia comega a reagir. ( Veja, 
03/10/84,p.80) 
4 9 8 Economia e Negdcios - A volta as compras - As vendas do comercio surpreendem os empresarios e crescent 
pela primeira vez desde 1982, reduzindo os estoques das industrias. ( Veja, 3 l/10/84,p. 102 ) 
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desemprego, a divida externa, o FMI ( na economia ) e a ditadura, a censura, a repressao ( na 

politica). 

A Veja Especial do final do ano de 1984,4 9 9 trouxe na capa esse clima de otimismo. 

Ela reproduz a figura de uma Bandeira Brasileira como se fosse rabiscada por uma crianga, 

dentro do losango alguns tracos criam um rosto sorridente. E em marco, um texto de Okky de 

Souza, publicado na Veja, 5 0 0 falava com otimismo, sobre o espirito daquele momento: 

"Desde os comicios monumentais pelas eleigoes diretas, realizados no inicio de 
1984, o Brasil estd na moda entre os brasileiros. O verde-amarelo e o torn 
predominate seja nos biquinis de praia de Ipanema, seja na publicidade. A 
bandeira national, de cores reforgadas pelas tintas da Nova Republica, invade 
tanto os palcos da musico popular - como ocorreu no festival Rock in Rio -
quanto nas alegorias das escolas de samba. O cinema apressou-se em 
embarcar na festa. Ha duas semanas estreou Patriamada. Ksta semana chega 
as telas Muda Brasil, documentdrio de Oswaldo Caldeira...Habiluado, ha duas 
decadas, a esperar mas noticias do Planalto, o povo brasileiro parece aderir 
agora ao bloco do sanatoria geral proposto por Chico Buarque em sen ultimo 
disco, borrando o rosto de verde-amarelo para tornar-se um povo 
palriota...Mas nesse momento especifico da historia brasileira, faz-se 
necessdria uma operacdo de resgate da nagao na alma docidaddo. 0 ufanismo 
que hoje colore a vida do brasileiro foi detonado pela visao de que esldvamos 
chegando ao fundo do pogo, iendo a frente o FMI, o fantasma importado pelo 
regime miUtar a peso de ouro para assombrar a populagdo e ameagd-la no seu 
mais inexpugndvel direito de cidadania: a independencia ". 

Carlos Fico ( 1997 ) entende tal febre verde-amarela como liturgias do poder, onde o 

uso e a ressignificacao de simbolos compartilhados acompanham atos pretensamente 

fundadores. Para ele, a Campanha das Diretas alterou a agenda simbolica do pais e, por 

conseguinte, o uso da Bandeira Nacional, mostrando a mudanca de relacionamento de certos 

grupos sociais com o poder e com os simbolos nacionais, num momento em que a midia -

4 y y ( Veja, 26/12/84 ) 
5 0 0 Idiias - O outro e a mata 
20/03/85,p.l49) 

- O pais celebra a forqa do seu patriotismo - por Okky de Souza. ( Veja, 



atuando como indutora - mudava a forma de aparicao do poder, dando-lhe visibilidade, 

espetacularidade e emotividade. 

Toda publicidade veiculada na Veja de 20 de margo de 1985, trazia alguma referenda 

a fantasia de mudanga e esperanga. Aquelas cujas propagandas nao traziam no texto ou 

imagem uma referenda direta a Tancredo Neves ou a Nova Republica, traziam uma tarja 

verde-amarela na parte superior direita da pagina com o slogan: "Muda Brasil". 

O sentido de mudanga que a publicidade carregava, procurava abrir um dialogo direto 

com o receptor de forma a faze-lo sentir-se participe do processo de democratizagao e 

construgao da Nova Republica. A publicidade da EI.UMA S.A Industria e Comercio traz a 

figura de maos segurando uma miniatura do mapa do Brasil no centro da pagina, o texto, com 

o titulo "Muda Brasil. Comece em casa" convida: "Hoje e um bom dia para comecar uma 

vida nova. Facamos firmes propdsitos de amar mais o Brasil, a familia e o proximo. 

Comecemos a mudar o Brasil na nossa casa, dando o que ha de melhor para o nosso Pais, 

com trabalho, respeito as leis, honestidade e amor. Cada um de nos sera uma alavanca para 

o sucesso do novo Governo. Espalhe a Ideia". E finda ao texto com o slogan: "Muda Brasil. 

Mude voce ". ( Fig. 19 ) 

Esta ideia tambem esta presente na publicidade da Corporacdo Nasser. "...Todos nos 

faremos tudo para que a Nova Republica ndo seja um slogan vazio, e sim, um anseio feito 

verdade...". 

E na publicidade da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro: "E bom ter tantospontos em 

comum com o Presidente. E bom eslar sintonizado com ele. E bom acreditar nas mesmas 

solucoes. E bom poder ajudd-lo a construir a democracia social, economica e politica " 

A publicidade da Mendes Junior: "Nova Republica. Com o trabalho de todos os 

brasileiros, nao vai ser dificilconstruir essa obra". 
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A publicidade da ASSOBRAV { Associacao Brasilcira dos Distribuidores Volkswagen ) 
tern como titulo "O Nome dele e Tancredo e nao Mandrake ". 0 texto exorta a uniao e a 

participacao, que e o slogan da Associacao "Uniao com Participacao": "Todos esperamos 
que o Brasil comece a mndar. Mas essa mudanca nao depende so da vonlade de urn homem, 
nem do trabalho de a/gumas pessoas. As transformaqbes de que o Brasil precisa scio uma 
tare/a que depende da uniao e participaqao de todos nos. E uma dura tare/a. Mas de uma 
coisa temos certeza: se o povo brasileiro nao for capaz de realiza-la ninguem mais sera ". 

Em comum, estas mensagem fazem referenda a valores tradicionais duramente 

atingidos no contexto da sociedade urbana, secularizada e atravessada pela desconfianca 

interpessoal. Dai que a narrativa dos anuncios apele ao respeito as leis, ao amor pelo Brasil, a 

familia, ao proximo, a verdade e a solidariedadc. 

Estes valores tradicionais presentes na publicidade confrontavam-se, portanto, com 

uma sociedade cada vez pautada pelo individualismo cxacerbado, pela busca constante por 

novidades e aventuras. Procurava-se, assim, fazer uma associacao da marca da empresa com a 

vetustez ( entendida de forma positiva como acumulo de experiencia, seguranca, moderacao ) 

de Tancredo Neves. 

A publicidade da Fotoptica traz o retrato do presidente da empresa e um texto no qual 

procura estabelecer uma associacao direta, atraves do jogo dos adjetivos velho e novo, entre o 

presidente da empresa e Tancredo, entre a empresa e a Nova Republica: "Esta nascendo a 
Nova Republica. Nosso velho presidente, Thomas Farkas, o da foto ao lado, quer 
cumprimenlar nosso novo presidente, Tancredo. E desejar a ele muitasfelicidades. Tancredo 
Neves comeca agora, com o apoio de todos nos, a dar uma nova car a para o Brasil...No 
momenta em que voce le esta revista, a Nova Republica esta apenas nascendo. Mas ja 
devemos anunciar mudancas. Aproveitamentos este momento para apresentar a nova cara da 
Fotoptica. Uma nova marca. Mais adequada aos novos tempos e as novas ideias. A fotoptica 
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quer estar de earn nova, para inaugurar urn pais de cara nova". E conclui com o slogan, 
posto abaixo da nova marca: "De cara nova mini pais de cara nova ". ( Fig. 20 ) 

A publicidade da Nordeste Vigildncia de Valores traz a figura do circulo da Bandeira 

do Brasil e na faixa branca o slogan: "Seguranqa, Ordem e Progresso" e na parte final do 

texto ressalta: "Marco do novo tempo de uma empresa que tern como bandeira a sua 
tranquilida.de ". 

A publicidade da ./. Walter Thompson traz um retrato de Tancredo Neves feito de 

baixo para cima e em close de peito e cabeca, tomando quase toda pagina. Embaixo, com 

letras menores a assinatura da empresa e o slogan: "Mais de 50 anos de experiencia de 
Brasil." (Fig . 21 ) 

O sentido da Nova Republica tambem aparece atrelado a ideia de esperanca, atraves de 

referencias a nascimento, inauguracao, festividade, novo tempo. 

A publicidade da Scopus Tecnologia mostra a figura do globo terrestre vista do 

espaco, dando destaque ao territorio brasileiro, o texto afirma: "E sobre valores eticos que se 
reconstruir uma naqao. Que 15 de marco seja o inicio de um novo tempo ". ( Fig. 22 ) 

A publicidade da aguardente Pitu diz: "A Nova Republica merece ser muito bem 
comemorada ". 

A publicidade da Springer traz o desenho de um operario vendo do alto de um 

edificio o sol nascer entre predios, e a frase. "Presidente, o senhor vai ter muito sen>iqo pela 
/rente. ". A parte final do texto traz a mensagem: "No nascimento desta nova republica nos 
nao poderiamos faltar com essa contribuicao. Pois justamente agora, com tanto trabalho 
pela /rente, e que o Brasil mais precisa de servicos como os nossos. Serviqos que farao uma 
verdadeira revoluqao, O senhor vai gostar, presidente. " ( Fig. 23 ) 

A publicidade da COAD, atraves de jogos de oposicao, procura atrelar a trajetoria da 

empresa a trajetoria de Tancredo Neves como lider heroi, cuja missao e levar ao pais ao seu 
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"imenso" future Sob a foto de uma jovem estudante fazendo o V da vitoria, o titulo: "A 
Jovem Lider e o Presidente Eleito". No texto, a mensagem procura dar uma dimensao biblica 

ao advento da Nova Republica: "lloje quase duos decadas depois, o Dr. Tancredo culmina 
sua carreira de homem publico com a conquista da Presidencia da Republica, onde chega 
ungido pelo povo e como depositor io fiel das esperangas do Brasil inteiro....A CO AD force 
para que o novo lider brasileiro conquiste plena exito em sua missdo de conduzir o Brasil ao 
seu imenso fuluro. E tudo o que esta jovem lider de 19 anos deseja ao Presidente eleito do 
Brasil, este jovem de 75 anos chamado Tancredo Neves". 

Apesar de variarem no conteudo, estas propagandas tern uma estrutura comum na 

referenda que fazem a fantasias de integracao: o encontro do pais consigo mesmo; o encontro 

do pais com o seu futuro de grandeza que havia sido desviado; o encontro do pais com os 

valores ameacados; o encontro do pais com o seu povo e do seu povo com o pais; o encontro 

do pais e com o seu centra. Fantasias que, por sua vez, estao ancoradas cm referencias 

mitologicas. 

O Mito do Heroi, o velho sabio, o grande pai, protetor, apaziguador que executa a 

passagem, que cuida da tarefa, que restaura a confianca e a seguranca, que sofre provacoes e 

ameacas, que equilibra-se entre opostos e e, por fim, ungido. As imagens pelas quais esse 

mito se expressa na publicidade analisada sao: a cabeca erguida e grave, a fronte serena, a 

muralha ( de edificios no horizontes ) ( Girardet 1987 ). 

0 Mito do Centra, da Ordem, da Unidade mostra que o heroi conseguiu encaixar o 

pais no seu destino, no seu eixo. E o centra, a ordem, a unidade, a moderacao. As imagens 

atraves das quais esse mito se expressam sao as do proprio heroi, enquanto pai, rei, mostrando 

hierarquia, harmonia e a transcendencia do "velho sabio" ( Tavola, 1985 ); o desenho do 

territorio nacional no centra do globo, visto do espaco; a propria posicao das imagens no 

centra da pagina, etc. 
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E, por fim, o Mito do Recomeco, da Idade do Ouro, a volta ao paraiso perdido, 

estabelecendo um marco inicial: a Nova Republica. As imagens pelas quais esse mito se 

expressa sao: amizade, pureza ( "amar mais o Brasil , a familia e o proximo", "multidao 

unida" ) e o territorio visto do espaco como o ventre da Grande Mae ( Randazzo, 1997 ) 

Ate as vesperas da posse de Tancredo Neves, o PMDB era o barco solar sobre as 

ondas do ressentimento, transportando o heroi triunfante; e a Nova Republica era um suave 

piano, acompanhando, ao fundo, Fafa de Belem numa variacao livrc do Hino Nacional. 

Tancredo Neves morreria antes de assumir a presidencia e Jose Samey seria o novo 

presidente de uma Nova Republica velha. Em novembro daquele ano, haveria eleicoes diretas 

para prefeito, inclusive os das capitais, com propaganda livre na televisao e o voto do 

analfabeto. Em Sao Paulo, o candidato do PMDB, Fernando Henrique Cardoso comparava-se 

ao futuro: "0 passado" - dizia o out-door - "voce ja conhece ( Delfim, Janio, Maluf), vote 
no futuro ".'0I 

Na propaganda gratuita pela televisao, Janio Quadros respondia: "Se Cardoso for 
eleito, vai colocar maconha namerenda escolar". ( Veja, Ibdem, p.43 ) 

Janio Quadros foi eleito num momento em que os desencantos comecavam a 

relativizar as referencias ao passado e ao futuro e o PMDB ia, aos poucos, deixando de ser o 

partido do ressentimento para ser o partido do governo. 

Em 1986, o Piano Cruzado, derrotando a inflacao, resgatava momentaneamente o 

PMDB, dava origem a um novo heroi ( Jose Sarney ), dava a Nova Republica uma nova 

chance de recomeco e criava novas perspectivas com a eleicao da Assembleia Constituinte. 

Estavam de volta as fantasias de integracao, de um pais equilibrado e "passado a limpo": 

51,1 Brasil ( Capa ) — O pais acorcla melhor - Na alvoraila do Sabado, o Brasil colhe os resullados de uma 
campanha que derrubou mitos e acabou com vinte anos de manlqueismo. ( Veja, 13/1 l/85,p.36 ) 
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"...e natural e ate desejdvel numa assembleia que deve representor todas as 
correntes de opiniao do pais. Ela permitird que se opere em Brasilia aquela 
reagao quimica que o pais jd experimentou antes e que agora deverd resuliar 
numa Constituicdo que todos desejam equilibrada e a altura do pais que ela 
deverd reger".502 

A publicidade novamente celebrava o recomeco, um novo inicio que havia sido 

adiado. A propaganda da Ma/arazzo50i ( Fig. 24 ) mostra o desenho de um ovo azul como o 

circulo da Bandeira Brasileira, com estrelas e faixa "Ordem e Progresso". Dele surge a cabeca 

de um pintinho. A mensagem diz: "A genie nao escolhe o pais onde nasce. Mas constrdi o 
pais onde vive. E trabalhando quefazemos ofuturo". Embaixo a assinatura da empresa e o 

seu slogan: "Hd mais de 100 anos acreditando no Brasil". Atraves do recurso da metonimia, 

o contexto do nascimento e recriado e ampliado, passando a indicar o futuro daqueles que 

acreditam e constroem o pais. 

Mas 1986 terminaria com a inflacao de 10% ao mes, com juros de 220%, com novas 

ameacas de recessao, com um novo pacote de aumentos enterrando o Piano Cruzado e com a 

lembranca de uma frustrante derrota na Copa do Mundo. 

O PMDB havia eleito 22 dos 23 governos estaduais, eleito 53.5% dos deputados 

federals e 77 .5% dos senadores. Agora que velhos inimigos politicos estavam liquidados e os 

mesmos velhos desafios economicos e morais pareciam imunes aos novos ares da democracia, 

as referencias bipolares, que separavam bem e mal, novo e velho, direita e esquerda, 

democratico e autoritario, iam misturando os seus contornos. 0 slogan "Esperanca e 

Mudanca" perdia o sentido no meio de poder que se erguera sob o ressentimento e agora 

boiava sob um vazio crescente, no turbulento mar da crise. 

502 As regras do jogo - Saem das urnas os nomes de 559 parlamentares escolhidos para passar o pais a limpo 
na Assembleia Constituinte. (Veja, 26/ll /86,p.56) 

(Veja, 1986) 
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Aos poucos, uma nova ameaca era construida - na midia e na politica: o Estado ( 

inchado, incompetente, corrupto ) e uma nova esperanca - mais imediata e localizada - era 

erguida em torno de experiencias administrativas bem-sucedidas ( ou seja, aquelas 

admin i s t r a t e s que buscavam racionalidade e eficiencia administrativa e tentavam por fim aos 

privilegios, esbocando os contornos do que deveria ser Estado moderno, enxuto e eficiente), 

dentro de um horizonte mais amplo de globalizacao, modernizacao e liberalismo economico. 

Eleito governador pelo PMDB de Alagoas, Fernando Collor de Mello comecava a adequar a 

sua imagem as exigencias desse novo tempo. 

"Sob a capo comnm do PMDB, que colocon sens representantes em 22 dos 23 
governos estadttais, mas com uma multiddo de faces contrastantes, os novos 
governadores brasileiros iniciam nesta semana sua caminhada entre problemas 
e promessas. Entre eles figuram peemedebistas de velha cepa como Pedro 
Simon...on Miguel Arrais, passageiros recentes do onibus do partido como 
Moreira Franco, no Rio de Janeiro, que foi do PDS e ale politicos que 
estiveram proximos do ex-governador e candidato d presidente, Paulo Maluf 
como Collor de Mello, em Alagoas".50'1 

O desejo de modernidade e superacao do Brasil arcaico foi materializado no Proalcool 

que dava, com otimismo, os seus primeiros passos em 1980, quando as fabricas langaram os 

primeiros carros a alcool. 

Em 1982, uma publicidade da Copersucar ( Fig. 25 ), tinha como slogan: "Carro a 
alcool. Voce ainda vai ter um".505 A mensagem publicitaria e estruturada com base no 

depoimento de varios motoristas que elogiam o rendimento, a economia e o desempenho do 

carro a alcool. Com o titulo "Quern tern carro a alcool nao volta atrds". O texto da a garantia 

de um projeto de futuro. "Continuamos pesquisando e desenvolvendo em nosso Centro 
Tecnoldgico, em Piracicaba, novas variedades de cana. Os produtores continuam plantando 

504 Governadores - A nova safra - Os governadores de 1986 entrant em cena para substituir os sucessos e 
fracassos de 1982. ( Veja, 18/03/87,p.36) 
505 (Veja, 1982) 

263 



e as usinas fazendo jorrar alcool sob um controle de qualidade coda vez mais aprimorado. 
Acredite: o carro a alcool e o presente e o futuro. Nao voltaremos at ids ". 

As fantasias do Brasil grande e moderno assentavam-se num binomio simbolico, 

construido pelo governo militar sob a egide do milagre: energia e integracao ( hidroeletricas, 

estradas, comunicacao e transporte - incluindo aqui o projeto Proalcool ). 

Em 1982, Sete Quedas era sepultada para dar vida a Itaipu "a maior fdbrica de 
energia do planeta". e a barragem de Tucurui, projetada para ser concluida em 1989, seria 

a quarta maior hidroeletrica do mundo.507 Ambas comecaram gerar eletricidade em 1984. 

Tucurui, "abrindo as comportas para a exploracdo do gigantesco potencial energetico da 
bacia amazdnica" 8 e Itaipu, fazendo o "gigante trabalhar".509 

Carajas, o novo El Dourado, com 60 bilhoes de toneladas de ferro e jazidas de uranio, 

teria uma ferrovia de 890 km. que a ligaria ao porto de Sao Luiz, no Maranhao. E, ate o final 

do governo Figueiredo, esperava-se concretizar a promessa de ligar, por vias pavimentadas, 

todas as 23 capitals brasileiras.510 

No final da decada, os grandes projetos do Brasil grande e moderno pareciam ter 

chegado ao fim, reativando os sentimentos de medo, incerteza, decepcao e impotencia. 

E preciso, contudo, adiantar que as fantasias de integracao que se referiam a um 

projeto de pais ( o encontro do pais com ele mesmo: o recomeco e o centro ) foi, de inicio, um 

projeto do ( MDB )PMDB, cuja sintese estava no slogan Esperanca e Mudanca. Em seguida, 

foi apropriado por Collor de Mello e transformado em um projeto de reconstrucao nacional 

apendice da sua personalidade. 

506 (Veja, 29/12/82.p. 112) 
507 ( Veja, Ibdem, p.62 ) 
508 Anibienle -A energia cla Jloresta -A nsina de Tucurui comeca a gerar eletricidade e abre as comportas para 
a exploragao do gigantesco potencial energetico da bacia amazonica. ( Veja, 10/10/84,p.48 ) 
509 Especial - O gigante trabalha - Duas turbinas de Itaipu comecam a produzir energia. ( Veja, 31/10/84,p.48 ) 
510 (Veja, Ibdem, p.62-63 ) 264 



A publicidade de Collor, tambem, apropriou-se de algumas conjuncoes simbolicas 

construidas a partir do projeto do PMDB: a ) os simbolos nacionais ( cujo uso fora 

ressignificado durante a campanha pelas Diretas, na campanha de Tancredo Neves e no auge 

do Piano Cruzado ) passaram a ser usados como simbolos da personalidade de Collor; b ) os 

simbolos da modernidade, em torno de um Estado enxuto, moderno e eficiente e do 

liberalismo economico, que trazia referenda as novas praticas a d m i n i s t r a t e s tentadas por 

governadores do PMDB, inclusive o proprio Collor, e. c ) os simbolos tradicionais: amor ao 

Brasil, a familia, ao proximo, solidariedade ( como vimos nos exemplos da publicidade em 

torno da Nova Republica ), dando contornos messianicos a personalidade de Collor, fazendo-

o centro de integracao das relacSes e valores enfraquecidos ou ameacados.51 ' 

II 1.1.2. O MAIOR JARDIM COBERTO DO MUNDO: Fantasias Integracao e 
Seguranca. 

Vestergaard e Schroder ( 2000 ), tratando da forma pela qual determinados anuncios 

publicitarios representam um sintoma das privacies e da solidao da vida urbana, mostram que 

na antiga comunidade havia ajuda mutua, contato permanente com a familia, amigos, vizinhos 

e, embora a estrutura social fosse restritiva, ninguem estava so, pois a ocupacao de uma 

posicao fixa numa hierarquia social estatica proporcionava seguranca. 

"Antigamente as pessoas faziam parte integrante de um organismo social, 
vivendo a vida inteira apoiadas pela estrutura gregdria de uma pequena 
comunidade, caracterizada pela ajuda mulua e pelo contato com a familia, 
amigos, vizinhos, comerciantes do lugar e assim por diante. Podiam ser 

511 Cujo exemplo mais claro esta na publicidade "Colorir", cxposta na segunda parte do trabalho. 
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membros de clubes e associates que se organizavam em torno de certas 
aiividades primdrias, como esportes e negocios comuns e, como epifenomenos, 
surgiam as atividades sociais secunddrias. Nao sentiam a necessidade de 
aglutinacdo, porque jd pertenciam a uma comunidade. Em certos casos, podia 
achar-se a estrutura social exasperadamente restritiva, mas jamais alguem se 
sentia so e, ademais, ocupar uma posigdo fixa numa hierarquia social estdtica 
proporcionava seguranca, mesmo que essa posigao fosse baixa".{ Ibdem,p. 136) 

Para estes autores, a mobilidade social e geografica cria inseguranca, pois resulta 

numa populacao urbana anonima, sem identidade estavel, privada de relacoes pessoais 

estreitas e duradouras, dependentes de especialistas que procuram desempenhar funcoes 

anteriormente exercidas pelas estruturas que se desintegraram. Assim, segundo eles, boa parte 

dos anuncios publicitarios busca atingir principalmente as pessoas que se sentem 

desamparadas, "a merce de forgas sociais que nao compreendem ou dominam" 
(lbdem,p.l37)5 1 2 

No Brasil dos anos 80, as consequencias da mobilidade social e espacial, da mudanca 

do conteudo das relacoes de trabalho na cidade e no campo e do crescimento urbano foram 

acompanhadas pelo que alguns autores - como Jurandir Freire Costa - tratam como a logica 

da desconfianga. Essa logica mostra que o rompimento com os lacos tradicionais de 

convivencia, a quebra de expectativas, a crise moral, o desencanto com a esfera piiblica, a 

perda do sentido de pertenca ( num processo de deterioracao das identidades sociais ) e de 

responsabilidade social, em situacoes de recessao economica, de inflacao, de exclusao social, 

de violencia e de priva?ao material, serviu de esteio para a definicao e interconexao de valores 

e crencas acerca do individualismo-moderno e do comunitario-hierarquico. e reproduziu e 

512 E precise- relativizar a afirmacao destes autores. A sociedade tradicional tanibem comportava fornias 
dcterminadas de inseguranga, insatisfacao e medo, embora relagSes, pressoes c coergoes sociais dc varias 
especies esti^•essem prontas para mante-las nos limites impostos pela consciencia coleti\'a e pelas posigoes 
sociais. Por outro lado, a sociedade urbana e secularizada, ao lado da inseguranga que promove, pode apresentar 
suportes para as difcrentes nianifcstagoes individuais e coletivas e a sua proteg3o cm tcrmos do Estado de 
Direito, da democracia representativa e mesmo da contribuig3o da midia. 
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potencializou um tipo de individualismo que nega o outro, aquele tido como "egoista", ao 

estilo "cada um por si" 

A generalizacao da logica da inseguranca, neste novo cenario urbano e decorrente, 

mas tambem produtora, de profundos sentimentos de isolamento, desamparo, desencanto e 

medos individuals e coletivo. 

Vive-se em um mundo no qual o individuo e inserido em um conjunto 

multidimensional de realidades percebidas como descontinuas, em completa sintonia com o 

efemero, o caotico, o fragmentario. 13 

Para Martin-Barbero, ha uma multiplicacao de referentes desde os quais os sujeitos se 

identificam como tal, mas que esse descentramento nao e so da sociedade, mas tambem dos 

individuos que agora vivem uma integracao parcial e precaria. As identidades modernas - ao 

contrario daquelas que eram algo atribuido, a partir de uma estrutura preexistente - se 

constroem na negociacao do reconhecimento pclos outros: "Um tipo nuevo de cambio 
estriictural estd fragmentando las paisajes cultiirales de close, genero, etnia, raza y 
nacionalidad, (pie en el pasado nos habiam proporcionado sdlidas localizaciones como 
individuos sociales, transformaciones (pie estan tambien cambiando nostras identidades 
personales" ( Stuart Hall APUD Martin-Barbero, 2002 ,p . l70 ) 

No campo da cultura e do comportamento as novas fantasias de integracao podem ser 

vistas atraves do surgimento das chamadas "tribos urbanas" como os punks,51'1 grupos de 

513 Esta crescente fragmentac3o tern correspondencia no campo da fisica. Em 1983, no acelerador de particulas 
subatomicas do Centra dc Pesquisas Nuclcares da Europa ( CERN ) em Gcnebra, Suica, descobriram a particula 
W e, tres meses depois, a particula Z Proeza Repetida - Cientistas descobrem outra particula subatomica ( 
Veja, 0i/06/83,p.62) 
51'1 Em 1982, na secao Comportamento de Veja foi anunciado o nascimento dc um dcsscs grupos: ospuntcs5iA 
Eram jovcns adolescentes do subiirbio que se consideravam injustigados, garantiam sercm "filhos da crise do 
capitalismo", vestiam-se de roupas pretas, adornadas por tachas ou correntes, traziam cabelos cortados e 
pintados. Tropa de choque - Surge em Sao Paulo o Punk brasileiro ( Veja, 04/08/82,p.80 ) 
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break'5, grafiteiros, skaters ( streete skaters, verticals, shapers ) , 3 1 6 heavy metal, etc. que se 
caracterizam por recriarem novas formas de identidade, em parte pautadas sobre o consumo 

de produtos diferenciados ( roupas, musica, aderecos, etc. ), por uma linguagem propria e 

formas de comportamento diferenciadas. 

Para Martin-Barbero ( 2002,p. 188 ), as tribos urbanas respondem a inseguranca, ao 

descentrado e desepacializado modo de habitar. Sao, portanto, tribos cuja ligacao nao provem 

de um territorio fixo, nem de consenso racional e duradouro, mas da idade, do genero, de 

repertorios esteticos, gostos sexuais, estilos de vida e exclusoes sociais. 

Para ele, tambem, as tribos sao uma forma de enfrentar a massificada disseminacao de 

anonimatos e demarcam a emergencia de uma nova sensibilidade dos jovens, feita de uma 

dupla capacidade cognitiva e expressiva. Em seus relatos e imagens, sonoridade, 

fragmentacoes e velocidade eles encontram seu idioma e seu ritmo. Respondem, portanto, a 

novos modos de perceber e narrar a identidade e a conformacao desta com temporalidades 

menos largas, mais precarias, flexiveis, capazes de amalgamar, fazer conviver num mesmo 

sujeito ingredientes de universos culturais muito diversos. 

Para Harvey ( 1992,p.273 ), a coesao de culturas de rua divergentes nos espacos 

fragmentados da cidade contemporanea, segue uma reacao de busca de identidade pessoal ou 

coletiva e a procura de comportamentos seguros num mundo cambiante. Para ele, a afirmacao 

de qualquer identidade dependente de lugar tern de apoiar-se em algum ponto no poder 

515 Em 1984. na sccao Comportamento de Veja, o nascimento de um outro grupo era anunciado: os breakes.5'5 O 
break e uma danca de nia que usa a musica negra e gestos que lembram arte marcial. Astros na calcada - Nas 
ruas de Sao Paulo e Rio dc Janeiro surgem grupos de adeptos de uma nova danga, o break. ( Veja. 
1 l/04/84,p.53 ) 
516 Em 1987, na secao I'ida Moderna dc Veja/'6 os skatistas eram mostrado como uma tribo urbana que se 
constituia com base na posse de determinados objetos-signos de consumo: skate, capacetes, camisetas com 
caveiras, cobras, dragoes, e no compartilhamento dc delerminado codigo dc comportamento, linguagem, gosto e 
estilo: "Andar de skate e uma forma de garantir o status em seu meio social. Cada garoto tern na ponta da 
lingua as boas marcas." A onda do cimento - Uma segunda geracao de praticantes invade as ruas das grandes 
cidades e transforma o skate no esporte da moda ( Veja, 02/12/87,p.92-94 ) 
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motivacional da tradicao, mas so que agora a tradicao pode ser mercadificada e 

comercializada. 

Michel Maflesoli ( Bauman,1999 ), usa o conceito de neotribalismo para definir estas 

novas formas de comportamento e identidade. Diz ele, que as tribos do mundo contemporaneo 

( em oposicao da antigiiidade tribal ) sao formadas por multiplicidade de atos individuals de 

auto-identificacao, elas "existem" apenas por decisoes individuals de ostentar os tracos 

simbolicos da fidelidade tribal. "Persistent apenas gracas a sua continua capacidade 
seduiora. Naopodem sobreviver ao seupoder de atracao". (Ibdem,p.263 ) 

Para Mafesoly, as novas tribos sao veiculos ( e sedimentos imaginarios ) de 

autodefinicao individual. Sao geradas pelos esforcos de autoconstrucao, porem o inconcluso e 

faistrante resultado desses esforcos leva ao seu desmantelamento e substituicao. 

Ainda para Mafesoly, o mais paradoxal desta busca frenetica por bases comunitarias 

de consenso e que isso rcsulta cm mais dissipacao, fragmentacao e heterogeneidade. O unico 

consenso com alguma chance de sucesso e o da aceitacao da heterogeneidade, das dissensoes 

Montes ( 1998 ), tambem mostra como a midia cria meios pelos quais a vida publica 

esvaziada passa a ser revestida de intimidade, dando resposta a um anseio pela seguranca 

perdida diante das crises repetidas e do mundo complexificado. Cita, por exemplo, os funerais 

de Elis Regina e Tancredo Neves, quando a morte se transforma em motivo de festa, capaz de 

projetar ritos de intimidade na esfera publica, transformando o luto em festa civica. Segundo a 

autora: "E que nesses herois mididlicos se projeta uma identificaqao positiva de nos mesmos, 
de construcdo (do dificil num pais marcado ao longo de tantas decadas pelo signo da crise -
economica, politico, social - sob os qua/ se deu a modernizaqdo da sociedade brasileira ". 

Ela afirma ainda que, no Brasil contemporaneo, fenomenos como: Copa do Mundo, 

escolas de samba, torcidas organizadas, fa clube da Xuxa, recriam no piano de uma 

sacralidade transfigurada o sentido intimo de pertencimento e de celebracao. 
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As fantasias de integracao tambem aparecem atraves do "renascimento" religioso, com 

o crescimento no pais dos pentecostais517, neopentecostais518 e da vertente carismatica da 

Igreja catolica.519 A religiao passa, entao, a recompor vinculos relacionais e simbolicos 

rompidos em situacoes de rapidas transformacoes sociais, de mudancas de valores e 

comportamento, dando algum sentido de integracao e seguranca numa sociedade marcada 

pela crescente fragmentacao, individualizacao e impessoalizacao. 

Francisco Cartaxo Rolim, da Universidade Federal Fluminense, nesta reportagem de 

Veja ( Ibdem,p.58 ) expressa esta mudanca: "0 pentecostalismo supre essa attsencia ( 
desencanto com a Igreja Catolica depots do Concilia Valicano II colocar em segnndo piano a 
devocao aos san/os, as velas, asprocissdes...)porcpie mexe com o lado emocionaldosfteis". 

Em 1981, uma reportagem de Veja'520 mostrava o avanco dos pentecostais no Brasil, 

diante de uma nova Igreja catolica que, desde Medelin ( 1968 ) e Puebla ( 1979 ), fazia sua 

opcao pelos pobres e, aos poucos, perdia a antiga magica da fe tradicional, proporcionada 

pelas celebracoes revestidas de pompa, pelo encanto solene das liturgias, pelo esplendor da 

procissoes e pela alegria das festas. ( Montes, 1998 ). 

517 Na Veja dc 07 dc outubro dc 1981, uma reportagem mostra na capa o pastor Manocl de Mello da Igreja 
Pentecostal do Brasil para Cristo dc Sao Paulo ( Fig. 26 ) c 0 titulo: Pentecostais: o milagre da multiplicacao. E 
na reportagem interna, na secao Religiao informa no titulo: O avanqo dos crentes - Sob a tin do espirito santo e 
com um codigo que proibe o fumo e a bebida, o pentecostalismo ja converteu 8.5 milhoes de brasileiros. 
(Vcja,Ibdcm,p.57) 
518 A crescente explosao e diversificacao do campo religioso foi marcado, alem do crescimento do 
pentecostalismo ( Assembleia de Dcus, Igreja Brasil para Cristo, Evangclho Quadrangular, etc. ), do 
ncopentecostalismo (Igreja Universal do Rcino de Dcus, Vcrbo da Vida, Igreja Intcrnacional da Graca de Dcus. 
Rcnascer em Cristo, etc. ), em suas diversas formas dc express3o, e tambem pelo movimento carismatico na 
Igreja catolica c pelo crescimento das scitas afro-brasilciras e orientals no pais. 

O crescimento dos catolicos carismaticos foi materia dc reportagem da Veja dc 01 dc junho de 1983. Religiao 
- Fe carismatica - palmas e aleduias invadem o ritual catdlico. ( Veja,01/06/83,p.70 )Pelos dados da 
reportagem, cm 1975 os carismaticos cram menos de 10 mil no Brasil, em 1983 ja eram 1.2 milhoes, penetrando 
em noventa das duzentos e vinte dioceses brasileiras, passando a ser definidos como: "Um grupo convencido de 
que a Igreja esta passando por uma crise de Je e que acredita ter o remedio para esse mat: a retomada do 
cristianismo primitivo, sob a iluminagao do Espirito Santo, invocado em suas cerimdnias. " Em 1988, na secao 
Religiao, Veja publicava a reportagem: Espirito de Fe - Cresce o pentecostalismo na Igreja catolica5'9 Scgundo 
a materia, os carismaticos ja passavam dos 2 milhoes no Brasil. Com o programa Anunciamos Jesus na rede 
Bandcirantes, atingiam um publico de aproximadamente meio milh3o de pessoas. 
520 (Veja, 07/10/81,p.57) 
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E Haroldo Mura, editor do jornal catolico "A Voz do Parana" e estudioso da 

religiosidade popular, afirmava: "Os pentecostais sao geralmente pessoas cpie migraram do 
campo para a cidade. Na cidade, o campones perde os amigos, os pontos de apoio, larga os 
ten ties vinculos que os uniam ao catoIicismo...Precisa de color humano, de solidariedade. 
Assim torna-se presa fdcil dos valores pentecostais". ( Veja, Ibdem, p.57 ) 

Neste caso, a busca de vinculos fusionais tenta suprir necessidades emocionais atraves 

de referencias a comportamento e valores tradicionais, comunitarios, de origem rural. Para 

Montes ( 1998,p.84 ), as Igrejas pentecostais procuram reconstituir para os trabalhadores que 

chegam aos grandes centros urbanos os lacos de solidariedade primaria de seu local de 

origem, perdidos com a migracao, dando-lhes sentido de pertecimento que lhes falta na 

grande cidade, "absorvendo-os numa comunidade". No entanto, essa adesao se da fora das 

hierarquias tradicionais das formas de pertencimento - como as da Igreja Catolica - e se faz 

mediante uma adesao de foro intimo, de cunho privado, tornando os individuos sujcitos 

proprios de suas crencas e instrumentos de sua salvacao. 

A autora mostra que os individuos, vivendo a crise de instituicoes e os dramas da 

fragmentacao da experiencia nas sociedades pos-modernas, buscam, atraves da religiao, a 

comunidade perdida no meio de um mundo cada vez mais erodido pelos valores do 

individualismo possessive Isso fez, tambem, com que a Igreja Catolica voltasse as antigas 

celebrac5es festivas e levou ao fortalecimento do movimento de renovacao carismatica. 

Atraves de celebracoes intimas e comunitarias a Igreja Catolica buscava reatar, no piano do 

sagrado, os lacos de solidariedade familiar e vicinais ameacados de ruptura pelo progressivo 

isolamento dos individuos. 

"...enquanlo se estilhacam as inslituiqbes...e a importdncia do sagrado que 
assim se reafirma, demostrando que a religiao na sociedade brasileira ainda e 
um elemento essencial na demarcaqao de fronteiras entre a esfera publica e a 
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vida privada, num mundo que lentamente volta a reencantar-se". ( 
Veja,lbdem,p. 170 ) 

A mudanca no campo religioso, respondia a uma demanda individual pelo sagrado, 

adaptado ao ritmo vertiginoso da cidade e recriando, para os seus adeptos, um novo sentido de 

pertencimento a cidade, por parte de um sujeito, cuja autonomia era reconhecida e achava-se 

- agora mais do que nunca - em condicoes de escolher livremente a sua religiao diante de um 

mercado em expansao. 

Para Montes ( 1998 ), tal processo expressava uma nova subjetividade, originaria das 

novas formas de combinacao entre o espaco publico e privado, das novas formas de 

sociabilidade e comunicacao, onde a diversificacao do mundo e a crescente autonomia de 

escolha do individuo permeava sua vida intima e a sua insercao no espaco colctivo: 

"O panorama aiual do campo religioso no Brasil sem di'tvida guarda marcas da 
profunda transformagdo por que passou em pouco mais de meio secttlo, e a 
logica do mercado certamente impulsiona a diversificacao da oferta dos bens de 
salvacao a que tern acesso, de modo cada vez mais privatizado, individuos que 
hoje vivem mais per to da crise de institttigoes e os dramas da fragmentagdo da 
experiencia do mundo caracteristicos das sociedades contempordneas que jd 
vem sendo chamadas de pos-modernas. " ( Ibdem,p. 100-101) 

Desejos contidos e reprimidos pelas novas formas de convivencia e sociabilidade 

apareceram de formas variadas, na decada de 80. Para Breton ( 1999,p. 127 ), apareceram na 

renovacao nostalgica de sentimentos comunitarios ou identitarios, uma nostalgia por desejos 

de vinculo fusional que o isolamento na esfera publica proporciona.52 ' 

521 Hollywood - por exemplo - captava esse anseio disseminando na sociedade ocidental dos anos 80: 'Wo ano 
passado, Hollywood redescobriu a terra e desandou a fazer fdmes que carregassem os coracdes americanos de 
volta ao interior. Inaugurou a safra Um Lugar no CoraqUo ( Places in the Heart), em cartaz em Sao Paulo, 
uma evocacao que o roteirista e diretor Robert Benton faz dos anos 30 em sua cidade natal, ll'axahachie, no 
Texas. E dificil crer na pureza de intencdes da industria cinematografica em sua subita adoraqao da roqa, mas 
nao ha duvida quanta ao amor e a ternura que Benton demonstra pelo povo e pelos lugares onde cresceu ". 
Cinema - Saudade da roqa - Um hi no de amor a gente das cidadezinhas. ( Veja, 20/03/85,p.l57 ). E um 
mostrinho pcqucno vindo dc outro planeta: feio, dcsengoncado, de olhos grandes e expressivos, talvcz scja um 
dos principals simbolos das fantasias de integracao que marcaram os anos 80. Perdido e so num planeta distante 
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Talvez fossem os Shopping Centers os simbolos maximos das fantasias de integracao 

nesta nova fase do capitalismo de consumo. Atraves da sua arquitetura e da sua proposta de 

marketing, os shoppings buscam a restauracao dos vinculos fusionais desfeitos nas grandes 

metropoles, recriando pseudo-comunidades, isolada e protegidas, verdadeiros templos onde se 

fundem consumo, lazer e seguranca. 

Em 18 de marco de 1981, a Veja trouxe o anuncio publicitario do Eldorado Shopping 
Center de Sao Paulo, que deveria ser inaugurado ainda naquele semestre.522 Sao duas paginas 

inteiras. Na parte de cima das duas paginas num letreiro destacado servindo com slogan, 

promete: "O maior jardim coherto do mundo. " ( Fig. 27 ) 

Embaixo do letreiro, em cada pagina, desenhos em maquete do shopping, visto de dois 

lugares diferentes. Em ambos, destacam-se: intensa arborizacao, escadas rolantes, elevadores 

panoramicos, plataformas muradas, teto de vidro e amplas estruturas metalicas, fontes e jatos 

d'agua, areas amplas, onde pessoas passeiam descontraidas, geralmente em duplas. parecem 

conversar ou simplesmente observam com embevecidatranquilidade os jardins do Eden. 
Na pagina do lado direito, por ordem alfabetica estao relacionadas em letras pequenas 

as lojas e servicos oferecidos no shopping: Ahusa, Acessory, Adelis, Agenda Siciliano, 
Akassia, A M Dimon Joalheiros...Willian Sport, Zoomp. No meio dos nomes, uma maquete 

com a visao externa completa do shopping, embaixo dela, com letras em destaque: Eldorado 
Shopping Center. E, mais embaixo, a assinatura do empreendimento "J. Alves Verissimo S.A " 
e a sua logomarca. Do lado esquerdo, com letras maiores, o texto que se segue: 

c cstranho, o E.T, criado para o cinema pelo diretor Steven Spielberg c lancado no Brasil cm 1982, exprcssava 
uma difusa, mas marcante necessidade de reconstituicao dc pequcnos vinculos num mundo onde predominavam 
o estranhamento, o desencanto, o esfriamento afetivo. Em uma reportagem de capa de Veja e rcssaltado um 
scntimcnto dc seguranca que o filme propicia: "E e exatamente porque transmite uma sensagao de conforto e 
seguranga cada vez mais dificil de encontrar em casa ou na do vizinho, que E. T aterrissa com tanta forga". 
Especial - O adoravel monstrinho - Depots de assustar e comover plateias do mundo todo, E.T - O 
Extraterrestre desembarca nos cinemas do pais. ( Veja, 22/1 l/82,p.87) 
522 Na Veja de 16 de dezembro de 1981, pagina 61, ha uma reportagem sobrc a inauguracao desse shopping: 
Vida moderna - Em noite de gala, Sdo Paulo abre o shopping center eldorado, o maior e mais suntuoso centra 
de compras brasileiro. 
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"As transparencies da imponente facfiada do Eldorado Shopping Center, toda 
revestida de grandes espacos envidragados, entremonstram um jardim. Na 
verdade, o maior jardim coberto do mundo. Sao arvores, plan/as e Jlores 
emoldurando dezenas defontes luminosas, jalos d'dgua, obras e objeto de arte. 
E a integragdo da natureza a criagdes da imaginagao dando origem a 
composigdes que chegam a parecer irreais no mdgico encanto de sens efeitos. 
Ai, em J25.000 ni2 de area construida, voce vai encoiitrar as lojas mais 
cafegorizadas de Sao Paulo. Bulevares, confeitaria, restauranle, rotisseria, 
snack bars, churrascaria. Temperatura ambiente uniforme e constante. 20 
escadas rolantes. J 7 elevadores dos quais 8 panordmicos. Perfeito sistema de 
comunicacdes e iluminacdo. 5000 vagas para carros. Salao de convencoes e 
grill com pista de donga na cohertura, sobre deslumbrante vista da cidade. 
Aguarde, jd neste 1 Semestre, a inauguragdo do Eldorado Shopping Center, 
lima experiencia inedita - linica no mundo - para sens hdbitos de compra. E 
tambem por que nao-para sen lazer. " 

A mensagem publicitaria, acima descrita, incide principalmente sobre as fantasias de 

integracao do publico, tomando como referenda toda uma mitologia da Idade de Ouro, do 

Retorno. A volta ao Eden, com arvores, plantas, flores, jatos d'agua, fontes luminosas "E a 

integragdo da natureza a criagdes da imaginagao dando origem a composigdes que chegam a 

parecer irreais no mdgico encanto de sens efeitos. " Portanto, a volta do encanto, do irreal, 

do magico, perdidos no mundo urbanizado, burocratizado e massificado. 

Mas o novo jardim do Eden ( Na verdade, o maior jardim coberto do mundo ) e 

coberto, emoldurado por grandes espacos envidracados ( tudo ressalta grandes dimensoes de 

um mundo naturalizado: maior jardim do mundo, grandes espacos envidracados, 125.000 

metros quadrados de area construida, deslumbrante vista da cidade ), com temperatura 

ambiente uniforme e constante, perfeito sistema de comunicacoes, iluminacao e 

estacionamento. Enfim, o Eden sem serpente, sem perigo e sem percalcos. 

A mensagem oferece o retorno a comunidade perdida, mas ainda persistente em algum 

ponto obscuro do desejo, onde as pessoas caminham descontraidas, onde encontram amigos, 
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onde passeiam com seguranca numa pracinha ~" de tempos passados, mas agora recriada ( e 

devidamente planejada e racionalmente estruturada por especialistas ), ao redor da qual se 

multiplicam bulevares, confeitaria, restaurantes, bares, pistas de danca e lojas, muitas delas. 

Inaugura-se uma "experiencia inedita para os hdbitos de compra", na qual se fundem 

lazer e compra, passado e futuro, individualidade e comunidade, num templo onde todos os 

desejos prometem ser realizados, atraves de uma profusao de marcas que ocupam todo o 

alfabeto e, que com todo potencial de combinacao probabilistica das letras, levam a selecionar 

infinitos estilos, agradando a todos os desejos e gostos individuals/2"' 

As fantasias de integracao expressam-se num jogo de espelho com os medos 

implicitos, indiziveis: de um lado, o medo do isolamento, a desintegracao no anonimato, do 

rosto perdido na massa, sem uma individualidade definida e um estilo afirmativo; do outro 

lado, o medo do erro, da interpretacao ambigua, do irracional, da instabilidade, do 

incontrolavel. 

Para Bauman ( 1999 ), uma das caracteristicas da sociedade tecnologica e buscar 

eliminar o ruido, atendendo as necessidades de racionalidade na medida que se de preferencia 

a ordem sobre a confusao, a seguranca sobre a surpresa. Nela busca-se eliminar as 

ambivalencia, permitindo um mundo totalmente controlado, onde o individuo localizado, sem 

ambiguidades, na ponta receptora do fluxo de informacao tenha suas opcoes seguramente 

encerradas numa moldura definida pela autoridade especializada. 

5 : 3 Quinzc mcscs dcpois da inauguracao, o Shopping Eldorado inaugurou o ultimo andar com restaurantes, salao 
dc cha. casas nolumas, dois cinemas, saloes dc beleza. praca c fonte luminosa. ( Vcja, 22/1 l/82,p.76 ) 
5 :'' Esta referenda ao paraiso tambem foi feita em 1983, em uma reportagem de Veja sobre a inauguracao do 
Parkshopping dc Brasilia: Consumo - Um novo paraiso - Um lugar para se andar em Brasilia ( Vcja. 
16/1 l/83,p. 108 ). Na reportagem destacam-sc, alcm dxis dimensocs do cmprecndimento:"-/2 mil metros 
quadrados de lojas", o seu abrigo comunitario, sagrado retorno de uma praca com chafariz, parque para 
criancas, tanquc com 10 mil litres dc agua salgada para abrigar peixes omamentais ( referencia a uma 
ancestralidade marinho fusional). Enfim, como diz um representante da Sandiz: "Essa e a esquina que faltava 
em Brasilia " 
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Para ele, o Shopping da um vislumbre desse mundo, aparecendo como o ideal de 

racionalidade e escape da confusao do "mundo real", oferecendo um ambiente controlado, 

fisica e espiritualmente seguro, no qual a alegria de escolher nao seja poluida pelo medo do 

erro "um vez que so ha escolhas racionais a disposiqao", e no qual as surpresas sao 

programadas e ate o irracional - a farra - e percorrido com seguranca. 

Os shoppings, poitanto, nao vendem apenas mercadorias, vendem um estilo de vida 

alternativo, cujo controle esta com os especialistas. No entanto, trazem uma mensagem que e 

a do colapso total do sonho de ordem perfeita e global, controlada pela razao. Os shoppings 

sao a repeticao como farsa, a grotesca encenacao do drama Iluminista, sob paredes e portoes. 

Como explica Bauman ( 1999,p.238 ): 

"Ao contrario do mundo 'real', o mundo dos shopping malls e livre de 
categories sobrepostas, mensagens misturadas e falta de clareza semidtica que 
redundant em amhigiiidade comporlamenlal. No shopping, o ambiente e 
cuidadosamente controlado ( literal e melaforicamenle ) , claramenle dividido 
em secdes temdticas, cada uma reduzida a simbolos nitidos, estereotipados e 
facets de identiftcar, com a remocao de praticamente todo o perigo de 
interpretacao ambigua ( qualquer ambivalencia existente foi cuidadosamente 
planejada e a consciencia disso faz com que pareqa segura e totalmente 
agraddvel ) . Dentro do shopping os especialistas nao apenas oferecem 
orientaqao entre os misterios do mundo e uma passagem segura ao redor de 
suas arm add has. Os especialistas criaram esse mundo e o criaram de acordo 
com sen projeto inteiramenle racionalizado, o qual, por ser racionalmente 
panejado, nao content misterios ou armadilhas e assim se proclama ntelhor -
mats simples, seguro e transparenle - do que o mundo deixado para trds das 
grossas paredes e dos portoes operados eletronicamente. No mundo feito pelos 
especialista a propria irracionalidade foi colonizada, tttdo ( inclusive a 
i rracionalidade ) e subordinado ao projeto racional". 

De uma forma geral, concluimos que, no final de decada, a imagem de Collor de 

Mello traz a proposta de um nova maneira de perceber, vivenciar e narrar a identidade e a 

pertenca muito proxima daquelas das tribos urbanas, da religiao pentecostal, dos Shopping 

Centers, etc. Primeiro, porque diz respeito ao enfrentamento a uma massificada disseminacao 

276 



de anonimatos, isolamentos, desintegracao e inseguranca. Segundo, porque a relacao de 

pertenca dos eleitores que compartilham a imagem do candidato, aparece como uma decisao 

individual, reforcando o sentido de autonomia e liberdade na escolha de uma imagem 

adequada dentro do mercado das ofertas eleitorais. Terceiro, porque se insere no contexto de 

uma nova subjetividade narcisica, onde novas formas de intimidade sao tracadas ( entre o 

candidato e o eleitor) atraves da midia. Quarto, porque esta relacao de compartilhamento da 

imagem do candidato por parte dos eleitores se faz com o recurso da emocao, do espetaculo, 

de rituais e dramatizacoes encenados pela midia. Quinto, porque ao oferecer vinculos 

fusionais, a imagem de Collor de Mello tambem passa a sugerir valores tradicionais, 

comunitarios, evocando a solidariedade, a familia, o parentesco, a religiosidade - porem ( 

como os Shopping Centers ) dentro de uma moldura de modernidade, planejamento e 

racionalidade, capaz de promover a ordenacao sobre a confusao, a incerteza, a inseguranca e 

• 525 

as ambigiiidades interpretativas. E sexto, porque os que compartilham a imagem do 

candidato passam ostentar tracos simbolicos, proximos ou relacionados aqueles ofertados pelo 

mercado.52 

5 2 5 O rclato publicitario "Coloriir" - vislo na scgunda parte - mostra isto. 
5 2 6 A publicidadc das camisetas Ilering, publicado cm Vcja de 1989 ( Fig. 28 ), tern como publico alvo os jovens 
urbanos e, como tema, as cleicocs presidenciais daquele ano. Modelos jovens, masculino e femininos, com um 
dos bracos levantados para cinui seguram as bordas de uma grandc bandcira com as cores vcrde-amarela, sorricm 
e vestem camisetas Ilering que abordam um tema unico por dizeres e figuras difcrentes: "Vota lirasil". "Vote a 
Favor", "Eu nao sou nulo", "Afeu voto e pra valer", etc. O titulo diz: "Os anos 90 vein ai. De camiseta 
Ilering". O tcxto refcrc-sc a um dialogo proximo entre os jovens e um dos candidatos a presidente: "Puxa, tio, a 
gente esta achanclo otimo pocler volar em um de voces para presidente, mas faz uma campanha limpa. Nada de 
sujar nosso pais. Se voce quer saber o que a gente tern a dizer, nossas camisetas dizem tudo. O governo dos 
anos 90 tern que ser publico, notorio e limpo. ". No final, a marca do produto c o slogan: "Vista este clima". 

Ha mi mensagem varios "ganchos" de identidade: a idadc (jovens ), de valores ( descjo de participacao 
politica), de atitude (descontraidos, ironicos, atuantes). As camisetas os unificam, cxprcssando atraves das suas 
mensagens ( frascs c desenhos ) esse universo compartilhado e emergente com o qual e prcciso cstar cm sintonia 
para nilo. 

Nesta publicidadc, a marca do produto procura ocupar um vazio politico ( diantc do descrcdito dos 
partidos polilicos c dos politicos, diante do esvaziamcnto politico-ideologico do debate entre esquerda e direita, 
diante da crise dos paises socialistas, etc. ). A marca - nao um programa partidario ou rcccituario ideologico-
doutrinario - forncce a atitude, o objetivo e o discurso: "Nossas camisetas dizem tudo ", e aprescnta-se como um 
projeto colctivo, erguido sobre um estilo e valores compartilhados. Esta publicidade, por uma s£rie de 
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111.2. NA A L M A E NO C O R P O : Fantasias Eroticas e Narcisicas: 

Para Rouanet ( 1990,p.201 ) as fantasias eroticas sao manifestacoes da sexualidade 

que nao se resigna a fmstracao; repelida pela realidade, refugia-se no imaginario. Tratamos as 

fantasias eroticas e as fantasias narcisecas como vivencia e representacoes da sexualidade e da 

individualidade, resultantes, em grande parte, da interdicoes e tensoes a que estiveram 

expostas durante toda a decada de 80. 

A nossa analise das fantasias eroticas e narcisicas se fara tanto no campo da 

sexualidade quanto no campo da individualidade, observando no conjunto desses dois campos 

aquilo que Severiano ( 2001,p. 19 ) percebe como um estrito vinculo entre a publicidade ( 

nucleo privilegiado da producao simbolica contemporanea ) e o narcisismo ( traco de 

personalidade e subjetividade predominante na nossa epoca ). 

E tal vinculo sera fundamental para entender o contexto e a estrutura simbolica das 

narrativas da midia e dos relatos publicitarios utilizados por Collor de Mello durante o horario 

eleitoral para a construcao da imagem do Caqador de Marqjds. 

contiguidade que estabelece, permile uma associacao direta com o candidato Collor de Mello. as cores, a 
juvcntudc, os bracos crguidos. o candidato do futuro e da modernidade. 
527 "Eu tenho tudo o que voce precisa / E mats um pouco / Nos somos iguais / Na alma e no corpo " ( Narcisv, 
Frcjat/ Cazuza) 
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I1I.2.1. NU C O M A M1N1IA M L J S I C A : 5 2 8 Fantasias Eroticas e Narcisicas no 

Campo da Individualidade. 

As fantasias eroticas e narcisicas, elaboradas pela midia e pela publicidade, procuram, 

atraves do consumo de produtos, marcas e imagens, desraear o eu no nreio do anonimato, ao 

mesmo tempo que proclamam a liberdade de expressao desse eu, capaz, pela sua autonomia, 

de criar um projeto individual, um estilo de vida diferenciado com o qual manteria a sua 

aparencia publica. 5 2 9 

Pluralidade ( de estilos ), autonomia e liberdade sao as formas de expressao do eu 

ameacado da decada de 80. 

Nesta decada se viu o fortalecimento do individualismo, na exata proporcao em que se 

desestruturavam certas relacoes sociais ( formas tradicionais de familia, parentesco, 

vizinhanca e comunidade ) e se desencantavam projetos e ideais coletivos ( campanha pelas 

Diretas, a Nova Republica, o Piano Cruzado, a nova Constituicao, o socialismo, etc.), 

enquanto elementos regularizadores e estabilizadores da sociedade. Em tal situacao, como 

adverte Severiano ( lbdem, p. 129 ), o ideal do ego pode ser substituido por um objeto 

idealizado como um ideal de estilo de vida propiciado pelo signos do consumo. 0 

> : s ". I.v vezes e solildrio vlver/ Deixo fluir tranquih /• Naquilo tudo que nao tern fun / Eu que existindo tudo 
coinigo/ Depende .so de mini" ( Cactano Vcloso, Nu com a minha musica, in Oulras Palmras, 1981) 
5 : 9 Severiano ( lbdem, p.21-22 ) mostra que na "cultura do narcisismo", os "projetos individuais" assumem 
extrema rclevancia e pareccm anunciar uma epoca em que a pluralidade c a divcrsidade triunfam sobre o mundo 
das sociedadcs de massa do capitalismo industrial. Para ela, no entanto, essa divcrsidade e pluralidade dc 
"escolhas" que esses novos codigos dizem proporcionar seriam novas formas de controle social disfarcadas dc 
dcmocralizacao c individua^ao, na medida que s3o regidos pela logica da mcrcadoria, atcndcndo aos intcrcsscs 
dos grandes monopolios, a quern serve a publicidade. 
5 3 0 Talvez. tenha sido a publicidade de motocicleta aquela que mais procurou explorar o sentido de uma 
individualidade cada vez mais desejada c estimulada, naquclc momento. Em 1981, a Honda 125 era aprcscntada 
apenas como uma boa e economica solucao individual para uma epoca dc crise e combusti\el caro. A figura 
mostra um homem de meia idade, "serio e bem sucedido", vestido de tcmo e gravata, em pe ao lado da sua moto. 
Traz na mao um capacete e, tomando seu pulso, calcula no relogio que tern tempo suficiente para chegar ao 
escrilorio; ao fundo aparccc o carro da familia. O titulo da mensagem pergunta: 'Homem serio, pai de familia, 
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A falta de um projeto identificatorio cultural, no qual o homem contemporaneo possa 

projetar seus ideais ( ideal do ego ) ao lado do enfraquecimento dos vinculos interpessoais e 

de identidade, podem frustar o percurso da individuacao, induzindo o individuo a solucoes 

particularistas. Os ideais de consumo, veiculados pela publicidade, procuram ser uma especie 

de resgate desses ideais.531 

No espaco politico-economico, o crescente individualismo ganhava expressao atraves 

de um novo liberalismo atrelado ao nascente processo de globalizacao e a uma critica ao 

Estado (tido como monstruoso, ineficiente, corrupto, ameacdor as liberdade individuals e de 

mercado ). Ja em 1980, o Movimento Nacional pela Livre Iniciativa trazia duas paginas 

inteiras de uma publicidade bastante ilustrativa. ( Fig. 29 ) 5 3 2 Numa dessas paginas, aparece a 

figura de um homem, de terno e gravata, sustentado por cordas que orientam os movimentos 

das suas pernas e bracos, lembrando uma marionete. Na outra folha, um extenso texto e 

preccdido pelo titulo: "Para exercer a livre iniciativa bastam duas condigdes: ser livre e ter 

hem cle vida. Que diabo ele esta fazendo numa Honda 125? . Embaixo a assinatura do produto c o slogan: 
Honda - cada vez mais a solucao. ( Fig. 30 ) ( Veja, 07/10/81 ) 

Em 1982, a Vcja ( 03/1 l/82,p.69 ) publicou uma reportagem de capa sobre a moto, mostrando, entre 
outras coisas, que a moto era uma solucao cconomica, mas tambem cslava associada a nostalgia do cavalo - com 
loda carga mitologica que isso significa: retorno a nature/a, ao mundo rural, ao homem primitivo livre. com o 
componcnte erolicos dessa associacao, a virilidade ( numa epoca em que os avancos femininos passavam a 
qucstionar podcrcs c valores masculinos ). Brucc-Milford ( 2(X)l,p.61 ) mostra que o cavalo rcprcscnta 
velocidadc, graca c nobrcza, alcm de ser um simbolo solar c lunar. Joly ( 2000,p.l05 ) observa que o cavalo 
conota natureza e dominio. Ja Tavola ( 1985,p.27) mostra que o Ccntauro (parte dc cima homem, parte dc baixo 
cavalo ) rcprcscnta a humanizacao dos ccntros decisores ( de cima ) e animalizacao do rcstante ( a parte de baixo 
), ou seja, a forca podcrosa das pemas c do sexo, com toda sua cnergia animal.. As mensagens publicitarias dc 
motocicleta investem em alusoes a natureza, como espaco infinito no qual o homem pode exercer sua total 
liberdade e autonomia. A motocicleta scria um mcio dc fuga do mundo massificado c violcnto dos grandes 
centros urbanos. O consumo desse produto permiliria a realizacao da Utopia privada de cada um. 

Em 1986, a Honda segmcnta o mercado, atraves de ofertas diferenciadas do produto, reforcando ainda 
mais o sentido da liberdade e da autonomia, prcsente ja no momento da escolha do tipo dc motocicleta adequada 
a cada personalidade ( o espcrto, o cxigente, o esportivo, o podcroso ) c intcrcsse. O titulo da mensagem e. 
"Saidas para 87". Saida aqui com o duplo sentido, de solucao ( de problcmas ) e de fuga . Na figura, os quatro 
tipos de moto estao perfiladas em posicao de largada. O texto mostra o diferencial entre clas: "Se voce quiser 
uma saida esperta, escolha a CG 125. Se fizer questao de uma mais luxuosa, va de 125 ML. Ha saidas mais 
esporlivas tambem, como as XL 125 e XLX 250 R, que nao tern medo de estrada bra\>a e sempre acham o melhor 
caminho. Agora, quern gosta de sair com tudo ja sabe como: em cima da nova e poderosa CB -150 77?...". 
Embaixo, a assinatura do produto e o slogan: "Honda 87, Exatamente como voce quer" ( Veja, 1986) ( Fig 31) 
531 "...Os anuhcios de\>em preencher a carencia de identidade de cada leitor, evidentemente, o objetivo final 
desse processo de significacao consiste em ligar a desejada identidade a um produto especifico de modo que a 
carencia de uma identidade se transforme na carencia do produto" ( Vanstcrgaard c Schoder,2000,p.71 ) 
5 3 2 ( Veja, 16/07/80 ) 
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iniciativa". O texto contrapoe dois sistemas economicos: a Economia de Estado e a Economia 

de Mercado; tambem procura mostrar a livre iniciativa como um valor trans-historico e quase 

metafisico: "O homem sempre aspirou a uma vida melhor. Agora, porem , ele esta lutando 

por isso. E nao somenie em alguns paises, mas em todo o mundo...Mas ao contrdrio do que 

muita gente pensa, livre iniciativa nao e so propriedade privada dos meios de producdo. E, 

principalmente, liberdade em sua expressao maior: liberdade para trabalhar, produzir, char, 

consumir, reunir-se, expressar opinides, eleger governanles, etc.". E mostra um Estado 

distorcido como a causa do enfraquecimento da empresa privada e da capacidade de 

iniciativa, propondo a reducao da sua intervencao na economia. 

Liberdade e autonomia sao os principios que norteiam esta publicidade, fazendo 

contraposicao a um Estado tutelar, pesado e ineficiente. A liberdade e a autonomia sao os 

meios necessarios para que o pais encontre o seu caminho ( fantasias de integracao ) e para 

que as pessoas excrcam em plenitude os seus movimentos ( na producao , no consumo, na 

politica, no mercado de trabalho, etc.). 

Neste momento, nos Estados Unidos, Ronald Reagan se elegia prometendo: "( Vou ) 

tirar o governo das castas do povo e fazer voces livres de novo ", no meio de uma torrente 

conservadora que reascendia o tradicional entusiasmo americano pelo individualismo, 

arrebanhando novas conquistas individuals e sociais: 

"Nas dguas da mare conservadora ere see como nunca, tambem, o tradicional 
entusiasmo americano pelo individualismo... Todas as pesquisas concordam que 
a maioria dos americanos, hoje mais do que nunca, e fa\'ordvel a que cada um 
proceda como julgar melhor em ralacdo a questoes como o divdrcio, o aborlo e 

(Vcja, 12/11/80, p.41 ) 
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Em 1985, a publicidade do C0D1MEC ( Comite de Divulgacao do Mercado de 

Capitals ) 5 3 4 saudava o presidente eleito, Tancredo Neves, e ressalta: "Um tempo de aberlura. 

Um tempo de agdo". O texto afirma: "Todos os caminhos apontam para o fortalecimento da 

livre iniciativa atraves da democratizagao do capital e dos lucros das empresas ". ( Fig. 32 ) 

Nesta mesma edicao de Veja, a publicidade da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro5*5 

trazia um retrato em close-up da face do presidente eleito e o titulo: "E bom ter alguem que 

pense igual a gente". 0 texto procura mostrar que Tancredo Neves tambem defende o 

fortalecimento da livre iniciativa e que este e um passo importante para construcao da 

democracia social, economica e politica. ( Fig. 33 ) 

Em 1986, o Movimento Nacional Pela Livre Iniciativa, aproveitando a eleicao para 

Assembleia Constituinte, veiculava a publicidade: "Constituicdo. E a base essencial. Mas e 

so o comego ". Nela afirma que o objetivo da Constituicao e propor um conjunto de normas 

que organize um sistema de governo apto a rcalizar os desejos basicos do povo. A partir dai, 

procura vincular a liberdade a uma indole propria do brasileiro e a um projeto de pais 

moderno e democratico: "0 povo brasileiro, por sua indole pacifica, por sua vocacdo 

historlca de liberdade e por sua macica expressao nas ruas, demonstrou que deseja uma 

verdadeira democracia, com desenvolvimenlo economico eprogresso social" 

Em seguida, o anuncio torna-se porta-voz do "povo" brasileiro": "O povo quer que 

resgatemos nossa dlvida com a sociedade carentc.O povo deseja ver reduzidas as 

desigualdades sociais e territorials...0 Povo deseja o respeito as liberdades individuals...0 

povo deseja se ver livre de novos retrocessos e crises politicas e institucionais, para construir 

uma nacdo moderna, livre, justa eprospera". ( Fig. 34 ) 

4 ( Vcja, 20/03/85 ) 
5 ( Vcja, 20/03/85 ) 
6 ( Veja, 1986 ) 
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Ha, no conjunto dessas mensagens, a valorizacao da liberdade individual em seu 

sentido filosofico e humano que, naturalizada, passa a servir de paradigma e justificativa a 

interesses economicos emergentes de grupos sociais e de setores economicos em ascensao. 

Este e um recurso ideologico proprio para que uma proposta, elaborada a partir de interesses e 

posicoes especificos, possa aparecer geral e autonoma, como se representasse a verdade 

sendo, assim, valida para todos. 

A globalizacao, prevendo um mundo futuro sem barreiras comerciais, esta presente na 

537 * 

publicidade do Passat de 1981. Ela traz a ilustracao de um passaporte aberto, no retrato de 

identificacao aparece o Passat 82, com o titulo: "Cidaddo do Mundo". ( Fig. 35 ) 

E a questao da individualidade vai estar fortemente presente na imagem e na marca de 

Collor de Mello. De um lado, atraves das suas propostas modernizantes que diziam respeito a 

um neoliberalismo ( mesmo de carater populista ) e a critica ao Estado, cujo simbolo maximo 

de decadencia, atrazo e corrupcao seriam os "marajas".538 De outro lado, estaria presente na 

propria maneira de apresentar-se a si mesmo como a encarnacao de um projeto coletivo - dai 

a valorizacao da sua aparencia e do seu corpo, elementos fundamentals na elaboracao das 

fantasias eroticas. 

5 3 7 (Vcja, 30/12/81 ) 
5 3 8 Nestc sentido Collor realizaria os doze trabalhos que poderiam ter sido feitos por Tancredo Neves, dando 
inicio a Nova Republica; um projeto desvirtuado pela passagem do PMDB no poder, durante o govemo Sarney. 



111.2.2. S A U D E P R A G O Z A R NO F I N A L : Fantasias Eroticas ou Narcisicas no 

Campo da Sexualidade. 

Os anos 80 iniciaram-se sob o impacto da liberacao e exposicao da sexualidade e das 

fantasias eroticas. No Brasil, tal fenomeno foi acompanhado pela liberacao politica e 

afrouxamento da censura e transpareceu nas telenovelas, no surto da pornochanchada 

nacional, na publicidade, na literatura, etc. 

. Esta nova distensao era resultante do esfacelamento da familia patriarcal, provocado 

pela maior participacao da mulher no mercado de trabalho, pela divulgacao de novos modelos 

de comportamento, de familia, de nova moral sexual e de valores centrados no individuo, que 

passava a encarar o corpo sob a perspectiva de uma estetica profana, divulgada pela midia ( 

em especial as telenovelas do final dos anos 70 e 80 ) e pela publicidade. Alem disso, a 

identidade sexual era redefinida sem referenda as funcoes biologicas e as convencoes sociais, 

erguidas dentro de um universo de valores tradicionalmente admitidos, e passava para o piano 

intimo da consciencia, como escolha individual no uso do corpo e dos prazeres. A 

individualizacao significava que o individuo, atraves da sua capacidade autonoma de escolha, 

era responsavel por sua biografia e identidades. 

Neste periodo, no comportamento e no imaginarios juvenil, o exibicionismo e 

desvelamento corporal, remetia o corpo a Utopia de um a sociedade conciliada com a 

natureza. Isso transparecia na TV, na musica, nos esportes, na moda. ( Canevacci,Ibdem, 

p.237-238 ) 5 3 9 

5 3 9 Na publicidadc do comcco dos anos 80, as fotografias geralmcnte sao fcitas em espagos abcrtos: ecu, mar, 
piscina; aprcsentam jovens praticando esporte: nadando, correndo, velejando, mergulhando. Nota-se ainda que, 
nessas mensagens publicitarias, o corpo ja e ressaltado: e um corpo saudavel, mas ainda nSo construidos pela 
musculac3o. Ver a publicidade da Poesi (Fig 36 ), da Lee (Fig. 37) e do Vinho Chateau Du\>alier (Fig. 38). 
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Num escrito da epoca, Artur da Tavola ( 1985 ) acredita que este culto ao corpo 

refletia uma reacao contra a perda da individualidade numa sociedade massificada e 

impessoal onde o corpo esta diluido no coletivo. Fala da ascendencia, nos anos recentes, de 

formas de vida que passaram a contestar a alimentacao, os habitos de vida, o ritimo de 

trabalho e a forma de tratar o proprio corpo. A principio minoritarias, marginais, tais correntes 

culturais ascendentes ganharam parte consideravel do publico. Hoje, legioes de pessoas 

exercitam-se, comem com cuidado e evitam a vida sedentaria ( lbdem,p.301 ). Para ele: "O 

corpo esta no centra das difusas e dispares concepgoes esteticas de nosso tempo" ( 

lbdem,p.303 ) e e assim que e vendido atraves da midia: 

"A televisao nos tern mostrado o corpo como expressao ideoldgica da 
libertagdo de todas as formas de dogmas e repressdes que por tantos seculos o 
transformaram em algo pecaminoso, portador do demonio. O corpo das jovens 
de topless ou tanga; o corpo da nuxla sem sutid e seios ao natural ou pelos 
pubianos d mostra, nas praias, aparece como elemento de libertagdo de uma 
serie de padrbes dos varios sistemas que sempre precisaram do corpo domado, 
reprimido, escondido e castigado para conlrolar o ser que mora dentro deles, 
vale dizer o individuo. Nesse sentido, inchda-se, igualmente o corpo que danga, 
liberlo, rebelde. " ( Tavola,Ibdem,p. 305-306 ) 

Para Tavola, e atraves destas "esteticas" que o corpo passava, agora, a ser vendido aos 

telespectadores e transformado no grande hiper-heroi da TV. 

Courtine ( 1995 ) destaca a constelacao de praticas voltadas para o desenvolvimento, 

manutencao e rejuvenescimento do corpo que surgiram na decada de 80, entre elas: o 

jogging, a aerobica, os regimes de baixa caloria, a cirurgia plastica e o body-building: 

" Todas essas tecnicas de gerenciamento do corpo que floresceram no decor re r 
dos anos 80, sao sustentadas por uma obsessao dos involucros corporais: o 
desejo de obter uma tensdo maxima da pele; o amor pelo liso, pelo polido, pelo 
fresco, pelo esbelto, pelo jovem; ansiedade frente a tudo o que na aparencia 
parega relaxado, franzido, machucado, amarrolado, enrugado, pesado, 
amolecido ou distendido; uma contestagao ativa das marcas do envelhecimento 
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no organismo. Uma negacao laboriosa de sua morte proximo." ( Courtine, 
Ibdem, p . 8 6 ) 

Courtine ressalta que - como as outras praticas - a reivindicacao muscular 

democratizou-se tendendo a generalizar a potencia anatomica exibida como espetaculo, 

permanente, obsessivo, universal. Para isso, contribuiu a televisao e o cinema: "Os anos 80 

conheceram um desenvolvimento considerdvel do mercado do musculo e do consume de bens 

e serviqos destinados a manutencao do corpo ". ( Ibdem, p.84 ) 540 

A musculacao nasceu em centros de pesquisa americanos e sovieticos voltados para os 

efeitos do exercicio no corpo; passou para as escolas de educacao fisica, para as equipes de 

esportistas e, finalmente, para as academias. "A febre de exculpir o corpo nasceu em anos 

recentes nos EUA, e sens reflexos esldo nas telas dos cinemas, em filmes como a serie Rocky, 

eslrelada pelo imponente Sylvester Stallone, e Flashdance, com a atletica Jenifer Beals. "541 

Courtine ( 1995 ) mostra como, nos Estados Unidos, o mercado dos musculos 

expandiu-se, ligado a um estilo de vida emblema dos anos 80: os yuppies, jovens profissionais 

urbanos, avidos pela auto-realizacao e sucesso materiais, praticantes assiduos da transpiracao 

eletronica. 

No Brasil da decada de 80, ergueram-se os novos templos do corpo: as academias com 

seus espelhos e suas propostas de construcao do corpo-modelo, por intermedio da pratica da 

musculacao5"'2 

Aqui, a classe media era aquela mais identificada com a proposta de desenvolvimento 

muscular e para quern se voltava toda publicidade de bens e servicos destinados a manutencao 

54" Brace Springslen ( "Stallone da musica" ) vira iconc cultural da America em 1985. Ncsse ano, Sylvester 
Stallone, como o super-heroi "Rambo II " levou dois milhoes de pcssoas ao cinema no Brasil: "Com os 
musculos de gladiador romono, o senso de humor de James Bond e o credo politico de Ronald Reagan, Rambo 
mata 44 pessoas e provoca 70 explosdes durante ofilme." ( Veja, 13/1 l/85,p.201) 
541 ( Veja, 28/09/83,p.74 ) 
5A2 llda Moderna de Veja: O poder dos musculos - Os brasileiros descobrem as virtudes da musculacao e 
invadem as academias para fazerforca. ( Veja,28/09/83,p.72 ) 
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do corpo: "Quase sempre jovem, tenazes, perseguidores de um ideal de saude e heleza que a 
coda dia airai mais fortemente a classe media, eles travam um combale sem tregua pelo bem-
estar". ( Veja, Ibdem ) 

Na cultura do corpo convergiam a influencia da midia e da publicidade, com os seus 

modelos-ideais de corpo ( estimulando as Husoes de onipotencia e personalismo ); a influencia 

de novos bens e servicos ( produzindo e reproduzindo a preocupacao obsessiva com o eu, com 

o corpo, com a felicidade ); o peso de novas atitudes e valores da chamada "geracao saude", 

com liberalizacao e publicizacao do corpo ( dos espacos e regras privados e familiares, das 

interdicoes religiosas, dos preceitos morais, da censura politica, etc. );543 alem do aval 

"cientifico" da medicina. 544 

Courtine ( 1995,p. 101 ) chama do hedonismo ambiguo: a fusao da busca de prazer, do 

narcisismo, da disciplina e do sofrimento, para confeccao da auto-imagem e producao de 

simulacros. E nesse sentido, que a alegria passava a ser um dever moral, uma forma insistente 

de obrigacao; e o sentimento de prazer passa a provir da aplicacao de um tratamento sobre a 

forma do corpo. 

O autor mostra, tambem, que o medo e a ansiedade gerados pela sociedade 

contemporanea estava na origem da "hipertrofia corporal", "do estufamento continuo da 

imagem", da "super-virilizacao da aparencia masculina". 

Em primeiro lugar, havia um sentimento de isolamento que os individuos 

experimentam no meio ambiente urbano, cada vez mais inquietante e hostil: "Na verdade, 

543 Courtine ( I995,p.l02 ) mostra que o rclaxamcnlo das proibicoes que frcavam o gozo material, inibiam o 
consumo, restringiam a atividade fisica, atraves do recuo dos discuros religiosos, de respeito moral e da 
dissoluc3o progressiva das formas de enquadramento comunitario como a familia, n3o significaram o 
desaparecimcnto das interdicoes, mas uma nova distribuicao de coacoes. 
5,4 Esta con\ergcncia de fatores aparece nos depoimentos seguintes: "Com essa origem nobre, a musculacao 
transformou-se mini instrumento de manejo quase cientifico: pode-se aumentar a massa muscular ou 
simplesmente enrijece-la com a eliminacao de gorduras na exata medida desejada. " J.K.O, dono de academia. ( 
Veja,29/08/83,p.74 ). "A energia circula solta, e como se a gente se tornasse um pouco selvagem trabalhando 
musculos que jicam parados no escritorio. Sinto-me vivo e feliz - e sem esta alegria a vida para mini nao tern 
jogo. " G.L, 38 anos, arquiteto, RJ ( Veja,Ibdcm,p.73 ) -
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tanta hipertofia corporal ncio poderia se desenvolver sem o sentimento de uma afrofia, de 
uma fragilidade psicoldgica logo negada pela escalada muscular. " ( Courtine,lbdem, p. 104 ) 

Em segundo lugar, a "super-virilizacao" da aparencia masculina era resultado de outra 

inquietacao: a redefinicao do papel dos sexos e os novas papeis da mulher, vividos como 

perda da potencia viril pelos homens: "O estufamento coniinuo da imagem 'ideal' do corpo 

masculino e uma inflacao fdlica: uma resposta de ordem mimetica, d ameaca pela ameaca. 
Mas e tambem o traba/ho de Into negado, a nostalgia travestida de uma represen/acao 
baslan/e antiga da potencia masculina. " ( Ibdem, p. 104 ) 

E o que tambem afirma Poccielo ( 1995,p. 120 ), quando fala da crescente valorizacao 

do futebol e dos esportes mais violentos, nos liltimos tempos: 

"E nada se pode compreender do eniusiasmo popular e masculino em tor no dos 
confronlos de futebol e das virtudes comunicativas do sen espetdculo, se nao o 
situarmos no contexto de uma crise aguda (pie afeta a identidade masculina ( 
particularmente nas classes populares, mas tambem, desde os anos 70, nos 
ouiros grupos sociais ) e que encontra, talvez, nos esportes mais duros, 
combat ivos e violentos, os ullimos baslioes de expressao da virilidade. Esses 
sao os lugares onde os valores masculino podem ainda ser investidos 
publicamente, legitimamente e sem vergonha. " 

De uma forma geral, o fortalecimento da cultura do narcisismo esteve atrelada ao culto 

ao corpo, a beleza, a saude e ao rejuvenescimento, numa luta desesperada contra o tempo e 

pelas armas fornecidas pelo mercado: a ginastica, a musculacao, a medicina estetica, os 

produtos de beleza e rejuvenescimento. O corpo da decada de 80 esteve associado - na midia 

e na publicidade - a beleza, energia, juventude e saude.545 

545 Talvez, por isso, a cantora pop Madona seja o icone dessa decada. Em 1987, ela trocou sua imagem carregada 
de tules, rendas e lancarotes por um visual limpo, deixando a mostra o corpo musculoso. Sua popularidadc foi as 
alturas, ela ganhou capas de revista em todo mundo, como o maior idolo feminine- da musica pop, naquele 
momento. ( Veja, 30/12/87,p.ll5 ) 
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Nolc-se que esta preocupacao recente com o corpo, com a beleza, com a juventude e 

com a saude se fazia acompanhar de uma crescente especial izacao do setor de servicos 

destinado a atende-la ( clinicas medicas especializadas,546 centres de beleza, rejuvenescimento 

e emagrecimento, industria de cosmeticos,547 industria farmaceutica,548, industria alimenticia 

especializada,549 academias de ginastica, musculacao ( veja abaixo ), artes marciais,550 

livros551 e revistas especializadas, etc. ), apoiado ele proprio em toda uma proposta de 

marketing destinada a transformar essa preocupacao em necessidade, despertando o desejo 

pelo jogo incessante dos medos e fantasias acima enumerados. 

O culto ao corpo e a saude, a auto-real izacao, a auto-satisfacao, a busca de viver 

intensamente o momento passavam a ser estrategias de afirmacao do eu, tanto para conquistar 

e para preservar suas conquistas contra velhas formas de intedicao e controle, como estrategia 

de sobrevivencia para preservar o eu ameacado. 

Portanto, a preocupacao com o eu e com o corpo, com a saude revelavam a 

positividade de um individualismo que se impunha rasgando velhos mantos do passado e 

5 ,6 Como a mcdicina gerialrica. Difcrcntc do comcco da decada, cm 1987 n3o so idosos viio ao gcriatra com o 
objclivo de prolongar a fasc mais vigorosa da vida c n3o mais prolelar a morte, agora recorrcm a clas pessoas na 
busca de vitalizacao c boa aparencia fisica. Medicina - Cuidaclo precoce - O geriatra nao cuida mais so de 
idosos. ( Veja. ()2/()9/87,p.69 ). Esse foi o primciro passo para o desenvolvimento da mcdicina especializada na 
area do rejuvenescimento que vcio a culminar, na decada scguintc, com o surgimcnto da mcdicina ortomolcctilar 
c outros modismos. 
511 Por cxcmplo: os produlos para a pele do honicm vendcram cm 1985 nos Estados Unidos 38 milhScs de 
dolarcs, um crcscimcnto de 16% cm relacao a 1984. ( Vcja,29/10/86,p.86 ). No Brasil os cosmeticos para 
homens chegaram de forma definiliva no final da decada, como mostra a reportagem de Veja: Vida Kloderna -
llomens na linha - Cosmeticos para homens ganham as prateleiras. ( Veja, 10/08/88,p.86 ) 
sw Especial - A fehre das Vitaminas Na onda do culto ao corpo, a adesao as "pilulas da saude" ( Veja, 
19/02/86, p.52 ) "A corrida as vitaminas e filha legitima do culto ao corpo. Dessacralizada pelos cientistas 
como remedio, a vitamino ganhou ares de aditivo de beleza e de vigor muscular." (p.58 ) 
5,9 Saude - Patrulha culindria - O livro A Cura do Colesterol traz no lirasil a guerra americana contra os 
maus hdbitos alimentares. ( Veja, 15/03/89,p.52 ) 
550 Comportamento - Luta delicada - Uma arte marcial sem gritos e pancadarias. ( Veja, 18/04/84, p. 54 ). 
Scgundo a reportagem, o tai-chi-chuan vai atraindo mais adeptos entre os brasileiros "e a nova coqueluche do 
Brasil. " "Combinacao de ginastica, danqa e de exercicio de introspecao, o tai-chi-chuan esta tao na moda que 
jd entrou para a Rede Globo: na atual novela das 7, Transas e Caretas o personagem Tiago, feito pelo atorJose 
Wilkerjdpromoveu uma sessdo de tai-chi-chuan em seu apartamento". 
551 Vida Kloderna - Uma receita de beleza - Esbelta e radiante aos 44 anos, a atriz Jane Fonda ensina num 
livro seu metodo de gindstica e fata do que se deve comer para ter saude. ( Veja, 14/07/82,p.68 ) O medico 
Joao Uchoa Jr. "e hoje o autor de mais sucesso no pais", com uma nova dicta para emagreccr comendo tudo. 
"So e Gordo quern Quer", lancado cm abril, ja vendeu 400 mil exemplares. ( Veja, 29/12/86,p. 147) 

289 



lutava por seu dircito a novas conquistas individuals e sociais. Porem, na maior parte das 

vezes, essa preocupacao foi superdimensionada, seguindo estrategias de mercado e de 

marketing bem precisas. Para Baudrillard ( Severiano,2001,p.l42 ), agora o corpo passa a ser 

investido como o mais belo objeto de consumo, enquadrado na logica fetichista da mercadoria 

como qualquer outro objeto, tratado como patrimonio, de acordo com o principio normativo 

do prazer e da rentabilidade hedonista. Esse investimento no corpo e referenciado por aquilo 

que simbolize prestigio e diferenciacao e que seja orientado pelos signos da moda. 

Havia, aos poucos, uma mudanca na subjetividade, no comportamento e nos valores 

vigentes. Por baixo destas mudancas identificavam-se tres fatores basicos. 

Em primeiro lugar, uma modificacao das relacoes afetivo no interior de uma esfcra 

privada modificada. 

Em segundo lugar, a autorepressao, o autocontrole e a racionalizacao do prazer e da 

sexualidade, diante do advento da Aids, detonou um choque comportamental, misturando vida 
552 

e morte, dor e prazer 

Com o advento da Aids, a associacao entre sexualidade e prazer com decadencia 

fisico-corporal e morte foi inevitavel e levou a uma inedita repressao da sexualidade, 

realizada pelo proprio individuo ( e nao por agendas de cunho moral e religioso externas e 

tradicionais, embora muitas delas renovassem nos seus discursos a relacao entre a doenca e a 

punicao ). O proprio individuo agora era responsavel em controlar e racionalizar o uso do seu 

corpo ( usando preservatives, selecionando e diminuindo o numero parceiros, exercendo a 
552 A partir dos mcados dii decada. com a extensao e a gravidade da Aids, uma conlracorrcnte conscrvadora. 
bascada no medo, invadiu valores e comportamentos, com a rc\alorizacao do casamcnto, da monogamia. da 
fidelidade, do sexo '"controlado", da critica ao homossexualismo. Se isso nao impediu o curso das 
transformacocs individualizantes e eroticas ( no contexto da crise do patriarcalismo ), ccrtamcnte contribuiu para 
definicao de nova cultura e personalidadc narcisica c hedonista, voltada para a busca da auto-satisfacSo, da auto-
realizacao e, portanto, mais do que nunca voltada e prcocupada com o corpo, objeto por excelencia de todos os 
mcdos ( cnvclhccimcnto, morte, , ausencia de prazer, doenca, decadencia fisica, trislcza, obesidade, clc. ) e 
fantasias (beleza, juvcnludc, saude, seducao, sexualidade, prazer, magreza, alegria). 
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monogamia ), o que contribuiu para tornar as relacoes de intimidade mais ambiguas e 

ambivalente, eivadas todas de uma ansiedade profunda. 

A sexualidade reprimida, ambigua e ambivalente exprcssava-se atraves de fantasias 

destrutivas, nas quais misturavam-se vida e morte, dor e prazer, vindas a tona como sadismo e 

masoquismo que, para Peter Gay ( 1995,p.203 ), constituem o supremo paradoxo da vida 

sexual: uma relacao em que a dor da prazer - puro prazer erotico. Em ambas, a agressao e 

sexualizada e a sexualidade e transformada em agressao, voltada para outros, no sadico; e 

para si mesmo, no masoquista - e as duas nunca existem em completo isolamento uma da 

outra. 

E, em terceiro lugar, a crescente valorizacao da liberdade individual e, por 

conseqiiencia, o fascinio por novas experiencias e sensacoes novas, a maior aceitacao da 

alteridade e a diluicao das fronteiras entre o que a moral, os costumes e os modelos 

tradiconais nomeavam como certo, normal, familiar, do errado, anormal e estranho. Esta 

liberdade ( e prazer ) individual, na sociedade pos-moderna, e um valor basico que enfatiza a 

autonomia humana como decorrente e, ao mesmo tempo, conseqiiencia de escolhas 

individuals. 

Isto faz, como observa Bauman ( 1997 ), com que haja um crescente interesse pelo sni 

generics, conferido a diversificacao persistente, a sobredeterminacao e a desordem do mundo. 

E essa infixidez e suficientemente atrativa para prevalecer sobre a aflicao da incerteza. Dai, o 

fascinio por novas experiencias, pelas propostas de aventuras, por opcoes abertas, que o 

mercado ( e a industria cultural ) tambem incentiva - tornando essa busca pelo novo e pelo 

diferente, permanente e renovada - e, ao mesmo tempo, instiga contra a ossificacao de 

quaisquer habitos adquiridos, excitando o apetite por sensacoes cada vez mais intensas e por 

experiencias novas. Daqui provem a reformulacao entre o que e nomeado e vivido como 
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normal e anormal, esperavel e inesperado, comum e bizarro, demesticado e selvagem, 

familiar e estranho. 

Este conjunto de tres fatores, acima expostos, ajuda a explicar as novas formulas de 

seducao publicitaria, nas quais a sexualidade e associada a agressao, a obsessoes, a desejos 

velados e ambiguos, buscando fascinar com a busca de novas propostas de experiencias 

pautadas no "diferente", no "confuso", no "inaceitavel" e despertar fantasias numa era de 

incertezas e proibicoes malditas.553 

As mudancas na subjetividade, no comportamento e nos valores tiveram expressao na 

publicidade. Um exemplo esta na propaganda da Fasolo "O Onto de Como do homem que 

ela ama"( Fig. 39 ).554 A figura e de uma mulher, mostrada da cintura para cima, vestindo 

apenas a calca; o seu corpo nu e rodeado por tres cintos, na forma horizontal e um cinto que, 

na vertical, cobre o peito. A atitude agressiva revela um componente sadico e masoquista: ser 

amarrada por cintos, mas que ela ama. Essa agressividade e reforcada pelo fato dela aparecer 

fumando e ostentando um olhar de desafio sobre o homem ( o receptor ), que ela parece 

dominar ou intimidar.555 

Uma reportagem de Veja de 1986 fala sobre um novo tipo de seducao publicitaria se 

espalhava pelos Estados Unidos, pela Europa e no Brasil:556 

5 " Para Canevacci ( 2001,p. 154-155 ) a publicidade age gracas a difusao de um duple- vinculo com o qual 
envolve o receptor atravds de um sistema de mensagens cruzadas feitas de amcacas e promessas e fundadas cm 
paradoxos. O autor cita o exemplo da publicidade da Bennelon, do final dos anos 80, caracterizada pela confusao 
intcrcromatica, interctnica, interpolilica, misturando e fundindo signos que sincretizam mensagens culturais 
opostas entre si. 
5*4 ( Veja, 1983 ) 
555 Outro exemplo esta na publicidade da Sanlista ( 1983 ) que tern o titulo: "Indigo Sanlista com lycra. Afaior 
liberdade de expressao para seu corpo" ( Fig 40 ). Na figura duas mulheres vestem roupas coladas e sensuais. 
usam quepes ( um icone sadomasoquista ). Uma delas, de frente, segura no cordao da roupa da outra que, dc 
costas para ela, segura um mastro de ferro como se fosse dc um navio. A composicao final somada com a 
atitude das modelos, com a postura dos corpos e as expressoes faciais criam uma atmosfera ambigua, mas no 
fundo, erotica, de conotacao homossexual e sadomasoquista. A ampla liberdade do corpo, propiciada pela 
flexibilidade da lycra, transforma-se metonimicamente em ampla liberdade comportamental e sexual, incluindo 
os seus componentes agressivos. 
556 Comportamento - Por tras do veu - Animcios insinuantes sao admirados nos Estados Unidos e na Europa e 
comecam a ganhar forgo no Brasil. ( Veja, 05/1 l/86,p.84) 
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"Hoje a ponta mais avancada da cultura publicitaria tanto nos Estados Unidos 
quanta na Europa, aposta em estimulos bem mais complexos e arrojados, e o 
Brasil comeca a acertar o reldgio. Desejos velados, obsessoes Ultimas, 
fantasias proibidas e parcerias ambiguas se tornaram ingredientes obrigatdrios 
do receitudrio dos criadores de anuncio de moda. Tudo embrulhado e 
apresentado com requinte e bom gosto" ( Veja, Ibdem, p.84 ) 

E que estes anuncios mostram os desejos e as fantasias dos anos 80: "Como no cinema 

Hollywoodiano, que transportava para as telas o sonbo da sociedade das decadas de 40 e 50, 
os anuncios espelhariam as fantasias sentimentais e desejos eroticos admitidos na decada de 
80".{ Veja, Ibdem) 

A Calvin Klein, ja em 1980, criou polemica mostrando Brook Shields, entao com 15 

anos, anunciando que entre ela o seu jeans nao havia nada. O proprio Calvin Klein afirmou: 

"Nao quero ofender ninguem, mas mens anuncios sao feitos justamente para uma le it lira 
ambigua". (Veja,Ibdem,p.84 ) 

O publicitario Eduardo Fischer, diretor da griffe Calvin Klein no Brasil, procurou 

explicar o efeito desse tipo de anuncio no publico: "No momenlo parece que a carencia do 

publico em geral e de natureza afetiva". ( Veja,Ibdem,p.85 ) 
Esta nova onda publicitaria, que a revista Newsweek denominou de "novo calvinismo 

erotico", tinha o objetivo, segundo o fotografo Bruce Weber, de revelar o "anormal", o 

"inesperado", o "estranho": "O apelo que esses anuncios provocam exige que se empurre 
continuamente afronteira do que e aceitdvel". ( Veja,Ibdem,p.85 ) 

Em alguns destes anuncios ha composicoes que marcam um erotismo ambiguo, 

abrindo espaco para diferentes projecoes do diferente represado. E o caso da publicidade do 

Calvin Klein Sport ( Fig. 41 ), no qual a modelo brasileira Luiza Brunet, coberta com um 

pulover, envolve outra modelo num abraco ao mesmo tempo solto e de forte intensidade. 
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"Por Iras do imiverso em preto e branco das dnas mulheres, sugere-se um amplo leque de 

emocdes". ( Veja,Ibdem,p.84 ) 

Ambigiiidade, em geral, associada a emocoes reprimidas sugerem um prazer violento, 

mas, ao mesmo tempo, consentido, mutuo, cumplice. E o caso de outro anuncio da Calvin 

Klein Sport no qual dois homens de torso nu, uma mulher de joelhos e uma quarta figura so 

percebida parcialmente parecem engajados num tempestuoso encontro - a mensagem e 

ardente, mas nao e explicita. ( Fig. 41 ). 

Nesta mesma linha, com fotografia em preto e branco, a Guess Jeans busca retratar 

obsessSes reprimidas, na insinuacao de um estupro no banco traseiro de um carro. Como nao 

se ve o rosto dos modelos nao fica defmido se ha consentimento ou violencia no ato. Estas 

imagens usadas pela Guess Jeans faz parte da linha denominada de "'sensualismo rude', nas 

quais esta embutida uma promessa ou uma expectativa de erotismo violento, brutal, forte ". 

(Fig. 42 ) 

No Brasil, esta linguagem publicitaria foi primeiramente usada pela griffe Georges 

Henri. Num dos seus anuncios, um casal completamente vestido, mas fotografado com luz 

crua, e como que surpreendido num tenso envolvimento ( Fig. 42 ). O receptor, que e quern os 

surpreende, tambem fica surpreso com a atitude ambigua dos modelos, que oscila entre a 

reprovacao e o convite. 

Anuncios como os da Georges Henri tentam suprir o desejo por novidade, uma 

necessidade que o publico tern de ser surpreendido e ate chocado. Pois que no Brasil, segundo 

a reportagem: "Seios mis, ancas e coxas bem torneadas jd nao cativam mais pela novidade -

no anopassadoforam uma verdadeirafebre em televisao e anuncios". (Veja,Ibdem,p.85 ) 
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Mas o corpo tambem ganhava expressao no espaco da politica, na nova videocracia, 

reino por excelencia de um novo carisma secular, assentado na aparencia e proprio de uma 

esfera publica marcada cada vez mais por conteudos psicologizantes e individualizados. 

Ronald Reagan, aos 69 anos, elegeu-se o 40° presidente americano, posando de super-

heroi, valente cow-boy com a promessa de restaurar o orgulho e a forca do seu pais, numa 

epoca de desencantos, incertezas e de baixa estima nacional. Ele exibia agilidade e forca: 

cavalgando, praticando musculacao, encenando posturas seguras e joviais, ou nos seus 

discursos, sempre pontilhados de metaforas e analogias desportistas ou militares. ( Reilly, 

1996) 

O poder personalizado deste novo carisma imagetico fazia com que a midia tratasse o 

vigor fisico do corpo do presidente Reagan ( fantasias eroticas ) como o novo centro de 

gravidade da America, trazendo de volta o pais ao seu eixo ( fantasias de integracao ), 

eliminando os seus inimigos, "o imperio do mal" ( fantasias destrutivas ), e injetando forca e 

orgulho na nacao. 

"O Imperio contra-ataca - Quern imaginava que o presidente dos Estados 
Unidos ia passar o reslo dos seus dias penando as seqiielas dos tiros que levou 
no atentado de 1981, ou que os Estados Unidos iam ficar para sempre 
paralisados pela derrota do Vietna, se enganaram muito. Gragas a um rigoroso 
si sterna de ginasticas e die las, Reagan chegou ao Jim de J983 com 4.5 
cenlimeiros a mats de torax. E as forcas armadas dos EUA com uma injecao de 
1.6 trilhoes de dolares a serem gastos nos proximos cinco anos, saiu treinando 
os musculos em todaparte do mundo ",557 

Os musculos militares a que se refere o texto foram as acoes belicas dos Estados 

Unidos em 1983: bombardeio de Granada, manobras militares em Honduras, envio do porta-

avioes Nimitz para a Libia e 16 navios e 20 mil homens para a Nicaragua. 

( Veja, 28/12/83, p. 88 ) 
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" 'Os dins de fraqueza dos Estados Unidos terminaram', sentenciou Reagan. 
'De Granada ao Libano, da Coreia as bases da OTAN na Europa, os jovens 
americanos cumprem sen pope I segundo a melhor tradicao'". ( Veja, Ibdem 
p.89) 

Em 1985, a ascensao de Gorbachev na URSS foi saudada pela midia mundial, que 

ressaltava a sua aparencia: "jovem, vigoroso, visivel",5 8 em oposicao aos velhos e decrepitos 

representantes sovieticos. Nos ultimos dois anos e meio haviam morrido Leonid Brejnev, 

Andropov e Chernenko, e a chegada de Gorbachev, de 54 anos, ao poder parecia o prenuncio 

de uma "Nova Republica": 

"Admirdvel ! Ele Jala sem ofegar, anda com suas proprias pernas, e capaz de 
levantar-se e sentar-se sem qualquer ajuda. Notdvel ! Tern voz forte, postura 
ereta e todos o.s orgdos aparentemente em perfeito funcionamento...Enfun, com 
a escolha de Mikhail Serjeyevich Gorbachev, de 54 anos - 'um garoto', como 
nolou um jomal italiano -, a URSS parecia livrar-.se da era dos presidentes 
capengas homens velhos e doentes que hd pelo menos uma decada, desde que 
a saude de Leonid Brejnev comecou a declinar, se sucederam de maneira 
trdpega e incerta no poder. Uma nova republica parecia raiar no horizonte, - a 
respeito do super-Gorbachev...Com a ascensao de Gorbachev a lideranca o 
Kremlin muda de eslilo. Alem de muito mais jovem e vigoroso do que os ultimos 
ocupantes do posto n. ° 1 do pais - Gorbachev tern notdvel semelhanca fisica 
com o ator americano RodSteiger - ele, ate se dd ao luxo de exibir uma mulher 
bonita e elegante". ( Veja, Ibdem, pp.68-71 ) 

Neste mesmo ano, no Brasil, Tancredo Neves era eleito presidente. Antes da posse, 

porem, foi internado, operado e, por fim, morreu, deixando o pais traumatizado diante da 

doenca, da fraqueza e da morte do seu velho heroi, incapaz de veneer os inimigos, de 

traspassar a faixa presidencial com seu corpo ereto, incapaz de consolidar as fantasias da 

nacao, de fecundar a Nova Republica. 

Em 1989, Collor de Mello chegaria ao poder, depois de uma campanha na qual o seu 

corpo ( jovem, atletico, saudavel ) foi ostensivamente utilizado como out-door e instrumento 

558 International - Um garoto no Kremlin - A morte de Konstantin Chernenko abre caminho para ascensao de 
Mikhail Gobarchev. fmalmente um lider sovietico jovem. vigoroso e visivel. ( Veja, 20/03/85,p.68 ) 
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legitimo de transtbrmacao e salvacao politica, canalizando anseios e traumas e incentivando 

fantasias eroticas em torno de um heroi Salvador e vingador ( dai a ambiguidade e fusao com 

as fantasias destrutivas ), capaz de despertar identificacoes e projecocs. 

"Nossos candidatos poi'ideas promeiem-nos salvacao, enquanto nossos 
eleitores elegem 'democraficamente' para sen chefe maior, aquele que mais se 
diferencia deles, nnrna projecao imagindria de seus proprios ideais jamais 
alcancados". ( Severiano, 2001,p. l58 ) 

II 1.3. A FOGUE1RA DAS VA1DADES: Fantasias Materials on dc Ambicao: 

0 individualismo atual deu, cada vez mais, legitimidade ao sujeito para manifestar 

seus desejos e interesses, sem preocupar-se com a conformidade social; legitimou-o, tambem, 

a procurar satisfazer suas carencias individuals e sociais, suas necessidades materials, 

afetivas, sexuais, de auto-realizacao e auto-satisfacao. Estes desejos, interesses e 

necessidades, geralmente insatisfeitos ou so parcialmente satisfeitos dentro dos limites 

pessoais, sociais e historicos impostos, sao a materia prima das Fantasias Materials ou de 

Ambicao - que, segundo Rouanet (1990,p.204 ), derivam das frustacoes sofridas pelas 

pulsoes do ego, f r u s t r a t e s de interesses materials. 

Ocorre que na sociedade pos-moderna sao dadas solucoes a estes desejos, interesses e 

necessidades que costumam passar por objetos e mercadorias, assumindo caracteristicas 

proprias ao se mesclarem aos nebulosos aspectos do fetichismo das mercadorias e as fantasias 

narcisicas, acalentados por novas formas de seducao publicitaria. 

Sob o dominio de um individualismo exacerbado as fantasias materials sao 

estruturadas a partir de um desejo de diferenciacao, de estilo pessoal, enfim, de fuga de um 
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aterrorizante processo de massilicacao e anonimato social. Ante um eu ameacado, as fantasias 

materials prometem a completude de um eu diferenciado, pertencente a um grupo especial, 

cujo estilo proprio e o centra das atencoes e do universo mutante e dinamico das mercadorias 

coloridas pelos veus dos seus encantos. 

O fetichismo contemporaneo e aquele no qual predominam os objetos em sua forma 

signica, sem nenhuma referenda a qualquer relacao humana, mas apenas a relacoes 

diferenciais com outros signos. 

A transformacao do objeto em valor-signo continua a encobrir o carater social do 

trabalho, pois o objeto continua a ser mercadoria, so que ela e agora prcdominantemente 

valorada em seus aspectos signicos, em um movimento que faz querer diluir a sua propria 

natureza material". A mercadoria objeto torna-se assim um mero significante, cujo 
significado e conferidopelos signos multiplicados do consumo". ( Severiano,2001,p.50 ). Ou 
seja, as propriedades materials e funcionais dos objetos se esmaecem tornando-se fluidas o 

suficiente para abrigarem qualquer significado, qualquer associacao simbolica. 

Para Severiano, aqui esta presente nao um movimento de ocultamento, mas de duplo 

ocultamento, pois nao so entra em jogo o "movimento aparente entre as coisas" pseudo-

autonomizadas, mas o movimento aparente entre signos absolutamente intercambiaveis. 

Agora nao se compram mais objetos, mas "atitude", "estilo" - trata-se, portanto, de uma 

objetivacao mercantilizada das subjetividades, racionalmente utilizadas. 

Para a autora ( lbdem,p .52 ), e assim que o objeto/marca pretende realizar os desejos 

do individuo, dotando-os de personalidade e estilo, resolvendo impasses e conflitos 

interpessoais, suprindo a solidao, diferenciando o individuo dos demais, tomando o lugar do 

individuo como sujeito psiquico e social e de suas experiencias com a alteridade. 

Neste ponto, a autora mostra como o duplo fetichismo da mercadoria esta relacionado 

a fantasias narcisicas, pois no fetiche dos objetos de consumo estao encobertas, alem das 
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relacoes sociais de producao, a propria subjetividade alienada do sujeito e seu desejo de 

completude narcisica. No caso, o objeto de consumo encarna uma potencia restauradora desse 

estagio originario. No mundo pos-moderno continua a prevalecer a vontade de onipotencia, 

mas diferente das sociedades primitivas, ela nao se exerce atraves do pensamento magico, 

mas do consumo hiper-reificado do objeto. 

Por fim, a autora conclui que na sociedade contemporanea o fetichismo das 

mercadorias permite, aos moldes da "magia contagiosa" empregada no canibalismo que busca 

incorporar qualidades do morto, tentar a incorporacao das qualidades dos objetos/marcas em 

busca de estilo e personal izacao. 

A decada de 80, portanto, foi aquela onde predominou o estilo e a riqueza passou a ser 

definida nao no espaco da producao, mas do consumo. Para um ex-militante radical, que em 

1988 dispunha de um capital de 3 milhoes de dolares: "O dinheiro e apoesia dos anos 80". 9 

Era o espirito da decada, incorporado nas diferentes fantasias materials nela elaboradas. 

"Ao conlrdrio dos pudores observado pelos velhos e novos ricos de decadas 
anteriores, ganhar dinheiro viron motivo de projecao e valorizaqdo social nos 
anos 80. Ostentar a riqueza, torrando centenas de milhoes de dolares nas 
tolices mais dispensdveis, foi o comportamento pad/do de muitos miliondrios. 
Ficaram para trds os tempos em que os ricos eram chamados de tubardes. Ao 
conlrdrio: magnatas como Lee Ixicocca, Malcon Forbes, Akio Morila e Donald 
Tramp adquiriram tremenda popularidade...E a geragdo dos yuppies, dos 

jovens executivos das grandes cidades, interessados em subir na vida 
velozmente para se adornar com os adereqos da riqueza ".56° 

A cultura do dinheiro dos anos 80 e os seus adoradores, os "Senhores do Universo" de 

Wall Street, foram celebrizada pelo escritor Ton Wolfe no romance que depois virou filme: A 

Fogueira das Vaidades. 

559 ( Veja Especial A Decada dc 80, 3 l/12//1989,p. 144 ) 
500 ( Veja Especial A Decada dc 80, 3 l/12//1989,pp. 144-146 ) 299 



Atraves dc algumas mensagens publicitarias veiculadas pela revista Veja, nos anos 80, 

tentamos perceber como sao estruturadas as fantasias materiais na sua apelacao direta aos 

desejos. Diante de um eu ameacado, cstas fantasias que circulam nas mercadorias apontam 

incessantemente para o resgate do individuo do meio do anonimato e da solidao. Para isso, a 

publicidade recorre a diferentes tipos de apelos, aqui procuramos demarcar tres deles: o apelo 

a distincao ( o eu especial ), o apelo ao estilo ( o eu integrado ) e o apelo de transferencia ( 

incorporacao magica do objeto-signico ). 

Esta referenda e fundamental para se entender a nova publicidade politica construida 

em torno da imagem e da marca do candidate e a forma como ela vai dirigir os seus apelos. 

111.3.1. V O C E NAO E I G U A L A Q U A L Q U E R U M : Apelo a dist incao. 

O mundo do consumo pos-moderno ergueu-se sob a promessa e a realizacao da 

diferenca, da segmentacao, do sempre novo. Em oposicao ao mundo massificado, essa 

promessa levava a outra: a da liberdade e da autonomia do sujeito, capaz de destacar-se e 

sobressair-se individualmente, selecionando e incorporando adequadamente 

objetos/marcas/imagens disponiveis no mercado. 

No Brasil, o desejo individual pela diferenca trouxe um forte componente cultural 

ligado a interferencia de espacos relacionais - que atualizam mediacoes tradicionais, relacoes 

personalizadas de um universo privado - nos espacos universalizados e niveladores, revelando 

tal interferencia como distincao ( no tratamento recebido e na apresentacao ), como fuga ao 

impessoal e a inferioridade social. 
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O avanco do mercado, da burocracia, dos movimentos coletivos e das transformacoes 

politicas reforcaram o Estado de Direito e a cidadania, fazendo com que a interferencia dos 

espacos relacionais nos espacos universalizantes fosse se tornando paulatinamente mais 

dificil, mais tensa e complicada, o que contribuiu para uma acentuacao maior do desejo de 

distincao individual. 

A publicidade da Poupanga Automatical Bamerindus 1 tern na estrutura da sua 

mensagem o apelo a distincao. A figura e uma montagem visual na qual num fundo aparecem 

desenhos de pessoas em uma fila, entre esses desenhos destaca-se o retrato de um modelo ( 

Fig. 43 ). 0 titulo da mensagem e direto e imperativo: "Saia da Fila". Ja a mensagem visual e 

estruturada sob forma binaria, favorecendo a comparacao, estimulando a ligacao entre termos 

contrarios e contribuindo para ressaltar o efeito surpresa que eles detonam:562 a ) semelhanca 

e traco; b ) o rosto do modelo e relaxado, tern um semblante sereno e um sorriso de satisfacao; 

os rostos dos modelos desenhados sao contraidos, enfeitados por inumeras rugas de 

expressao; o formato da boca, a expressao dos olhos e sobrancelhas demonstram inquietude, 

desespero, sufocamento; c ) a roupa do modelo revela um bom gosto moderno, um elegancia 

informal propria do lazer e nao do trabalho, ja a roupa dos modelos desenhados sao as do 

trabalho, do cotidiano sufocante, sao tambem antiquadas ( opostas ao bom gosto moderno ); d 

) a atitude do modelo, sua pose ereta, os bracos levemente cruzados, demonstra firmeza e 

despreocupacao - na verdade ele nao esta nem ali, esta fora da fila; ja os modelos desenhados 

tern poses curvadas; um deles olha preocupado o relogio, enquanto os outros se espremem 

contra ele - na verdade, estao ali, na fila. 

561 ( Veja, 1989 ) 
562 ( Gruing APUD Carvalho, 2001,p.55 ) 
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Atraves dessas oposicoes estabelece-se uma metafora visual: homem especial = 

poupanca diferente ( porque faz um seculo que a Poupanga e igual ) = vida confortavel, 

moderna, bem sucedida. 

Portanto ser igual e arcaico, desconfortavel, sinal de fracasso e de falta de autonomia ( 

propria do traco, do desenho ). 

Este anuncio publicitario, como a exemplo de muitos outros, reflete como o novo 

individualismo e tratado, relacionando-o ao consumo de bens e servicos ( especiais, pois sao 

representados por suas marcas destacadas no mercado ), meios de individualizacao e 

aquisicao de uma personalizacao singularizada.563 

Para Vastergaard e Schroder ( 2000,p. 122 ) e muito comum esse tipo de anuncio 

dirigido a classe media, apelando para individualidade do leitor, singularizando cada um deles 

como um individuo unico. 

111.3.2. VISTA ESTE CLIMA: Apelo ao Estilo. 

Na sociedade pos-moderna - como foi dito acima - o individuo precisa definir uma 

diferenca estavel e defensavel entre sua propria pessoa e o mundo social ampliado, impessoal 

563 Muitos s3o os apelos publicitarios que investem sobre as necessidades e desejos de diferenciacao. A 
publicidade da U'olens ( Veja, 1981 ) tern o slogan "Seja bem visto" ( Fig. 44 ). Num saguao do acroporto, o 
modelo caminha rapido e so, trajando terno e carrcgando num braco o sobrctudo e no oulro uma pequena mala ( 
007 ), e um bem-sucedido empresario, cidadao do mundo. Ele se sobressai aonde quer que va, pois o produto que 
usa nao o deixa no anonimato. Como diz o titulo: "A sociedade pode ser anonima. Voce nao". A publicidade da 
banhcira Jacuzzi - Spa Jacuzzi ( Veja, 1981 ) - mostra um modelo masculino e duas modelos do sexo feminino 
dentro da banheira de hidromassagem, trocam olhares triangulares e sorriem, enquanto scguram tacas. A espuma 
nao deixa vd, mas as pernas dos tres modelos se tocam debaixo da agua.. Na borda da banheira, o champanhe no 
balde de gelo. Ao redor deles um agradavel jardim coberto. O titulo no centra da pagina e sobre a figura tern um 
torn imperativo: "Sinta-se especial". Na individualista sociedade pos-moderna, marcada por uma cultura 
narcisica c hedonista, o pecado c scr anonimo, o fracasso c nao ser especial. 
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e indifercnciado. Mas, por oulro lado, essa diferenca para ser estavel e confiavel deve ser 

obtida de forma que desfrute de aprovacao e referenda social ( o individuo precisa ser unico, 

sem estar so). 

Dai, que o mercado passe a oferecer ampla gama de identidades ou instrumentos para 

"construir identidades" que podem ser usados diferencialmente, produzindo resultados 

personalizados, atendendo as exigencias da individualidade, com estilos de vida disponiveis 

em forma de mercadoria, de modo que o consumidor possa, "conscientemente", adquirir 

simbolos da auto-identidade que gostaria de possuir. 

As identidades promovidas pelo mercado exaltam a individualidade e o estilo e todos 

os seus aspectos positivos, marcados pela autonomia e pela liberdade de escolha, sem os 

tormentos da auto-construcao. O mercado oferece o conforto de um ato menos aflitivo, muitas 

vezes agradavel, de escolher entre padroes prontos de identidades, ja acompanhados do rotulo 

da aprovacao social colado dc antemao, com uma aceitacao social que ja nao precisa ser 

negociada, portanto, sem a interferencia da alteridade, sem a troca intersubjetiva 

Assim, ao mesmo tempo em que oferecem distincao, os produtos, marcas e imagens 

tambem sugerem pertenca a seus usuarios. Esse aparente paradoxo e analisado por Serveriano 

( 2001,p.344 ). Segundo ela, a marca, ocupando o lugar do "ideal do eu" faz o individuo 

diferenciar-se, livrando-o da dissolucao no homogeneo, mas tambem faz incluir-se entre os 

seus, livrando-o do fantasma da marginalizacao c da solidao. 

Para a autora, o objeto / marca tanto demonstra funcionar como "diferenciador" -

atendendo de forma particularizada aos ideais narcisicos - diferenciando o sujeito dos demais, 

quanto "homogeneizador" - no interior de um dado segmento social, promovendo uma 

especie de "narcisismo das pequenas diferencas" ( expressao tomada de Freud ) do consumo. 

Este processo de homogeneizacao, marcado pela adocao de um estilo, pela formacao 

de um segmento, nao provoca qualquer identificacao entre os seus membros que implique 
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comprometimento social. Portanto, o vinculo com a alteridadc - cstruturante dos processos de 

individuacao - e enfraquecido. 

Talvez, tenha sido a decada de 80, mais do que qualquer outra, aquela que seria 

identificada como decada do estilo. Assim a denominava uma materia de Veja:564 

"O individualismo imperou numa decada em que sefez muita pose: no niodo de 
vida a ordem foi se diferenciar a qualquer custo das mulliddes, procurando 
atraves das roupas, gestos epalavras um perfil inconfundivel" 
"Para inter pre tar seus papeis, tanto os principes britdnicos como os at ores na 
Casa Branca recorreram ao estilo. Estilo e a palavra que define a vida nos 
anos 80. Dos estilos de vida alternativos dos 60 e 70 apagou-se totalmente o 
'alternatives', esta cada vez mais dificil achar 'vida' e o estilo triunfou 
soberano...Contra a massificacdo da sociedade de consumo industrializada, 
opaca e repressora, as tribos dos anos 70 opuseram a autenticidade da 
expressao do Eu, o individualismo exacerbado. Nos 80, tudo isso acabou. 
Vingou um outro tipo de individualismo - o da afirmacdo do estilo, da autoria 
pessoal. Nao se cumpriu a profecia da padronizacao planetaria, da miragem da 
aldeia global onde todos se comportassem como robds. As engrenagens da 
moda e da industria cultural - com seus milhoes de espectadores do mundo 
inteiro continuaram a existir. Ilouve, no entanto, um deslizamento significativo, 
no sentido de privilegiar, tanto nos arlistas como nas plateias, aqueles que se 
diferenciassem umpouco, que tivessem o mitico estilo...Ter estilo nao significa 
aderir a uma determinada moda, mas af/rmar um gosto ou uma maneira de ser. 
Nao importa qua! seja o estilo, desde que ele exista - nas roupas, na aparencia 
pessoal e ate na culindria. " 

O "estilo pessoal" era, portanto, assunto de debate e objeto de desejo na decada de 80. 

Na secao Moda a revista Veja publicou a reportagem: Jeito produzido - Esta em vigor o culto 
do estilo pessoal.565 Atraves dela e possivel perceber como o novo processo de massificacao 

se fazia por mcio da diversificacao da oferta de produtos: os modelos de oculos 

multiplicaram-se em poucos anos, passaram de 80 para 3 mil ( em 1984 ); o brilho 

transparente dos batons dos anos 70 ganharam mais de vinte cores; as camisas ganharam 

cores exuberantes. ( Veja,Ibdem,p.77 ) E o "estilo pessoal" passou a ser definido pela 

( Veja Especial, A Decada dc 80,3 l/12/89,p. 180-185 ) 
(Veja, 21/11/84, p.77) 
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capacidade de selecionar e combinar essa oferta para marcar uma diferenca exterior expressa 

na aparencia: 

"Vestir-se hoje e sindnimo de produzir-se. A palavra que sintomaticamente 
entrou no vocabuldho corrente do pais, e os convites para a producao 
multiplicam-se pelas vitrines de forma explosiva...Ouando as pessoas se 
vestiam pelo padrao monotono da decada passada, ficava entendido que o 
essencial eram as diferengas interiores. Hoje, as diferengas inieriores contam, 
evidentemente, mas passou-se a desejar tambem a diferenga exterior." 
(Veja,lbdem,p.77 ) 

Na publicidade, tambem, o estilo era ressaltado. 

0 homem tern meia idade, veste um terno perfeito, bem cortado e passado ( Fig. 45 ). 

Esta confortavelmente sentado, as pernas cruzadas, numa poltrona de couro; suas maos se 

juntam na altura do peito, os dois dedos indicadores tocam levemente o queixo, com a cabeca 

ligeiramente pendida para frente. O seu rosto, pelo angulo e aparencia o torna pensativo, mas 

tambem confiante, seguro equilibrado ( sabe onde quer chegar ). Diante dos seus olhos ha 

uma cortina por onde a luz de fora chega amaciada. Como ele e visto de perfil, o tipo de 

adesao solicitada se baseia no desejo de imitacao, de apropriacao das qualidades do modelo. 

(Joly,2000,p. l06) 

Esta foto retangular ocupa a parte central de duas paginas de um anuncio publicitario 

na revista Veja.566 Sobre a parte esquerda da foto, que mostra as pernas cruzadas do ator, 

aparece a legenda: "Voce nao e igual a qualquer um. Seu banco tambem nao pode ser. " A 

legenda explica e completa a foto: voce nao pode ser igual a qualquer um, porque voce tern 

classe, portanto, voce tern um banco diferente. Portanto estar so = classe = banco diferenciado 

= so para voce. Isso se completa na legenda da pagina direita sobre a parte foto onde 

(Veja, 1987) 
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aparecem o tronco e a cabeca do modelo. "Agora voce tern o individual Bank. O Chase so 

para voce." 
Nao ha no ambiente nem no ator nada que o particularize, alem da classe e estilo. Ele 

pode estar em qualquer pais, em qualquer metropole do mundo ( Com a classe e a 

experiencia iniernacional do Chase Manhattan. ) . E um homem universal, prototipo do 

homem globalizado. 

Ele esta so mas, paradoxalmente, nao esta sozinho, pois na cultura narcisica pior 

solidao nao ha que a indistincao, a massificacao e a indiferenca. Isso se expressa atraves da 

metonimia visual na qual o fato de estar sozinho estabelece uma relacao de contiguidade com 

classe, distincao. 

Esta publicidade, melhor que qualquer outra, define a cultura narcisista da qual se 

alimenta e reproduz. Travando um dialogo implicito entre medos e fantasias, por onde trafega 

a subjetividade contemporanea marcada pela aparencia, pela difcrenciacao, pela 

individualizacao - tudo isso e expresso num estilo de vida.567 

O anuncio do Vinho Chateau Duvalier apela para um sentido de pertenca cm torno 

daqueles que tern ( bom ) gosto comum. O titulo traz a idcia: "Bom gosto nao tern hora" 

(Fig.36).5 6 9 

Atraves de recursos da pesquisa e do marketing as empresas lancam o seu produto no 

mercado destinando-o a um publico-alvo pre-definido. Atraves da publicidade e dos simbolos 

567 Um estilo e. portanto, um modelo de vida, uma atitude, uma opiniao e um gosto que gcra c ao mesmo tempo 
foi gerado pela necessidade do consumo de dctcrminados valores signicos condensados nas mercadorias. O 
consumo e a ostentacao de detcrminados objetos/marcas cria um espelhamento de autorefcrencia baseado nao no 
valor de uso da mercadoria, mas no scu valor signico. 

( Veja. 1980 ) 
569 A figura, atraves dc scis tomadas diferentcs, mostra dois casais em um veleiro, navegando ao entardecer. O 
modelo masculino pesca lagosta, a modelo feminino toma banho de sol, degusta vinho, em close, close dos 
vinhos, o calicc e o acompanhamcnto, e, por fim, no centra, a mesa no conves, onde os dois casais participam de 
uma con\crsa descontraida enquanto fazem uma refci<;3o rcgada a vinho. 
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ncla presentes espcra-sc que o piiblico-alvo se auto-deiina, na medida em que seus membros 

passem a se identificar com os modelos propostos pela propaganda, com o estilo pre-definido. 

Por exemplo, a escolha dos simbolos que compoem a mensagem do vinho Chateau 

Duvalier ( aventura num veleiro, esporte, refino, bom gosto ), nao e aleatoria. Os simbolos 

sao escolhidos por exercerem maior apelo junto ao publico de uma dada publicacao ( 

determinado segmento da classe media urbana formada por leitores da revista Veja em 1980 ) 

e por, nesse caso, responderem a uma carencia de identidade 

Para isso e importante - como nos mostram Vestergaard e Schroder ( 2000,p.74 ) - o 

trabalho de psicologos e sociologos organizando e estudando pesquisas de opiniao, para 

definir um publico-alvo e procurar, atraves dos valores signicos especificos agregados ao seu 

produto, preencher um vacuo de identidade compartilhado por um dado segmento social. Ou 

seja, agora cada vez mais, os lacos identitarios podem ser racional e previamente produzidos: 

"Um dos pressupostos hdsicos do sen trabalho e (pie os anuncios dexem 
preencher a carencia de identidade de cada leitor, a necessidade (pie cada 
pessoa tern de aderir a valores e estilos de vida (pie confirmem seus proprios 
valores e estilos de vida e the permitam compreender o mundo e seu lugar nele. 
Estamos aqui em presenqa de um processo de significacao, no qual um cerlo 
produto se torna a expressao de determinado conteudo ( estilo de vida e valores 
) . Evidentemente, o objelivo final desse processo de significacao consiste em 
ligar a desejada identidade a um produto especifico, de modo que a carencia de 
identidade se transforme na carencia do produto ". 

Para estes autores, a publicidade costuma explorar uma caracteristica geral da 

sociedade de consumo: "a importdncia de fazer o que lodosfazem, ou seja, a imporldncia de 

se mauler a altura de todo mundo ". ( Ibdem,p. 127 ) 
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III.3.3. C1NDERELA E O PALACIO ENCANTADO: Apelo dc Transfcrcncia. 

Carvalho ( 2001 ) mostra que a primeira funcao da marca e particularizar o produto; a 

segunda e mobilizar conotacoes afetivas. Para ela, e a marca que faz a mediacao do discurso 

publicitario, sobretudo o antropomorfico, que estabelece uma analogia entre a marca e a 

pessoa. "Conferir ao objeto um nome proprio, em lugar de um name comum, e permitir ao 
objeto uma extraordindria promoqao por meio da aquisiqao de identidade ". 

Por apresentar uma identidade atraves da marca/ imagem, um produto/objeto ganha 

uma personalidade, reforcando a percepcao rcificada da sua independencia e autonomia 

manifesta no valor signo que o faz encarnar status, poder, felicidade, seguranca, 

diferenciacao, estilo, etc. Essa onipotencia do objeto e reivindicada pelo consumidor que 

busca nela a completude imaginaria de seu narcisismo infantil.570 

Portanto, o apelo a transfcrcncia esta presentc em quase todo tipo de publicidade, seja 

atraves da promessa de distincao ( sujeito especial, fora da homogeneidade ) ou das promessas 

de identidade ( homogeneidade atraves de um estilo ). Aqui, no entanto, procuramos fazer 

uma analise mais pontual dessas transferencias atraves de um aspectos caro ao imaginario dos 

anos 80 no Brasil e fortemente presente nas mensagens do candidate Collor de Mello: a 

modernidade. 

570 Como nos diz Severiano ( 2001,p. 159 ): "Essa forma de apropriacao fetichisla do objeto de consumo 
caracteriza-se, justamente, pela transferencia para o objeto, das forcas, poderes e desejos, criados 
originalmentepela atividade humana...Ante a imaginaria onipotencia restauradora do objeto ocorre, pois, uma 
lentativa de assimilacdo narcisica do objeto por parte do homem, o qual numa especie de tentativa de auto-
obturaqao permanente da propria falta, antropomorfiza o objeto, ou melhor, £ por ele 'devorado' diluindo-se, 
assim, as fronteiras entre ambos, e o objeto passa a ser considerado uma extensao de si proprio ( seu 'ideal de 
eu')" 
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Alguns produtos/marcas veiculam valores/signos da modernidade.571 De uma forma 

geral, a modernidade e representada como uma outra realidade e um outro tempo que existe 

apenas de forma paralela e pontual na realidade e no tempo presente. 

Tratada como a decada perdida, os anos 80 no Brasil, com a excecao de periodos 

curtos e intercalados, foi vivida e representada pela midia como um tempo de poucas 

conquistas verdadeiras e raros avancos; amargos indices ( inflacao, divida externa, 

desemprego, recessao ) e projetos futuros interrompidos ( crise no sistema de comunicacoes e 

transporte, energia, amarras no setor de informatica e dificuldades de insercao num processo 

de globalizacao e liberalizacao da economia visto como o caminho da modernidade ). 

No entanto, desde a decada de 70 e durante toda a decada de 80, o pais experimentava 

uma espetacular mudanca na estrutura de consumo decorrente de transformacoes ocorridas na 

propria sociedade brasileira. Novais e Mello ( 1998,p.625 ) mostram que os trabalhadores 

subalternos experimentaram ascensao social, incorporando padroes de consumo c estilo dc 

vida modemos, a classe media passou por uma expansao extraordinaria e rapida ascensao 

social, atraves do crescimento do emprego publico e privado e do surgimento de novas 

ocupacoes industrials e urbanas ( p.632 ), ressaltando que, entre 1973 a 1980, o crescimento 

economico brasileiro foi de 7 . 1 % ao ano; e para a elite de alta renda concentrada572 criavam-

se novos mercados de consumo de luxo, bens ou servico, adequados aos modelos emergentes 

de comportamento ( p.630 ), 

571 Tomamos aqui o conccito dc "moderno" para nos referir como na decada de 80 eram pensadas e desejadas as 
transformacoes sociais, politicas, tecnologicas c dc consumo. Ncstc scntido, o moderno op6c-sc ao "arcaico", a 
velhas formas e relacoes de poder, de trabalho e de vida, geralmente associadas ao Brasil rural; o moderno 
tambem pode se referir ao Estado dentro da nova conccpcao liberal, a internacionalizacao da economia e dos 
fluxos de troca c o acesso a bens e servicos como computadorcs, videocasscte, videogames, produtos 
congclados, banco automatico, Shopping Center, etc. 
572 Entre 1960 a 1980, os 5% mais ricos aumentaram sua participacao na renda de 28.3% para 37.9%; os 10% 
mais ricos, passaram de 39.6% para 50.9% e os 20% mais ricos passaram de 54.8% para 66 .1% a sua 
participacao na renda. Neste mesmo periodo, os 60% mais pobres diminuiram a sua participacao na renda, de 
24.9% para 17.8%. ( Novais c Mello, Ibdem, p.634 ) 
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Quanto a mudanca nos padroes de consumo, Novais e Mello ( 1998, p.623 ) ressaltam: 

novos padroes alimentares ( produtos industrials de massa: leite, margarina, doce de lata, etc. 

), novos padroes de higiene ( escova e pasta, sabonete, papel higienico, desodorante, batom, 

pente de plastico ), novos padroes de casa ( fogao a gas de botijao, detergente, panelas de 

aluminio ), padroes de vestuario ( roupa industrial: calca jeans, camiseta, tenis, blusa de fio 

sintetico ), eletrodomesticos ( radinho de pinha, geladeiras, televisores, etc. ), novos espacos 

de consumo ( shoppins, entre os anos 70 e 80 ). 

Esta mudanca nos padroes de consumo e estilo de vida eram retratados cotidianamente 

pela publicidade e, principalmente, pelas telenovelas. Hamburger ( 1998,p.442-443 ), mostra, 

por exemplo, que as novelas deste periodo, buscavam retratar o universo das classes medias 

urbanas caracterizado por: suas inquietacoes subjetivas e sua ansia de modernizacao. E a 

definicao do padrao do que era moderno e atualizado se dava sob o consumo de 

eletrodomesticos, decoracoes, vestuarios, e sob a visibilizacao de certos assuntos, 

comportamentos e atualizacao de modelos de identidade, de comportamento ( homem/mulher 

) e organizacao familiar. 

O anseio por modernidade estava relacionado a uma perspectiva de ascensao social 

individualizada - dai que fossem as novelas o locus privilegiado de propagacao desse anseio. 

Uma reportagem de Veja, de 1983,574 mostrava que em tres novelas diferentes, 

personagens masculino pobres viravam ricos. Era o caso do torneiro mecanico, Guilherme ( 

Flavio Galvao ), em Sabor de Mel, na Rede Bandeirantes; do motorista de caminhao, Ciro ( 

573 As comidas instantaneas e congeladas tern como publico alvo as mulhcres que agora estao no mercado de 
trabalho. Como mostra a seguinte reportagem de Veja: I Ida Kloderna - Comidas instantaneas e congeladas 
alargam o menu oferecido pelos supermercados ( 12/10/83,p.67 ): "nas ultimas semanas, esta tendencia 
apresentou uma escalada notdvel. Numa onda fertil de lancamento, os supermercados passaram a oferecer, por 
exemplo, pizza, batata frita e nhoque congelados, chantili em po...lazanha pre-cozida...tem um endereco mais 
vasto: o numero crescente de donas-de-casa que trabalham fora, nao tern empregada ou, simplesmente, querent 
ficar livres vez por outra da obrigacao de preparar refeicao ". 
514 Televisao - Os cinderelos - Todas as noites, pobrefica rico. ( Veja, 27/04/83,p.93 ) 
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Claudio Marzo ), cm Pao Pao, lieijo Beijo, da Rede Globo e do filho da cozinheira, Luiz 

Carlos ( Fabio Junior) , em Louco Amor, da Rede Globo. 

A reportagem nota que os efeitos da crise economica e o medo das emissoras em 

inovar, as fizeram revirar o bail de folhetins em busca de formulas garantidas, assim 

atualizaram as velhas fabulas da ascensao social e do amor entre classes diferentes, 

representadas, agora, por "gatos borralheiros" do sexo masculino.575 

I Iavia um desejo do espectador - reforcado numa situacao de crise, reccssao e tensao 

social - de tele ( viver ), atraves de personagens, fantasias de integracao ( ao mundo novo, 

esplendoroso, rico e moderno ) por meio de uma ascensao social individualizada para o 

mundo das classes privilegiadas, onde se encontrava o paraiso da modernidade. 

Na publicidade, as promessas de modernidade se faziam tambem de forma 

individualizada, atraves do consumo de valorcs/signos presentes nos produtos ofertados. A 

modernidade, e o prcstigio social dela decorrente, passava a ser uma aspiracao comum a 

diversos segmentos sociais, mesmo que a partir de pontos de vista diferenciados: 

"A publicidade dirigida principalmenie a classe trabalhadora tende a prometer 
uma transformaqao pessoal por intermedia do produto (pie esta anunciando ( 
Cinderela ) ; a publicidade para a classe media promete a transformaqao das 
relacoes por meio de uma atmosfera geral criada por um conjunto de produtos 
(O Paldcio Encaniado) ". (Berger APUD Vestergaard e Schroder,2000, p. 119) 

A midia e a publicidade vinculavam o conceito de modernidade aos produtos, 

determinando formas e padroes de consumo emergentes, principalmente, os novos, e agora, 

um pouco mais acessiveis produtos: TV colorida, eletrodomesticos, videocassete, videogame, 

575 Walter Ncgrao, aulor dc Pao Pao, Beijo Beijo, afimiou: "A Globo me peeliu para fazer uma hisldria de 
homem pobre que fica rico". E Gilbcrto Braga, autor de Louco Amor, complctou: "Ouando as chances sao 
poucas e mais eficaz lidarmos com o mundo da fantasia deixando o espectador sonhar que podemos conquistar 
um mundo novo ". ( Veja, Ibdem ) 
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computador, som 3 em 1, microsislem, CD player, diversos modelos de carros e mesmo 

velhos produtos embalados em novos designs e marcas. 

Ilavia uma ansia dos brasileiros por produtos modernos: "Tenfio que acompanhar a 

modernizaqao, sub o risen de ser engolidopelo cotidiano". - afirmava o medico D.N, 43 

anos, que comprou um multiprocessador e, nos ultimos dois anos, havia comprado TV 

portatil, superbatedeira e outro multiprocessador. ( Veja, Ibdem,p.67 ). "Ouero facilitar a 

minha vida e por isso invis/o em produtos cada vez mais avanqados". - disse I. K, carioca, 
* • 577 

analista de sistema. ( Veja, Ibdem ) 

Em confronto com uma realidade presente, ameacadora e "arcaica", um novo e outro 

mundo eclodia atraves das promessas do mercado. A modernidade, mutante e sedutora, 

apresentava-se excludente e exclusiva para determinados segmentos, reforcando a sua ligacao 

com determinados estilos de vida, quotidianamente referenciados pela novela das 8 e pela 

publicidade como um todo e ansiosamente perseguidos, principalmente, pela classe media. 

O apelo publicitario do som 3 em 1 da Philips ( Fig. 46 )57X apresenta dois modelos do 

produto em dois quadros diferentes. No primeiro deles, o aparelho de som esta pousado em 

uma ampla superficie que parece um microship ampliado se estendendo por um horizonte 

infinito e curvo. Sobre essa superficie, o simbolos esferico e metalico da Philips flutua como 

uma luminosa lua artificial. No segundo quadro, o aparelho de som parece pairar numa 

superficie aquatica de um planeta futurista, sobre o qual flutua a mesma lua metalica da 

marca. 

576 Veja de 1989 mostra: Ha 15 anos, os TVs coloridos ainda cram novidade, nao se sabia o que era videocassete 
e fralda descartavel "Hens que se incorporaram a vida nos anos 80". ( Veja, 01/03/89,p.67 ) 
577 Em 1989, a Veja mostrou os dados de uma pesquisa realizada com 4.800 familias, com renda mensal de 1 a 
33 salarios minimos, em dez estados brasileiros. Segundo a pesquisa, a renda mensal das familias era assim 
dividida: habitacao: 34.3%, alimentacao: 29.6%, gastos escolares: 0 .42% vestuario: 8.7% e 5.1% da renda 
mensal era investida em moveis, aparelhos de TV e produtos eletrodomdsticos.Co/;jpor/n/«ento - Poder de 
compra - Pesquisa aponta novos hdbitos de consumo. ( Veja, 01/03/89,p.67) 
578 ( Veja, 1985 ) ja analisamos anteriormentc esta mensagem publicitaria, mas tomando o vids da relacao entre 
raz3o c emoc2o. 
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Ao lado do primeiro quadro estao as especificacoes do aparelho numa linguagem 

cilrada destinada a conotar modernidade: Stereo Music Centre AH928: Tape-deck controlado 
por microprocessador, teclas Eletronic Soft-Touch, 60 watts de potencia PMT, filtro High e 
Loudness, Sintonizador AM / I'M estereo, Leds indicadores de potencia, Toca-discos DC 
Drive. 

Ao lado do segundo aparelho, novas e curiosas especificacoes: Stereo Music Centre 

AH 8-iO: Design short line, 76 watts de potencia PMP, sintonizador de alta sensibilidade, led 
indicador de sintonia de EM estereo, tape-deck front loader, toca-discos com duas rotacdes. 

0 titulo da mensagem e o seguinte: "Combinados 3 em 1 Philips. Razao, Emocdo e 
Fantasia...Som Philips. A emocao da miisica ao vivo". 0 texto se inicia com a frase: "0 
mundo do som Philips sempre trabalha afinado com o futuro, transformando a teoria nos 
mais emocionantes equipamentos de som ". 

0 produto, portanto, apresenta-se sob a embalagem do moderno, atraves dc um 

conjunto simbolico presente nas imagens, fornecendo uma metafora do futuro, e no texto de 

especificacao, cuja linguagem "cifrada" esta metonimicamente associada a linguagem da 

ciencia e ao ingles, tido como a lingua do "primeiro mundo".579 

No presente, o produto esta "sintonizado" com o futuro e, so atraves do consumo, uns 

poucos o alcancarao. Ou seja, o produto fornece a chave de uma temporalidade paralela e 

restrita a poucos eleitos. 

579 O mundo high-tec aprcscntava-se sob o simbolo dc formulas, dc chips, da robotica, da informatica - sao as 
promessas do primeiro mundo no scculo XXI. Em 1985 a feira dc Tsakuba, no Japao, tcntou numa cxposicao, 
antecipar as conquistas da tecnologia de ponta. Nela apresentaram-se robos pintores, organistas, garcons, telas 
gigantescas dc televisao. A Fujitsu aprcscntou num mote a maxima fantasia tccnologica: "Tudo que a 
humanidade pode sonhar a tecnologia pode realizar. " ( Veja, 20/03/85,p.82-86 ). Jameson ( 1996,p.52 ) fala da 
eclebracao desse novo mundo estetico do pos-industrial com as fantasias correntes a rcspeito da naturcza 
salvacionisla da alta tecnologia, dos chips, dos robos. Essa fantasia de futuro pareccu tornar-se real quando cm 
1989 cientistas anunciaram a "Fusao a frio", tida como a descoberta fisica do scculo. Cientistas da Inglaterra 
anunciaram que conseguiam retirar energia barata e limpa do atomo, a fus3o nuclear. Logo a descoberta seria 
desmcntida como fraudc. ( Veja, 19/04/89.p.64 ) 
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A publicidade do Santana 87 ( Fig.47 )580 promete uma mudanca da realidade. A 

figura com o carro ocupa uma faixa retangular tomando 90% de toda pagina: o produto e o 

grande simbolo: sofisticacao, beleza, conjorlo. Novos para-choques com spoiler integrado: 

ainda mais elegante, com muito mais classe. E para-sol direito com espelho e iluminacao, 

farois de neblina embutidos na grade, alem das opcoes em cambio automatico, direcao 

hidraulica, ar condicionado: muito acima de qualquer outro carro. 

Sofisticacao, beleza, conforto, elegancia, classe, diferenciacao sao os atributos da 

modernidade que o carro traz e transfere ao seu consumidor. Propoe, portanto, uma 

ascendente e individualizada mudanca de realidade ( de carro ), atraves da qual se exercera a 

transferencia prometida. Como afirma o titulo: "Mude a realidade. Entre num Santana. O 

que e reforcado no final do texto: "Entre num Santana 87. Voce nao estard apenas mudando 

de carro. Estard mudando tambem o mundo a sua volta". 

Uma grande transformacao que ira ocorrer no Brasil dos anos 80 e a forma como a 

esfera politica ganha novos contornos a medida que partidos, mas principalmente, candidatos 

transformam-se em grandes marcas, atraves dos artificios da midia e da publicidade. E Collor 

vai ser o grande exemplo desta transformacao. 

Na construcao da marca Collor de Mello e da imagem do Cagador de Marajds e 

possivel perceber como os diferentes apelos sao dirigidos. 

Primeiro, o apelo a distincao. A nova personal izacao da politica e o recurso da midia 

permitem uma relacao politica pessoal entre o candidato e o eleitor. A publicidade, por sua 

vez, como foi no caso de Collor, teve sempre o cuidado de que nas suas mensagens de mala-

direta, do radio e, principalmente, da TV, o candidato estabelecesse uma especie de dialogo 

pessoal com o eleitor, tambem singularizado num individuo unico, agradando ao seu desejo 

580 ( Veja, 1986 ) 
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narciso de ser dit'ei ente, de ser especial. "Eu me dirijo a voce ", costumava rcpetir o candidato 

em sens programas. 

Segundo, o apelo ao estilo. O apelo ao estilo, e feito quando o candidato aparecc 

enquanto projeto coletivo atraves do qual sao estabelecidas formas de pertenca e nomeacoes 

Para isso, tracos simbolicos foram estrategicamente planejados pelo marketing, dotando um 

candidato de uma marca que transmitisse valores agregados aos consumidores-eleitores, 

como, por exemplo, a modernidade 

Terceiro, o apelo a transferencia. E justamente a forma como a imagem da marca em 

torno da sua personalidade, do corpo e da aparencia do candidato transmite seguranca, forca, 

estilo, etc. inferindo metonimicamente na possibilidade de que, atraves dele, se tenha acesso -

por processos de ascensao social facilitados - ao mundo da modernidade, posto como objeto 

de desejo pela midia, pela publicidade e, principalmente, pelas telenovelas da decada.581 

111.4. QUEM MATOU ODETE REUTEMANN ?: Fantasias Dcstrutivas. 

As fantasias destrutivas derivam das frustracoes dos impulsos destrutivo, do 

acorrentamento das pulsoes de morte. ( Rouanet, 1990, p. 203 ). 

Estas fantasias sao decorrentes de um impulso agressivo reprimido que nelas se 

expressam por meios e por acoes simbolicas, mas quase sempre, de forma distorcida, 

disfarcada e sublimada, podendo resultar em destruicao, violencia e mesmo em produtividade 

estetica ou cientifica. 

581 Atraves do rclato "A Primeira Missa". visto na segunda parte deste trabalho - mas nao exclusivamente nele -
estes diferentcs apelos estao articulados atraves das Fantasias Materials c composicoes mitol6gicas. 
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No seu tratado sobre o odio, Peter Gay ( 1995 ) defende que existem maneiras 

par t iculars de exibir ou reprimir o odio ( e portanto a agressividade) que sao aprendidas, por 

isso variam de era para era, de classe, de pais. "O tipo de agressividade que uma cultura 

recompenses ou deprecia, legafiza ou bane, obviamente depende dos tempos e das 
circunstdncias, dos riscos e vantagens percebidas, dos habit os sociais de rebeldia ou de 
conformidade ". ( Ibdem, p. 12) 

Mas, embora exposto a ameacas e promessas, aparentemente maleavel na mao da 

familia, da escola, da vizinhanca e do mundo mais amplo, o ser humano mantem impulsos 

profundamente enterrados, mas potentes, que ficam fora do alcance das pressoes externas e 

resistem a elas. 

Freud mostrou que os impulsos agressivos faziam parte de uma luta e amalgama entre 

vida e morte, amor e odio e assim, a medida que elaborava seu esboco do Complexo de Edipo, 

foi descobrindo tracos significativos de agressividade em dominios emocionais onde se podia 

imaginar nao haver lugar para elas, como, por exemplo, em piadas, desejos ocultos de morte 

de entes queridos e em fantasias. Para ele, a agressao era a voz publica do impulso de morte, 

ele proprio remoto c silencioso. 

Leo Stone - tambem citado por Gay - afirma que a agressao e um agregado de 

diversos atos, com diversas origens, unidos, algumas vezes de modo frouxo, pela natureza de 

seu impacto nos objetos, e nao por um impulso demonstravelmente comum e unitario. Para 

ele, alguns atos de agressao vem da ansiedade, outros da raiva, da autopromocao narcisista, 

das necessidades sexuais ou da fome ou do puro prazer de exercer seus proprios poderes 

corporais. 
Concordamos que os impulsos agressivos expressam uma dimensao ontologica que 

Gay mostra estar presente seja no Geneses, onde se sobressai um Deus da vinganca, lancando 

a humanidade num reino de punicao: Adao, Calm, Sodoma, Gomorra; seja nos mitos gregos, 
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com suas historias de oicnsas c retaliacoes: castracao, assassinato; seja ao longo do tempo, 

onde filosofos, advogados e legisladores, explicam racionalmente a punicao como retribuicao, 

dissuasao e reabilitacSo, escondendo sob essas explicacoes racionais, uma ansia agressiva e 

uma desculpa para a vinganca 

Todavia, o impulso agressivo e manifestado, atualizado e reprimido atraves de 

conteudos e processos sociais e historicamente demarcados. As fantasias destrutivas sao uma 

manifestacao e atualizacao historico e social desse impulso agressivo, dai que aparecam com 

mais forca e freqiiencia em processos onde se verifiquem transformacoes sociais que ponham 

em xeque valores e modos de vida estabelecidos, onde haja exacerbacao das tensoes e 

conflitos entre velhos e novos atores e segmentos sociais e entre aqueles que disputam o poder 

e a riqueza socialmente produzidos. 

No Brasil dos anos 80 havia um acelerado processo de transformacao social nos 

modelos de familia, nos papeis e valores sexuais, nas formas de socializacao c sociabilidade ( 

advindas do processo de urbanizacao ), nas formas tradicionais de convivencia, no campo 

religioso, na estrutura produtiva, no campo politico ( Abcrtura, novos partidos, eleicoes 

diretas ) nos modelos e processos de consumo, etc. Esse processo corria paralelo com uma 

profunda crise politica ( idas e vindas, fracassos, vazios de poder, ameacas desencantos ), 

crise economica ( inflacao, divida externa, moratoria, recessao, desemprego, instabilidade, 

inseguranca ) e crise social ( aumento da violencia e criminalidade urbanas, greves, qucbra-

quebras, saques, etc. ). 

A partir deste quadro, destacamos as manifestacoes do impulso agressivo e a 

formulacao de fantasias destrutivas, elaboradas a partir de dois dominios: da sociedade e do 

Estado. 
Costa ( 1989 ), numa profunda reflexao sobre o Brasil dos anos 80, mostra como estes 

dois dominios estao fundidos e tern como base aquilo que ele chama da cultura narcisica da 
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violencia. Esta e uma forma particular dc mcdo c reacao ao panico e nutre-se e e nutrida pela 

decadencia social e pelo descredito da justica e da lei, pois nela o futuro e negado ou 

representado como ameaca de aniquilamento ou destruicao. De forma que a saida apresentada 

e a fruicao imediata do presente, a submissao ao status quo e a oposicao sistematica a 

qualquer projeto de mudanca que implique cooperacao social e negociacao nao violenta de 

interesses particulares. 

Para o autor, os tracos da cultura da violencia estao inscritos em varios pianos da vida 

sociocultural. 

O primeiro deles seria uma visao cinica do mundo, que universaliza a violencia e traz 

como argumento - para demonstra-lo ao homem comum - os proprios fatos que prestam 

depoimento em favor da violencia: 

"Pergunla-se, 'didaticamente ', onde estao os assassinos de mulheres, algumas 
quase criancas, mortas cruelmenle por a/guns destes freqiientadores das 
alegres nodes cariocas? Onde estao os homens publicos que pilham os cofres 
de um pais miserdvel, d heir a da derrocada economical? Onde estao os 
proprietaries de terra que dizimam camponeses numa escalada defazer inveja 
a qualquer 'western-epaghetti'? Onde estao os policiais que invadem favelas, 
brutalizam e humilham cidaddos inocentes, em busca de traficantes que vivem e 
enriquecem, as castas do consumo de drogas da burguesia e da classe media? 
Onde estao os sonegadores de medicamentos e generos alimenticios, durante o 
Piano Cruzado? Onde estao os contrabandistas, contraventores, marajds e 
outros monumentos a corrupcao que as elites brasileiros elegeram como brasdo 
de sua emasculacdo, rapacidade e inconseqiiencia histdrica? E verdade, para o 
pequeno-burgues abulico e desorientado politicamente, esta lista de 'virludes 
civicas' pode nao servir de catecismo moral. Mas, pelo efeito da repetiqdo, nao 
raro passa a ser vista como prova inequivoca do que o cinismo quer 
demonstrar: lei e isso; e violencia travestida de transcendencia". 
(Costa,Ibdem,p.l32) 

Este discurso cinico avaliza a pratica social mais suja, calhorda e ensandecida que se 

possa imaginar, dizendo ao homem comum que ele so tern saida se vier a compactuar com a 

violencia e escroqueria. 
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O segundo traco da cultura da violencia e aquele que faz com que os individuos 

acuados pela lei do cao passem a se servir das armas que tern ou que lhe sao oferecidas para 

se defenderem. Assim a cultura da violencia degenera em cultura da delinqiicncia. O 

delinqiiente e a forma que o homem superfluo encontra para sobreviver socialmente na cultura 

da violencia, regendo-se pela aspiracao totalizante e imediatista da completude. Esse 

delinqiiente pode ser impotente, quando incorpora o modelo da subserviencia involuntaria ou 

onipotente quando faz da desobediencia a lei a sua lei. Ambos vivem do descompromisso 

social. 

Vamos verificar separadamente estes dominios, erguidos sob a cultura narcisica da 

violencia 

111.4.1. RITUA1S MACABROS: Fantasias Destrutivas e a Sociedade 

No dominio da sociedade regida pela cultura da violencia, as fantasias destrutivas 

manifestam-se como violencia ou como manifestacao violenta contra a violencia. 

Montes ( 1998 ) mostra o aumento da violencia como decorrencia de um processo de 

dessacralizacao e individualizacao, com a valorizacao absoluta do individuo na sua busca do 

prazer, atraves do consumo compulsivo e compensatorio. 

Na mesma linha, Alba Zaluar ( 1998 ) aponta que a fragilizacao dos controles morais 

convencionais, nao substituidos amplamente por uma nova etica pos-convencional 

fundamentada na liberdade pessoal, e a predominancia das praticas cada vez mais centradas 

nas gratificacoes narcisicas das imagens especulares ou nos habitos mais imediatos de busca 
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de prazer ( seja no jogo, na diversao ou nas drogas ), levaram, a partir da decada de 80, ao 

aumento da taxa de crimes violentos. 

Ha, de um lado, desorientacao, ansiedade e medo provocados por uma situacao de 

crise ( favelizacao, desemprego, degradacao urbana, perda do poder aquisitivo da classe 

media, aumento da violencia e criminalidade ), de desestabilizacao das estaituras de poder e 

do descredito na justica; e, de outro lado, um individuo elevado a ribalta pelo mercado, pela 

midia e pela publicidade dispostos a realizar todos os seus desejos, seduzindo-o com 

promessas de felicidade, poder, distincao, auto-realizacao, beleza, etc. 

Os apelos sedutores sao dirigidos a todos, mostrando o consumo de objetos e a adocao 

de determinados estilos de vida como sinal do sucesso, felicidade e dignidade. Tal situacao, 

cria um hiato cada vez maior entre os que desejam e os que podem satisfazer o seus desejos e 

aqueles que nao podem. Nao poder atingir os padroes e modelos elegidos pela sociedade de 

consumo em seus insistentes apelos tern levado - como observa Bauman ( 1997 ) - a um 

aumento da criminalidade e a uma redefinicao das classes perigosas, que sao agora classes de 

criminosos e habitam um territorio indefinido fora do paraiso dos shopping centers. 

E nos fins da decada de 70 e inicio da decada de 80 que a tenia da violencia foi 

promovido ao principal problema nacional, recebendo mais destaque inclusive que os indices 

inflacionarios - como observou, em 1982, Ruben George Oliven ( 1983,p.32 ): "A violencia 

urbana e, pois, alqada ao status de 'questdo nacional' justamente quando o modelo 
economico e politico entra em crise ". 

Em 1980, cm meio a fumaca das bombas nas bancas de jornal, na camara de 

vereadores do Rio de Janeiro e na OAB e de uma violencia urbana que assustava 54% da 

classe "A" carioca, o "Mao Branca" aparecia na baixada fluminense. Neste mesmo ano, foi 

582 ( Veja. 31/12/80,pp.63-80) 
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lancado um disco compacto cxaltando os feitos do "Mao Branca" que, inspirado no esquadrao 

C O 1 

da moile, anunciava no jornal a execucao de "presuntos" 

As fantasias destrutivas dirigiam as pulsoes agressivas no sentido da vinganca e da 

punicao, da violencia no combate a violencia, no "olho por olho, dente por dente", dai que as 

saidas apontadas passavam pelo "Mao Branca" ou pela pena de morte. 

Em 1982, o procurador paulista Aberto Marino Junior em um Ponto de Vista de Veja 

defendeu a pena de morte. As cartas do leitor que o elogiaram pelo artigo realca algumas 

feicoes das fantasias destrutivas: 

"Parabenizo ao procurador paulista Alberto Marino Junior por sen panto de 
vista em defesa da pena de morte no Brasil ( Veja n ° 709 ) . Que a violencia e 
fruto dasfalhas sociais ninguem duvida. Mas que ela esta at e nao ha vislumbre 
de ter stiascausaserradicadas". ( V.M, Fortaleza, CE - Cartas, Pena de Morte, 
Veja, 23/06/82,p.ll ) 

"Apresento men total apoio as ideias contidas no excelente artigo do 
procurador paulista. Com efeito, somente com a pena de morte a sociedade 
brasileira poderd fazer diminuir a onda de violencia e se livrar de bandidos 
irrecuperdveis". ( F.C, Rio de Janeiro, RJ - Cartas, Pena de Morte, Veja, 
23/06/82,p. 11 ) . S 8 4 

No final da decada, o aumento do numero de sequestra no pais e a grande repercussao 

na midia, reacendeu o debate acerca da pena de morte, no rastro do medo e da ansiedade 

acesos, como mostra uma reportagem de capa de Veja: Seqiiestro, o medo chega dsfamilias. 

Referindo-se a esta materia foram escritas as seguintes Cartas do leitor; 

"Com relacao a reportagem 'Um pais com medo', sao necessdrias providencias 
urgentes no sentido da elaboracao de leis mats severas punindo esses 
desajustados que so trazem ajlicao dsfamilias". ( V.F, Aracaju, SE - Cartas, 
Sequestra, Veja, 06/09/89,p. 11) 

5 8 3 ( Veja, 28/05/X0,p.70 ) 
5 8 4 Em 1986, um deputado do PDS de Sao Paulo, clcito para a Assemblcia Legislativa com 560 mil votos, 
manipulando fantasias destrutivas, afirmou: "Se a pena de morte for aprovada no pais, seria candidato a 
carrasco...o bandido esta no ultimo degrau da minha escala de valores" ( Veja, 31/12/86,p.79 ) 
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"Hoje em ilia, seqiiestro virou meio de vida. Os seqiiestradores, pessoas 
mesquinhas e sem consciencia, ndo fazem ideia da agonia por que passant as 
/amilias da vitimas. Lamenta que no Brasil ndo se tetiha instituido a pena de 
morte para seqiiestradores". ( D.E, Belo Horizonte, MG, Cartas, Sequestra, 
Veja, 06/09/89,p. 11 ) 

Nestes pequenos depoimentos esta presente uma logica basica: diante de uma estrutura 

social que vai continuar produzindo "falhas sociais", de um aparato de justica desacreditado ( 

visto atraves da "impunidade" ), apela-se a solucoes individualizadas585 e negociac5es 

violentas de interesses, proprias de um mundo onde as condutas passam a ser orientadas no 

"salve-se quern puder" e no "cada um por si e Deus por todos", assentadas em desejos de 

punicao e no exorcismo dos fantasmas de uma classe media, social e fisicamente, ameacada. 

Num texto escrito, ainda em 1982, Oliven ( 1983,p.l8 ) afirmava que com a crise do 

modelo economico, com o recurdescimento da infiacao, do desemprego e com crise politica 

foi preciso criar um novo bode expiatorio: 

"Ksfe e o 'marginal', figura que e uii/izada para exorcizar os fantasmas de 
nossa classe media, tdo assustada com a perda de sen status, com a sua 
crescen/e pro/etarizacao e com a queda de sen poder aquisitivo, alcanqado nos 
anos do 'milagre'. E preciso tranquilizd-la e esconjurar sens demonios como se 
fazia na Idade Media queimando bruxas. Neste sentido, a enfase que programas 
como o Fantdslico emprestam d violencia na cidade e o bombardeamento 
constante por parte dos meios de comunicaqdo e dos polilicos do regime a 
respeito da necessidade de um maior policiamento visani criar um clima de 
tensaopermanenle que, 'longe de ameaqar o sistema, o consolida'". 

Os sentimento de inseguranca, desorientacao, medo e ansiedade precisavam ser 

organizados de forma coerente, ordenados e entendidos, as fantasias destaitivas cumpriam 

esse papel, repartindo o mundo de forma dicotomica entre "civilizacao" e "barbarie", bem e 

5 * 5 Na sccao Ponto de Vista de Veja, "Vou Atirar para matar", Maria Santos do Nascimcnto, cmprcsaria cm 
Bclem assim se expressa: "Usar arnia quamlo for preciso e o unico nwelo de defender se defender da 
ineficiencia policial ". ( Veja, 16/1 l/88,p.l42 ) 
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mal, elegendo um representante dessa parte do mundo ( o marginal ) e apontando as formas de 

preveni-lo e elimina-lo. 5 i i o 

Diante das mudancas da esfera publica, da crescente privatizacao das preocupacoes e 

solucoes e da crise nas instituicoes sociais e politicas e nas relacoes tradicionais sustentadas 

pela familia, vizinhanca, comunidades, e do vacuo de uma nova etica e de um Estado de 

Direito, as couracas sociais protetoras eram relaxadas, deixando emergir com mais 

intensidade os impulsos destrutivos e as fantasias agressivas a eles associadas. 

As inibicoes, carencias de afeicoes, repressoes, fracassos sofridos por um grupo 

acumulam nele cargas de rancor suscetiveis de explodir um dia ( Delumeau,2001,p.28 ), na 

medida que o medo e angustia mobiliza forcas latentes que resultam em revoltas ou na 

instalacao de um clima de ansiedade ou neurose, podendo levar a explosoes violentas e 

perseguicoes de bodes expiatorios. 

Nos primeiros meses de 1984, forara mortos seis "delinquentes", a pauladas - mostra 

uma reportagem de Veja. 5 X 7 As pessoas se reuniram, julgaram, condenaram e elas mesmas 

exccutaram. A domestica M.G.R, 22 anos, que ergueu o braco para apoiar a condenacao, 

justificou: "Ouem eslupra pessoas indefesas ou rouba e mala um trabalhador ndo tern direito 

a vida". ( Veja,lbdem ) 

No mesmo ano, em Itatiba, Espirito Santo, sete assaltantes de banco feriram tres 

soldados e mataram um. Logo, na cidade de 3 mil moradores, juntou-se uma multidao de 500 

5 8 6 "E urgenle um trabalho de prevencao da marginalidade do menor, pais sao eles potencialmenle, os loucos e 
o.s assassinos de amanha. Esse trabalho deveria contar com a part'tcipacao de todos os segmentos da sociedade, 
com respaldo governamental e participacao de todos os ministerios. O assassino de Laura e Talita morreu, mas 
quantos estSo soltos por ai e prontos para malar ouiras criaturas inocentes?". ( A.R, Brasilia. DF - Cartas. 
Violencia, Veja, 23/1 l/83,p,12 ). "A escalada da violencia em nosso pais assim esta porque os criminosos eslao 
cientes e conhecem a existencia da chamada impunidade. Com muito menos daquilo que foi utilizado na 
repressao ao comunismo, terrorismo ou outros ismos do passado, nossas autoridades fariam baixar estes indices 
de criminalidade a ponto de nao sobrar ninguem para contar a historia. E tenho plena certeza que, ao contrario do 
passado, desta vez os 'espectadores' aplaudiriam de pe". ( P.B, Brasilia, DF - Cartas, Violencia, Veja, 
23/ll/83,p.l2 ) 
5 8 1 Crime — I bto pela morte - Em julgamento publico, um delinquente e condenado e executado a pauladas. ( 
Veja, 1 l/04/84,p.28) 
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pessoas: homens, mulheres e criancas, munidos de pedras, canivetes, martelos, foices, facas 

de cozinha e justicaram cinco desses assaltantes.5sx 

Um leitor de Veja escreveu para apoiar e aplaudir outros desses linchamentos: "Li 

com muito en/usiasmo o artigo pub/icado em Veja N ° 8N referenle ao linchamento de um 

bandido. E isso que iodo o Brasil devefazer. Trucidar bandidos. Parabens aos moradores do 

bairro Jardim Guanambu" ( A. S, Salvador, BA - Cartas, Linchamento, Veja, 09/05/84,p. 11 ) 

Em 1986, os linchamentos tiveram continuidade. Num "ritual macabro" tres presos 

acusados de matar um fotografo e estuprar uma noiva foram linchados, mutilados e 

queimados:589 "Na node de segunda-feira, 2 mil pessoas entraram na cadeia de Umuarana, 

venceram a resistencia policial, malaram os ires presos a pauladas e, para encerrar o ritual 

com um toque macabro, levaram os caddveres para uma praca, onde foram molhados com 

gasolina e queimados". 

Ainda em 1986, sessenta policiais tcntaranvcvitar um linchamento em Mage, no Rio 

de Janeiro. Um grupo de justiceiros matou um garoto confundido com um "bandido". Em 

seguida, o chefe desse grupo foi procurado para linchamento. A policia trouxe reforcos e ate 

helicopteros e na rua a populacao armou barricadas para impedir a acao dos policiais, 

transformando a rua numa praca de guerra.590 

Em outros periodos historicos, mesmos os mais recentes, as fantasias destrutivas e os 

impulsos agressivos eram, geralmente, dirigidos aos diferentes: "a bruxa", "o estrangeiro", "o 

ateu", "o judeu", "o comunista", enfim, aquele que parecia trazer alguma ameapa a 

consciencia coletiva e ao cimento da solidariedade mecanica - como diria Durkheim. 

Tolerante com a diferenca, a sociedade pos-moderna incentiva a diversidade, fazendo com 

que a diferenca nao seja mais estranha e amea9adora. 

5 8 8 (Veja, 12/1 l/84,p. 116) 
5 8 9 Politico - Ritual macabro -Multi clao lincha presos e pOe fogo nos corpos. ( Veja, 3 l/12/86,p.43 ) 
5 9 0 Policia - Praca de guerra - Sessenta PMs para evitar um linchamento. ( Veja, 19/1 l/86,p. 115 ) 
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Contudo, como observa Bauman ( 1999 ) , na sociedade pos-moderna a diferenca agora 

privatizada e guiada pelo mercado e a tolerancia com ela costuma degenerar em isolamento: 

fragmenta ao inves de unir, nao leva a solidariedadc, leva ao aumento da curiosidade do 

espectador e ao desaparecimento do interesse humano.5 9 1 A doenca ( e a "marginalidade" ) e 

a escassez de consumo, a cura, um consumo ilimitado e, tanto o remedio quanto a doenca, sao 

totalmente privatizados. 

Ja do ponto de vista de quern pratica a violencia, na tolerante e privatizada sociedade 

pos-moderna, esta surge - como afirma Martins ( 2002, p.75 ) - como uma modo drastico de 

separar e individualizar, um modo desesperado, mas permanente, de buscar integracao social 

e politica em um sistema vivido e percebido como fragmentado, dividido e dotado de eticas 

multiplas. 

II 1.4.2. A I L I I A DA FANTASIA: Fantasias Destrutivas e o Estado. 

No dominio do Estado, os impulsos agressivos e as fantasias destrutivas dirigiram-se 

contra um Estado entendido como monstruoso, inchado, incompetente, corrupto, pontilhado 

de privilegios. 

E m um processo de transicao politica lento e marcado por ameacas e decepcoes, estas 

fantasias destrutivas, erigidas sob interesses politicos especificos e com especial participacao 

da midia na criacao do Cenario da Representacao da Politica, tiveram alvos diferentes. 

3 9 1 O medo pode levar tambem a objetivacao. Scgundo G. Delpierre ( Delumeau,2001,p.30 ). o medo da 
violencia, ao inves de lancar o sujeito a luta ou a fugir dcla, o individuou, fc-lo satisfazcr-se olhando-a de fora. 
encontrando prazer em escrever, ler, ouvir, contar historias de batallia, assistir as corridas perigosas. Das lutas de 
boxe, a tourada - o instinto desloca-se para o objeto. O que cxplica o aparecimenlo c o sucesso de programas de 
televisao que exploravam a violencia e a curiosidade acerca do "mundo cao" na televisao brasileira dos anos 80. 
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Num primeiro momento, no inicio dos anos 80, as fantasias destrutivas dirigiram-se 

para os representantes do Ancien Regime. No claudicante governo do presidente Joao 

Figueiredo, o fim da censura permitiu vir a publico uma assombrosa gama de denuncias de 

corrupcao e privilegios. 

Num momento em que as pesquisas indicavam que, aproximadamente, 80% dos 

brasileiros gostariam de ter eleicSes diretas para presidente, o governo caminhou em direcao 

contraria. Com a derrota da Emenda Dante de Oliveira e o posterior crescimento da campanha 

publica de Tancredo Neves, o governo definhou, se isolou e perdeu-se no vazio do poder. O 

presidente e seus ministros eram perseguidos por vaias e manifestacoes de repudio em varias 

partes do pais, e o candidato do governo a presidente, Paulo Maluf, foi erguido a condicao de 

inimigo numero um da nacao. 

Em um comicio em Rondonia, cerca de 10 mil pessoas vaiavam toda vez que se dizia 

o nome de Paulo Maluf, deixando o presidente Figueiredo irritado. 5 9 3 Em Aracaju, Paulo 

Maluf quase foi agredido.59'1 No Rio de Janeiro, 500 pessoas a frente da sede do PDS 

impediram que o candidato saisse pela garagem principal do predio.5 9 5 O trio eletrico de Paulo 

Maluf foi apedrejado em Salvador.596 E aqueles membros do Colegio Eleitoral que nele 

votaram ficariam por muito tempo conhecidos como inimigos da nacao e de um projeto 

nacional que fazia parte das fantasias coletivas de integracao. 

5 9 2 "A reportagem 'alta privilegiatura' traz a tona a imoralidade que se instalou no pais soh o tnanto do 
arhitrio. A classe parasitaria que vive em Brasilia, a custa do trabalho dos demais cidadaos, contribuiu 
decididamente para que o erario publico continue a ser pilhado com verocidade em nosso pais". ( J.L, Porto 
Alcgre, RS - Cartas - Privilegiatura, Veja, 27/()4/83,p.I2 ) "...Percebe-se que nossos governantes estao ou se 
fazem de cegos. Enquanto a maioria goza destes privilegios absurdos, a classe efetivamente trabalhadora se ve 
obrigada a saquear lojas e supermercados para ndo morrer de fame. Uma verdadeira vergonha para um pais 
que se diz democrdtico ". ( B.A - Cartas, Privilegiatura, Veja, 1 l/05/83,p.36 ) 

Box - Vais irritant o presidente - Figueiredo interrompe discurso em Rondonia para chamar a atencdo dos 
que vaiavam o candidato do PDS. ( Veja, 12/09/84,p.20 ) 
*9'1 Sucessao - Pressao em alta - Agressores a Maluf radicalizam a campanha e ate Tancredo protesta ( Veja, 
10/10/84,p.26) 

5 9 5 ( Veja, 24/10/84,p.24 ) 
5 9 6 ( Veja,31/10/84,p.20) 
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O novo governo leve inicio em meio a grande frustracao com a morte de Tancredo 

Neves. O heroi em tomo do qual se ergueu o sonho da Nova Republica, em discurso, 

prometera: "Os que burlarem a confianca popular em men governo podem estar certos de 

que tudo faremos para que rest it nam centavo a centavo o que tenham desviado, como at nam 

o Ministerio Publico no sentido de que paguem o sen crime na cadeia ",59 

Logo generalizou-se a constatacao que continuava velha a Nova Republica e que o 

Estado nao havia mudado.5 9 8 

As pulsoes agressivas foram redirecionadas, pelo Estado e pela midia, durante boa 

parte de 1986, para novos inimigos criados com a dramatizacao e mitologizacao do Piano 

Cruzado. Esses inimigos do povo, estorvos a dificultarem o encontro da nacao com o seu 

recomeco, traidores na terrivel batalha contra o dragao da inflacao, eram os especuladores 

desesperados, comerciantes egoistas, pecuaristas inescrupulosos, enfim, como diz Jurandir 

Costa no texto mais acima reproduzido: "Os sone.gador.es de medicamentos e generos 

alimenticios, durante o Piano Cruzado ". 

Desta forma, em torno de dois conceitos: ordem ( estabilidade economica, valorizacao 

da moeda, inflacao zero, democracia, crescimento ) e punicao ( aos interesses opostos ao da 

Nacao e do "bem comum" ) arquitetavam-se as fantasias de integracao e as fantasias 

destrutivas que preenchiam o imaginario brasileiro durante o periodo do Piano Cruzado. Num 

ICditorial de Veja, 5 9 9 logo apos a divulgacao do piano, esses conceitos estao presentes: 

"A desordem economica, bem como a desmoralizacdo da moeda sdo desgracas 
que afligem a sociedade com um alcance maior que a biografia dos 
governantes...Por decreto pode-se nuidar o nome de uma moeda, mas so 

5 9 1 ( Veja, 01/01 /86,p.05) 
598 "Venclo a conlinua corrupcao, o nepotismo fantasiacto de 'aptidao' e de impunes 'pianistas' do Congresso, 
desejo, em nome da nacao brasileira, pedir desculpa.s ao Paulo. Perdao, senhor Maluf. Fizeram-me acreditar 
que so o senhor era corrupto. Foi um lamentdvel engano!" ( R.S, Guaiba.RS - Cartas, Tenebrosas 
Transacocs.Veja, 07/08/85,p.l0) 
5 9 9 Editorial ( Vcja,05/03/86,p. 19 ) 
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atraves de uma reorientacao politico da mdquina do Estado, inclusive na sua 
capacidade de punir empresdrios irresponsdveis, e que uma reforma como a de 
Sarney fica de pe...Quern gerou a desordem ndo foram o equivoco o a 
desatencdo. O coos econdmico nacional foi o produlo de uma concepcao 
polilicamenle avenlureira e insensivel do Estado. Agora deu-se o primeiro 
passo...nada agrada mais ao cidaddo que sustenlar um governo que age na 
direcdo do bem comum ". (grifo nosso ) 

Numa situacao de desordem, desmoralizacao, degradacao e caos, so uma reorientacao 

(indicar o rumo a, dirigir, encaminhar, guiar 6 0 0 ) e punicao podem levar o governo na direcao 

do "bem comum" dentro da concepcao mitologica da Ordem. 

Construido como uma Cruzada, o piano economico foi cercado de um messianismo 

belico, transformando o espaco publico em campo de batalha, no qual se afrouxaram as 

amarras sociais das pulsoes agressivas: 

"Em todos os estados do pais registraram-se ndo so manifestacdes de simpatia 
d coragem com que agora se enfrenta -a inflacao. No Rio de Janeiro, 
radicalizando ate a selvageria o descontentamento popular contra 
comerciantes que remarcavam sens precos covardernenle. depredaram-se 
lojas"6"1 (grifo nosso) 

Nesta materia esses atos de "selvageria" sao comparados com aqueles praticados ha 

tres anos, em abril de 1983, em Sao Paulo numa manifestacao de desempregados que 

terminou em quebra-quebra. Segundo a reportagem, aquelas manifestacoes de uma "multidao 

desequilibrada" eram resultado de uma "sociedade doente", agora sao o resultados de uma 

Cruzada santa da sociedade ( a luta justifica os meios ) contra o fantasma da inflacao ( e seus 

aliados, remarcadores de precos, etc. ) e de uma peregrinacao da nacao em busca do Centro ( 

o Graal da estabilidade): 

6 0 0 Dicionario Aurclio Elclronico, Nova Fronteira, 1994 
<M Brasil - O inicio de um governo - Espremido na Arena politica, Sarney bane o cruzeiro da vida nacional e 
joga-se com auddcia numa reforma que o pals aprova. ( Veja, 05/03/86,p.20 ). 
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"Aqiiela epoca ( abril de 1983 ) havia uma multiddo deseqttilibrada pela 
recessao e disposta a quebrar qualquer coisa...Nos meses segirintes em diversos 
estados snrgiram multiddes disposlas a quebras as portas que as separavam da 
comida. Ires anas depots, os cariocas depredam a loja da cadeia Bob's por que 
ela cerrara suas portas com a finalidade de remarcar precos ludibriando sens 
fregueses e o anseio da sociedade por uma sociedade mais estdvel. Identicos no 
primarismo e na selvageria, os quebra-quebra diferem fundamentalmente na 
origem. Os de 1983 per tend am a uma sociedade doente. O da semana passada, 
a uma sociedade que luta para se recuperar e agarrar-se a um instante de 
auddcia do governo para agarrar d unha um fantasma com o qual os 
brasileiros sao obrigados a conviver: a inflacao". ( Veja, Ibdem, p.20-21 -
grifo nosso ) . 

Dirigindo e institucionalizando a ira, o governo mobilizava: "N6s vamos fechar, 

vamos prender, vamos ser muito energicos, os precos ndo subirdo", dizia o presidente Sarney 

( Veja,lbdem,p.24 ). O diretor-superintendente da Policia Federal, Romeu Tuma, completou 

na televisao: "Qualquer cidaddo tern o direito de prender em flagrante quern estiver violando 

os termos do decreto presidencial" ( Veja,lbdem, p.23 ). Em seguida, foram distribuidos 

milhares de crachas verde-amarelos com os dizeres: "Eu sou fiscal do Sarney". 

Em Belo Horizonte, o movimento das donas de casa tomava as mas, em Sao Paulo 

pessoas aplaudiram um camburao que parou em frente a um supermercado, em Salvador um 

soldado prendeu um estudante que protestava contra o preco de um prato em frente a Mesbla, 

depois de grande reacao popular, o gerente teve que fechar a loja antes que a quebrassem; no 

Rio de Janeiro as associacoes de moradores distribuiam tabelas de precos e testemunhavam 

remarcacoes em frente aos supermercados, e a federacao das associacoes das donas de casa 

ficavam em estado de mobilizacao.6 0 2 

Isolado diante de um individualismo crescente e exacerbado, excluido de uma esfera 

publica esvaziada e por um modelo economico excludente, o sujeito, solto de relacoes 

complementares, diretas e afetivas e de projetos coletivos integrativos, encontrava o poder 

6 0 2 Brasil - Dm pais que sonha - Uma inedita mobilizacao popular sustenta a reforma economica, obriga o 
cumprimenlo das tabelas e levanta o prestigio do presidente Sarney. ( Veja, 12/03/86, p.22-24 ) 
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que lhe havia escapado e recuperava uma unidade magica que a fragmentacao trouxera. 

Deixando de ser comum e impotente, o sujeito comum estava ligado agora a uma escaldante 

energia coletiva, encontrando nela outras formas de expressar suas fantasias narcisicas e seus 

desejos de potencia e onipotencia, nos seus dias de super-homem. 

Sugerindo que todos os brasileiros se unissem num imenso bloco em prol do respeito a 

tabela da Sunab, J.F., entrevistado na reportagem, afirmou: "Eu deixei de me sentir impotente 

diante das conlinuas remarcacoes de preco ". ( Veja,Ibdem, p.53 ). E a materia continua: 

"'Hoje en me sinto um super-homem', rejubilava-se na semana passada o 
administrador de empresas Omar Marczybski, morador de Curitiba. Armado 
com uma tabela, Marczynski descobrira (pie determinados artigos num 
super me rcado da Rede Real estavam acima do teto e cobrou satisjacoes. Ndo as 
teve. 'Em name do presidente Sarney, eu /echo este supermercado', proclamou. 
Em seguida, dirigiu-se as portas do estabelecimento e as fechou. Foi 
prontamente saudado com demorados aplausos pelos demais clientes do 
supermercado, soliddrios na indignacao". ( Veja,Ibdem, p.49 ) 

Neste mesmo numero da revista, o mesmo Omar Marczynski escreveu o artigo Vamos 

ate o Jim na secao Panto de Vista.6"" Nele revela como um sujeito individual incorpora ( no 

sentido mediunico ) uma entidade coletiva: o governo, a nacao, o povo, deixando-se levar 

pelo impulso emocional de algo maior, capaz de faze-lo exercer a plena onipotencia: 

"Sou eu o homem (pie o pais todo viu no Jornal Nacional, sdbado de primeiro 
de marco, Jechando o Supermercado Real, em Curitiba em nome do presidente 
Sarney e do povo brasileiro...Nao se trata de revanchismo e sim de todo 
brasileiro exercer o sen direito de melhorar de vida. Senti isso qnando 
Jechdvamos o supermercado. Ouando comecei a reclamar, ate five medo, 
porque nem todos pareciam dispostos a me apoiar, embora houvesse 
remarcacoes de preqos que chegavam a 100%. Mas, em determinado momento, 
agindo por impulso e por dever de civismo, gritei e mostrei as pessoas que, um 
dia apenas apos o congelamento, estd\'amos sendo roubados e, alem disso, nao 
poderiamos deixar de atender aos pedidos do presidente Sarney e de seus 
ministrospara que todos fiscalizassem osprecos...Foi quando decidi tomar uma 
medida radical: reuni todas as minhas Jorcas, dirigi-me as portas do 

(Veja, 12/03/86,p.l30) 



supermercado e as fechei em name do presidente da Republica. E o fiz aos 
gritos, para (pie soubessem que o fazia em nome de todo um governo ". 6 0 4 

Os supermercado, vitrines nas quais se manifestava de forma atemorizante o dragao da 

inflacao, eram agora a simbolica "terra santa", onde a batalha contra os infieis era travada: 

"...Num momenta em que o pais assistia a mais extraordindria batalha jd 
travada pelos consumidores contra a carestia. De uma hora para outra, em 
decorrencia de um decreto presidential, os supermercados transformaram-se 
aos poucos aos olhos de consumidores antes cordatos nnma especie de simbolo 
da exploracdo. Bombardeados pelas conlinuas remarcacoes de precos, 
hrasileiros em todos os cantos do pais foram a luta com a disposiqdo de 
derrotar a inflacao no lugar que ela esteve mais sempre a vista - o balcao do 
supermercado. Ao perceber qualqner irregularidade, os consumidores ora 
entoavam o Hino Nacional, como se participasse de uma festividade civica, ora 
abandonavam seus carrinhos em repudio a remarcacdo, ora intimavam os 
fnnciondrios dos supermercados a devolver-lhes a diferenca". ( Veja,Ibdem, 
p.48) 

Na condicao de bodes-cxpiatorios, os donos dc supermercados tornaram-sc suspcitos e 

vitimas em potencial da agressividade emersa ou dirigida. 6 0 5 

Num Ensaio publicado em Veja, o jornalista Elio Gaspari via perigo neste tipo de 

mobilizacao exasperada, de carater supersticioso, que fazia uma pessoa ver na outra, que 

reivindicava aumento de salario, o inimigo de um piano de salvacao nacional. "Nesse risco, 

f M Para Weber a acSo do individuo dentro de uma "massa" aglomerada em algum local ( mas tambem numa 
massa dispersa c influcnciada por intcrmcdio da imprensa, por cxcmplo ) pode ser influenciada por csta - c o que 
ele chama de acao condicionada pcla massa. Pelo fato do individuo sentir-se parte dc uma massa, dcterminados 
tipos de reacoes sao dificulladas ou facilitadas. "Por conseguinte, determinados oconlecimemos ou 
comporlamento humano podem provocor os mais diversos tipos de sentimentos: alegria, colera, enlusiasmo, 
desespero ou paixdes de todas as especies, os quais nao sucederiam ( ou nao tao facilmente ) no individuo 
isolado, como conseqilencia - sem que exista entretanto ( pelo menos na maioria dos casos ) , uma relacao de 
senlido entre o comporlamento do individuo e o fato de ele fazer parte de uma massa ". ( Weber, 1972,p. 14 ) 
605 " 'Estamos sendo Iratados como criminosos', comentou o empresario Arthur Sendas, com 53 lojas no Rio de 
Janeiro...( ele ) acha que esta vivendo um pesadelo. 'Mesmo nas rodas de amigos, todo mundo olha para gente 
como se fossemos bandidos e lraidores'...nas maos um exemplar do jornal O Dia com a manchete 'Ladroes de 
precosacuados'". ( Veja,Ibdcm, p.50 ) 
"'A'6s empresarios somos os bodes-expiatdrios da inflacao', queixava-se o comerciante Manoel Ramalho, 
diretor comercial dos Supermercados Disco " ( Vcja,Ibdem, p.50 ) 
"Abateu-se sobre o pais um violentissimo sentimento de odio em relacao ao comercio...Podemos ter a repeticao 
de cenas de selvageria registradas na Alemanha nazista", disse o Samuel Scubert, presidente da Confcderacao 
Nacional dos Dirctorcs Lojistas do Rio de Janeiro. ( Veja,Ibdcm, p.53 ) 
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que engorda nos casus de sacralizacao da pessua do governanle, nadaram confortavelmente 

na prime ira me hide desse seen to os Jascistas"/'06 

Depois do meio do ano, com a escassez de carne no mercado, os pecuaristas tornaram-

se os novos bodes-expiatorios, a quern o ministro do Planejamento, Joao Sayad, chamou de 

sabotadores do Piano Cruzado 6 0 7 

Nas vesperas da eleicao para governadores e para a Assembleia Constituinte era 

conveniente que o governo reforcasse os seus ataques aos novos inimigos, de forma a encobrir 

o desgaste crescente do Piano Cruzado.608 

O fim do Piano Cruzado, logo apos as eleicoes de 1986, e o aumento de tarifas, 

impostos e precos, gerou uma profunda sensacao de desencanto e traicao que fez com que, 

novamente, as pulsoes agressivas e as fantasias destrutivas se voltassem para o Estado. 

Em 1987, o presidente Jose Sarney, como personificacao e alvo do Estado, foi 

apedrejado dentro do onibus que circulava durante uma visita ao Rio de Janeiro, por uma 

multidao que, entre vaias, gritava: "All Babc't, o povo quer volar", "Sarney e um ladrcio, 

Pinochet do Maranhcio ".609 

Comecava, entao, um rapido processo de desgaste do Estado, compreendido como o 

governo, os politicos e os funcionarios publicos privilegiados ( fantasmas ou marajas ). 

Deputados e senadores eram acusados de mordomias diversas ( surgem os escandalos em 

torno do auxilio-moradia ), os "pianistas" do Congresso passavam a ser assunto da midia; 

"O cliente agora e poderoso, pode ate me levar para a cadeia se quiser", conslalou J. Roberto Cactano. 
gcrcntc das Lojas Americanas, no Rio de Janeiro. ( Veja.Ibdein, p. 53 ) 
(*A A democracia dispensa xerifes - e impossivel construir instituicdes solidas e representativas quebrando 
supermercados ou assumindo a tare/a do governo de fiscalizar os precos. ( Veja, lbdcm,p.58-59 ) 

"Funaro conhece os problemas e acha que nao ha mais o que esperar do duelo entre o governo e 
pecuaristas. As ameacas de conftsco de gado, de um lado, e o anuncio dos primeiros embarques de carne 
importada, de outro, ja fizeram aparecer em varios cantos do pais a oferta de produto".Carne - Fora de 
circulacao - O governo briga feio com os pecuaristas - Efaz tudo para que o produto volte aos agougues. ( 
Veja, 23/07/86,p.l04) 
608 "Vejo, pela primeira vez em mens 45 anos de idade, um governo tomar medidas drasticas contra os tubaroes 
como foi o caso do boi gordo ". (J.A, Para dc Minas, MG - Cartas, Caca ao Boi, Veja, 05/1 l/86,p. 16 ) 
609 Brasil - O governo apedrejado - Numa visita ao Rio, Sarney sofreu a pior manifestacao contra o seu 
governo, entre insultos, vaias eo apedrejamento do seu onibus. ( Veja, 01/07/87,p.l8 ) 
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denuncias de nepotismo se espalhavam por varios governos estaduais, escandalos, corrupcao 

e incompetencia toniavam-se assuntos cotidianos: na ferrovia Norte-Sul, no Banespa, no 

BNDES, no 1AA, no ministerio do Planejamento, no ministerio do Desenvolvimento 

Industrial Ciencia e Tecnologia, nos ministerios em extincao, na SUDAN, na CP1 da 

Corrupcao, que acusava o secretario particular e ex-genro do presidente; na Franca, onde 150 

convidados do governo foram, as custas do contribuinte, comemorar o bicentenario da 

Revolucao Francesa.610 

Ate o meado da decada, um projeto de pais e as fantasias de integracao ( busca da 

Ordem ) passavam pela captura e construcao de um Estado democratico e onipotente, capaz 

de comandar uma ampla reforma economica que daria fim aos grandes problemas, medos e 

ansiedades enfrentados pela populacao: recessao, desemprego, inflacao, divida externa, etc e 

promover uma transformacao "moral" no pais e nas suas instituicoes. Esse sonho foi 

interrompido com a morte de Tancredo Neves, porem o advento da Nova Repiiblica ganhou 

alento inesperado com o Piano Cruzado, quando a nacao pareceu se encaminhar para um 

encontro consigo mesma ( busca do Recomeco ) atraves de um Estado messianico. 

Com o fim do Piano Cruzado e o proprio Estado que passa por um processo de 

desconstrucao, assentada no seu descredito, na crescente influencia do pensamento neo-liberal 

e em um processo avassalador de globalizacao. O Estado, agora, pela forma como se ( 

de)formou, era o responsavel pelo caos geral e empecilho principal para o pais realizar sua 

nova fantasia de integracao, que passaria pela modernidade. 

610 "Os aconlecimentos politico-economicos, dia apos dia, causa-nos esponto. A situagao brasileira torna-se 
mais gra\'e de governo em governo, traduzindo, assim, um enorme obstdculo no caminho do lirasil a um pais 
moderno. " ( I . B, Nova Londrina, PR - Cartas, Mar de Lania, Veja, 28/12/88,p.l5 ) "E desesperador ler uma 
reportagem como 'De novo, um ataque ao bolso'( 31 de maio ) e sentir a frieza e o calculismo com que os 
politicos brasileiros administram nosso dinheiro. O lirasil e um pais de oportunistas, politicos que ficam em 
cima do muro e na hora certa pendem para o lado mais forte, o lado que Ihes render mais beneficios, ignorando 
ate mesmo sua formaqao moral. A situacao atual da previdencia mostra com bastante propriedade a 
incompetencia e inoperancia da administracao publico que mais uma vez pretende com esse pacote tirar 
dinheiro do povo para adminislrar mal". ( EL, Porto Alegre, RS - Cartas, Veja, 07/06/89,p.2D 
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Desde o inicio da decada, com o afrouxamento da censura, setores emprcsariais ja 

criticavam o Estado. O Movimento Nacional pela Livre Iniciativa em 1980 alertava para 

excessiva iniervencao estatal na ordem cconomica e propunha a reducao da intervencao na 

economia para que "os empresarios aprenclani a viver com menor tulela do Estado, 

assumindo sens riscos e responsabilidades".6" Em 1985, nas vesperas da posse do novo 

presidente, outra publicidade da CODIMEC ( Comite de Divulgacao do Mercado de Capitais ) 

se mostrava afinada com o pensamento do novo presidente: "Todos os caminhos apontam 

para o fortalecimento da livre iniciativa atraves da democratizagao do capital e dos Incros 

das empresas".6'2 

Reformulada, depois do meado da decada, a critica ao Estado vai transforma-lo em 

algo monstruoso e completamente desafmado com um projeto de modernidade posto em 

pratica no mundo desenvolvido. 

Ainda em 1986, numa entrevista nas paginas amarelas de Veja, o presidente do 1BGE, 

Edmar Bacha defendia uma ampla reforma administrativa na maquina publica. "O essential 

dessa reforma e entender que as inslituicoes pi'iblicas cresceram neste pais de uma forma 

caotica e desordenada...Precisamos nos livrar do cmpreguismo e do paternalismo na 

maquina do Estado ".61'y 

Dentro dos ajustes do Piano Cruzado I e nas promessas do Piano Cruzado I I , o 

governo divulgava sua intencao de cortar gastos, demitir e privatizar varias empresa 

• 614 
estatais. 

611 Informe publicitario - Movimento Nacional pela Livre Iniciativa ( Veja, 16/07/80 ) 
612 Informe publicitario - CODIMEC ( Veja, 20/03/85 ) 
613 Entre\'ista - Edmar Bacha - O presidente do IBGE defende uma ampla reforma administrativa na maquina 
publica e cobra eficiencia das empresas privadas. ( Veja, l8/06/86,p.05 ) 
6 n ( Veja, 26/1 l/86,p. 118 ) 
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Em 1987, em uma entrevista nas paginas amarelas de Veja, Luiz Antonio Medeiros, 

presidente do maior sindicato do pais, denunciava as empresas estatais e afirmava que o 

inimigo era o governo 6 1 5 

Neste ano, o lider do PL, Guilherme Afif, constituinte eleito com mais de 500 mil 

votos, projetava sua lideranca trazendo a seguinte plataforma: "Precisamos de menos 

governo".616 Importando como modelo os Estados Unidos de Reagan e a Inglaterra de 

Tatcher, Af i f mostrava: "AH o governo /eve a coragem de dimhmir apresenqa do Estado e a 

economia vol ton a se desenvolver". ( Veja,Ibdem,p.24 ). 

Segundo a reportagem, a briga contra o Estado era "uma especie de senha (pie so pode 

ere seer numa epoca em (pie a euforia do Piano Cruzado desabou num pesade/o". ( 

Veja,Ibdem,p.20 ) 

Teorico do neoliberalismo, o economista Mario Henrique Simonse, numa reportagem 

exclusiva para Veja 6 1 7 punha fi m a velha fantasia de integracao com base no Estado 

democratico, erguida nos primeiros cinco anos da decada e que resultara na Nova Republica: 

"A Nova Republica estd embarcando numa aventura perigosa - A tentativa de 
reinveniar a roda. O lirasil estd hoje diante do risco de ratificar 
simultaneamente uma opqao irrational pelo atraso tecnologico, pela xenofobia, 
pelo estatismo e pelo mais nefando dos tipos de capitalismo cartorial que jd se 
abaleram sobre sua historia. Um regime democratico montado na maquina 
centralizada, farisaica, gastadora e irresponsdvel que se encastelou no Estado 
terd o mesmo destino que o seu antecessor: o colapso ". 

Em entrevista nas paginas amarelas de Veja, outro teorico do neoliberalismo, o 

economista e ex-ministro Roberto Campos, trazia a sua receita teorica contra o Estado: 

6 , 5 (Veja, 08/07/87,p.05) 
616 Brasil - O grito dos pequenos - Entre a crise economica e a decomposicao do PMDB, a classe media se 
mobiliza contra o governo e Guilherme Afif projeta sua lideranca. ( Veja, 22/07/87,p. 18 ) 
611 Exclusivo (Capa ) - O lirasil na contramao - Por Mario Henrique Simonse. ( Veja, 14/10/87 ) 
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"Acho que o lirasil precisa de duas visdes mobilizadoras. A primeira e a do 
capitalismo democratico, quer dizer, o casamento da democracia politico com a 
economia de mercado, isso se chama neoliberalismo. A segunda visao estd na 
integracao do pais no mercado mundial...Nosso pais nao apresenta hoje as 
caracteristicas essentials da modernidade visiveis em todo mundo e, de 
mane ira notdvel, na prospera franja asidtica. Essas caracteristicas se cent ram 
sobre a/guns principios - privatizacao, desrregulamentacao da economia, 
abrandamento fiscal e integragao no mercado mundial. O Brasil faz tudo ao 
contralto . 

Outra reportagem especial ( de capa ) de Veja mostra que o pais parou ou esta parando 

no tampo e atribui a culpa ao Estado, locomotiva falida: "Locomotivafalida - este marasmo 

geral se deve a uma crise sem precedente numa entidade voraz que no passado asstimitt para 

si a tare/a defazer quase a totalidade dos investimentos em infra-estriitura capazes de puxar 

o desenvolvimento: o governo ".6l 

Para o ex-ministro, Mario Henrique Simonse: "O governo nao vai poder ser a 

locomotiva do desenvolvimento, isso implica uma mudanca profunda na nossa cultura 

politico". ( Veja,lbdem, p,44 ) 

Para o ex-ministro, Delfim Neto: "O Brasil parou de crescer porque a tmiao 

desarranjou asfinancaspiiblicas. 0problema do Brasile ogoverno". ( Veja,Ibdem, p.45 ) 

A reportagem cita dados, mostrando que entre 1979 a 1989 os juros da divida externa 

cresceram duas vezes de tamanho, enquanto os emprestimos estrangeiros cairam a quase nada 

e as despesas com pessoal da administracao direta do governo federal subiram 71% em 

termos reais, de 1984 a 1989. E conclui: "Mergulhado em dividas, ineftciencia e 

empreguismo...o governoperdeu sua capacidade de investir". ( Veja,lbdem,p.45 ) 

E mostra como isso repercutiu na queda do investimento publico ( evaporou o dinheiro 

aplicado pelo governo nas esferas federal, estadual e municipal em obras e servicos - em % do 

618 Entrevista - Roberto Campos - Um pais fora de moda - entediado com as ideias dos oponentes, o senador 
Roberto Campos, cobra uma receita economica dos presencid\'eis e da a sua saida da crise. ( Veja 21/06/89,p.5) 
619 Especial - O pais que parou no tempo - Com investimento a zero, o Brasil empaca na virada da decada e 
busca saida para sua crise. ( Veja, 02/08/89,p.44 ) 
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P1B - de 2.24% em 1980 para -1.93% em 1989 ) e na queda do investimento total das 

estatais, em exploracao de petroleo, minerio, energia, portos, comunicacao, aco, ferrovias ( 

em % do P1B ) de 4.70% em 1981 para 2.00% em 1988. (Ibdem, p.46-47 ) 

No entanto, as estatais continuavam sendo "templos intocaveis" e o governo Sarney, 

cercado por pressoes, mandara suspender a privatizacao da Marfesa e dera por encerrado o 

seu programa de desestizacao.620 

A desconstrucao do Estado envolvia a desmoralizacao generalizada de seus 

agente/interlocutores: os politicos - para eles deviam se voltar as pulsoes agressivas. 6 2 1 

As representacoes construidas acerca do Estado tomavam-no como um monstro gordo 

e ineficiente, cheio de tentaculos a avancarem por espacos economicos onde nao deviam estar, 

abrigo de marajas e funcionarios fantasmas que deviam ser cacados e de politicos que o 

utilizavam segundo os seus interesses particulares, contra os quais devia-se armar uma guerra. 

"Na semana passada, depots de acostumar-se a nm novo debate em torno da excessivct 

gordura aciimulada na administracdo federal e nos quadras esfaduais e municipals, os 

brasi/eiros mostraram sinais que se inicia uma guerra contra os politicos compulsivos do 

« 622 
empreguismo . 

620 Estatais - Templos intocaveis ~ Sarney cede a pressdes e encerra o programa de privatizacao antes de deixar 
a governo. ( Veja, 18/10/89,p. 114 ) 

"A respeito da reportagem 'Duplo Domicilio'( I eja n ° 963 ) gostaria de dizer que sdo os politicos como 
llumberto Lucena que fazem a vergonha da nacao...Se tenho um orgulho muito grande em ser brasileiro, 
lambent tenho vergonha enorme desses politicos" ( F.F, Ponta Pora, MG - Cartas, Prcrrogalivas de Scnador. 
Veja, 30/12/87,p.26 ). "O 'Senhor do Planalto' ( Ulysses Guimaraes) semeou vento. Agora colhe tempestade, e 
com razdo. Estes nossospolitiqueiros nao passam de homens sem palavra que mamam nas tetas de Brasilia". ( 
J.S, Sao Paulo, SP, Cartas - Ulysses Vaiado -Veja, 12/08/87,p.20 ). "Embora a maioria dos governadores esleja 
as voltas com a justica para conter o apetite dos funcionarios 'marajas', poucos deles resistem a tentacao de 
recrutar auxiliares nasfileiras da familia...Ouando assumiu o governo do Rio Grande do Norte, Geraldo Afelo, 
o grande campeao prometeu demitir 14 mil funcionarios nomeados irregularmente. Nos dias seguintes o que se 
viu nas paginas do Didrio Oficial do Rio Grande do Norte foi uma enxurrada de novas contrataqoes e, entre 
elas, uma respeitdvel fila de parentes" Justica -Aqao em familia - Sob a desculpa da competencia, parentes 
dos novos governadores ganham cargos na administraqao. ( Veja, 15/04/87,p.94) 
622 Brasil - A caqa aos fantasmas - O pais reage ao empreguismo no sen'iqo publico e exige o fim de abusos 
como a tolerdncia com os que ganham sem trabalhar. ( Veja, 01 /03/89,p. 18 ) - Grifos nossos. 
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Segundo esta materia, o presidente Sarney havia contratado aproximadamente 100 mil 

pessoas em quatro anos, boa parte dos senadores e deputados federals empregavam um total 

de 325 parentes com salarios de ate 3 mil cruzados novos e muitos sem trabalharem. E 

fornece dados, mostrando que no Brasil ha 8 milhoes de funcionarios ( municipals, estaduais e 

federals ), com 6% da populacao exercendo cargos publicos e os outros 94% da populacao: 

"...suslenlam um monstro estalal ineftciente nas funqdes que deveria exercer 
hem, com a administracdo dos serviqos de educaqdo e sat'ide, que e guloso nas 
areas nas quais nao deveria estar, como no controle da prodnqdo de cafe e 
aqticar, e que, para completar alimenta ninhos de funcionarios fantasmas e 
parentes de protegidos. Com essa mudanca de foco no exame do problema, os 
politicos comeqaram a perceber que a popularidade hoje, pode resultar mais na 
assinatura de demissdes do que do carrossel de contrataqoes". ( Veja,Ibdem, 
p. 19 - grifo nosso ) 

A reportagem conclui apontado para Alagoas, onde seu jovem govemador, Fernando 

Collor de Mello, "abriu espertamente sua administracdo com uma caqa aos marajas de sua 

terra", ganhando popularidade e projecao nacional. ( Veja,Ibdem. p. 19-20 ) 

Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Psicologia da Gama e Filho, no Rio de 

Janeiro, com 533 entrevistados, em 1987, mostrou que os politicos tambem eram vaiados na 

opiniao publica. 6 2 3 Segundo estes dados, numa lista fornecida para se escolher um politico 

ideal, 4 1 % dos entrevistados optaram por "nenhum deles" e os principals adjetivos escolhidos 

para descreve-los foram: ambiciosos, espertos, insinceros, oportunistas, embromadores. 

Diante do desmoronamento "moral" do Estado e dos politicos, do descredito na justica 

e nas instituicoes reguladoras da sociedade, a eleicao para presidente ganhava expressao, nao 

como busca do exercicio pleno da cidadania e da democracia, mas como instrumento de 

vinganca, de atualizacao das fantasias destrutivas e de canalizacao dos impulsos agressivos. 

623 Radar - Politicos sao vaiados em pesquisa. ( Veja, 15/07/87,p.33 ) 
338 



"Sobre a reportagem 'O mais novo suspeilo' ( 08 de marqo ) sobre as 
deni'mcias envolvendo o ministro Roberto Cardoso Alves, acho que jamais 
sairemos dessa situacdo com esse governo desacreditado. O povo brasileiro ja 
den provas de que e atraves do voto que manifesto sua insatisfacao. A eleicao 
para presidente vein ai, e poderemos dor o troco". ( M.H, Camburiu, SC -
Cartas, Roberto Cardoso Alves, Veja, 29/03/89,p.l0 ) 

Neste interim, um inimigo da nacao ( e de seu projeto de integracao e modernidade ) 

foi sendo construido e materializado na figura do "maraja": uma ideia-sintese que permitia 

personalizar um inimigo para o qual seriam voltadas as pulsoes agressivas e erguidas as 

fantasias destrutivas, atraves das quais o candidato Fernando Collor de Mello construiria a sua 

imagem. 

Tratando dos significados da midia e, principalmente, dos meios audiovisuais na 

constituicao do espaco publico, Rubim ( 1999 ) mostra com ela afeta a forma pela qual a 

realidade e vivenciada/percebida pelos individuos, atraves da producao de versoes midiaticas 

da realidade. A partir dessa premissa, o autor destaca a sua importancia na construcao de 

cenarios politicos pre-eleitorais no Brasil. 

Segundo ele, depois de constituir a imaginaria Nova Republica, os meios de producao 

e difusao de bens simbolicos - em decorrencia do pessimismo alastrado pela descomposicao 

do ( des ) governo da Nova Republica - tiveram de reconstruir o cenario da esfera publica da 

politica brasileira. "O novo cenario politico produzido incessante e sistemalicamente pelos 

aparatos de comunicacao parece buscar entre as ruinas e fora de sens muros, os culpados 

pela destruicao das insufladas esperanqas. Procura-se um bode, de preferencia expiatdrio " ( 

lbdem,p. 21 ) 

Reafirmando o Estado como algo acima e separado das classes sociais, culpado-o por 

todos os seus males sociais e pelo afrontamento aos interesses harmonicos da nacao, opera-se 

- segundo o autor - um amargo regresso ao pensamento politico autoritario que, desprezando 

a sociedade, atribui ao Estado, para o bem ou para o mal, um papel determinante na 
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configuracjio da sociedade. Para ele, esta e uma forma pela qual a classe dominanle brasileira 

pode se afirmar moderna e compartilhar o discurso neo-liberal. So que ao inves de criticar o 

Estado de Bem-Estar, o discurso e adaptado e se volta contra o Estado "corrupto e 

incompetente", onde se encastelam os inimigos da nacao. 

"O trabalho de construcao do novo cenario utiliza instrumentos simples e 
nnilaterais. De forma praticamente indiferenciada, toda e cpiakpier alividade 
politica, o Estado, os politicos e os funcionarios puhlicos foram identificados 
com as nogao de corrupcao, desperdicio, incompetencia, fisiologismo, falta de 
trabalho, corporativismo, etc. Toda a politica, agora desqualificada, passa a 
ser representada como uma alividade exercida contra os interesse dos 
cidadaos, e os funcionarios do Estado - politicos e servidores - foram 
transformados globalmente em marajas e, portanto, em inimigos da 
sociedade ". (lbdem,p.21 -22) 

Simbolizando c sintetizando toda a visao do mal que percorre a decada, os "marajas" -

representados pelos ricos, os corruptos, os funcionarios piiblicos, os politicos, - expressavam a 

ansia de nomear e visualizar o inimigo, o responsavel pela ruina, pela instabilidade, pela 

ameaca de exclusao. 

0 recurso aos "Marajas" atualizava o Mito da Conspiracao, do Caos em toda a sua 

plenitude, fazia visivel o inimigo, responsabilizado pela desordem: inflacao, corrupcao, 

injustica, miseria, etc., canalizava os sentimentos de vinganca, irrealizados nas tramas do 

cotidiano, antecipando-se a algo ja existente, mas disperso, isolado, confuso, nas cabecas e 

coracoes de setores sociais atingidos por processos de mudanca, desarticulacao, crise e 

exclusao. 

Atraves do recurso aos "marajas", elaborou-se um mapa simbolico, um modelo 

interpretativo, onde forcas desconhecidas articulavam-se em dois polos, associados ao bem e 

ao mal. Dessa forma, eram identificados os inimigos que encarnam o perigo, o desequilibrio e 

o caos. 
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Ja em 1986, o termo maraja aparecia na imprensa numa referenda aos dispositivos 

legais que garantiam rendimentos altos para policiais paulistas, gerando "tristeza e 

indignacao": 

"Com profunda tristeza e indignacao, ii em Veja n ° 934 que policiais militares 
paulistas amparados por dispositivos legais, chegam a auferir rendimentos de 
ate 150 mil cruzados mensais. Se o nosso presidente pode lancar mdo de 
decretos para aumentar impostos ou mesmo para instituir emprestimos 
compulsdrios, entendemos que algo deve ser feito para frear esses abusos. 'E 
uma vergonha nacional". ( J.L. - Cartas, Marajas de Farda, Veja, 
13/07/86,p.l3) 

Em 1987, o uso do termo se expandia. Em uma entrevista nas paginas amarelas de 

Veja, Collor prometia acabar com eles. Em seguida, a reportagem I/ha da Felicidade624 fazia 

uma ampla cobertura sobre o tema. Nela o termo "marajas" e analisado sob varios aspectos 

"As anomalies cultivada pela administracdo publica resultant na formaqdo de 
duas linhagens de aproveitadores: aqueles que ganham muito e trabalham 
pouco e aqueles que aceitam ganhar moderadamente, desde que nao tenham 
que fazer nada. Pagando a conta, ficam o contribuinte e dezenas de milhares de 
funcionarios que trabalham, sdo malvistos e mal/xigos". ( Veja,lbdem, p.22 ) 
"Escondidos entre os dois mi/hoes de empregos nas mdos do governo federal e 
outros mi Hides espelhados pelos estados, os marajas abrigam-se em ninhos hem 
protegidos - e sentem-se a vontade no ambiente de ar refrigerado das empresas 
estatais". (lbdem,p.26 ) 
"Porem, os mesmos marajas podem dar uma or igem a varios e scandal os, mas 
sempre estdo sob a proteqao das leis em vigor no pais - ou de decisdes judiciais 
que osfavorecem". ( Ibdem,p.27 ) 
"As voltas com orqamentos minguados, os governadores do PMDB 
inauguraram sens mandatos anunciando uma campanha nacional contra os 
marajas... Trata-se de um desqfio de proporcdes colossais, em que se colheram 
par cos resultados, ate agora, como em Alagoas, onde seus pagamentos foram 
cor (ados em mais da me fade... Intocaveis, os marajas continuam em sua 
caminhada miliondria pelo pais, a espera de menos discursos moralizantes e 
mais providencias efetivas. Silenciosos e bem siluados, deixam atras de si, um 
recado para a populacao que os rodeia, e para os governantes que os loleram ". 
(Ibdem, p.28) 
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O Estado era deiinido como caotico, incompetente e impotente para enfrentar o 

inimigo da nacao: os "marajas": 

"Os governadores do PMDB tomaram posse, em marco, denunciando os 
marajas, esses burocratas que ganham ale 1 milhao de cruzados mensais. 
Quando o ano terminou, os marajas estavam a poslos e com seus vencimentos 
em dia. Na PM de Sao Paulo, por exemplo, o coronet Teseo Bueno de Toledo 
recebe 850 mil cruzados mensais. Gracas a uma decisao do STF, que 
considerou seus beneficios constitutionals, a marajd, Luiz Gonzaga Mendes de 
Barros, de A/agoas, habituou-se a receber um saldrio estimado em 800 mil 
cruzados . 

Diante da incapacidadc do Estado em satisfazer as fantasias destrutivas, ativadas na 

busca da punicao a "praga" dos marajas, essa so parecia possivel de se realizar no combate ao 

proprio Estado contaminado: 

"Sobre a reportagem de capa 'I I ha da T'elicidade', de Veja n ° 988, tenho a 
dizer que a instituicao do marajd como parte inlegranle de qualquer sociedade 
e uma afronta dquelas pessoas que realmente trabalham e prodttzem. E isso se 
torna mais grave ainda quando essa 'praga' se instala numa sociedade com 
problemas sdcio-econdmicos tdo serios. Todo governo que manlem marajas a 
custa dos impostos de quern trabalha nao merece a credibilidade nem o respeito 
daqueles que de fato contribuem para o desenvolvimento do pais". ( L. M -
Cartas, Marajas, Veja, 30/12/87,p.20 ) 

Em agosto de 1987, Euripides Craid, "maraja" da Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais, explicou: "0 que ganho e suficiente. Os oulros e que ganham mal". Em seguida, seu 

advogado o defenderia: "Os marajas sao ladrosscom direito adquirido ".626 

Em 1988, Collor de Mello foi capa de Veja, com o titulo O Cacador de Marajas. Em 

1989, nova reportagem da revista Veja, tratava dos marajas do Senado, falava em mordomias 

6 2 1 lirasil - Ilha da Felicidade - Cow o pe no governo e a mao no bolso do contribuinte, os marajas formam 
uma casta em que alguns cliegam a faturar 700 mil cruzados por mis. ( Veja, 12/08/87.p.22 ) 
6 2 5 ( Veja, 30/12/87,p.67) 
6 2 6 ( Veja, 30/12/87,p.06 ) 
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c salarios multiplicados. Esse tenia passava a ser uma ideia-forca central na campanha de 

Collor de Mello para presidente. 

"Com relacao a reportagem 'Salarios multiplicados' ( 15 de Novembro ) 
considero inconcebivel que, enquanto o pais vive a pior crise da sua historia e 
os trabalhadores perdem a cada dia o seu poder aquisitivo, exisia um grupo de 
funcionarios do governo que vive no paraiso, como os do Banco do Brasil. Nao 
ha nada de errado em alguns trabalhadores receberem bons salarios, mas e 
imoral que o governo, o principal responsavel por esse atoleiro em que estamos 
mantenha uma casta de privilegiados ". ( M . A, Rio de Janeiro, Cartas - Banco 
do Brasil, Veja, 31/12/89,p.34 ) 

Ainda 1989, nova denuncia sobre marajas recaia sobre a grafica do Senado, onde os 

salarios dos seus funcionarios eram cinco a dez vezes maiores que aqueles pagos no mercado. 

A materia mostrava que o numero de funcionarios do Senado havia dobrado desde o fim do 

regime militar. Era, naquele momento. 1.300 funcionarios, boa parte "fantasmas", parentes e 

627 

amigos de parlamentares. 

Em meio a uma profunda crise social, o mundo dos marajas foi construido e 

representado como um paraiso, uma ilha separada do mundo real dos brasileiros, onde 

habitava uma "casta" imune as investidas da leis aplicadas ao resto dos mortals. Despertando 

sentimentos como odio, tristeza, ressentimento e desejo de vinganca, os marajas tornavam-se 

inimigos da nacao, uma "praga" que se alastrara pelo Estado provocando o desmoronamento 

das instituicoes e das esperancas insufladas, impedindo que pais "saisse do atoleiro" para dar 

cabo a uma transicao que parecia interminavel e encontrasse, por fim, a prometida 

modernidade. Como percebe Rubim ( 1999,p.52-53 ): 

"Outra insignia das eleigoes e o termo marajd, criado e produzido no processo 
de elaboragdo do cenario politico do initio do processo eleitoral. A expressdo 
carrega uma exigencia e um ideal de justiga de colloragao especifica. Nao e um 

627 Marajas - O dinheiro (to CEGRslF - Recheada de apadrinhados, a grafica do Senado paga salarios 
miliondriosa seusempregados. ( Veja, 30/08/89,p.38) 
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ideal de justica advindo da distribuigdo mais igna/ildria de riquezas ou da 
melhoria das condigdes dc vida. Antes, parece predominar no espirito da coisa 
uma exigencia de pnnigdo, de fim de privilegios e impnnidades, de termino da 
corrupcao. Algo moralizante e nao de conotagdo predominantemente politica 
e ou sdcio-econdmicas. Um ideal de justica nao diretamente para si e os seus, 
mas para justigar aquele privilegiado/dominanle que se tornara um usurpador, 
um aproveitador. O sentimento ressentido do dominado parece propiciar o 
a/imento justiceiro para a fabricagdo do imagindrio ( do ) Caqador de 
Marajas".6 8 

Na elaboracao da esfera publica e do cenario politico da Nova Republica, tiveram 

papel importante aquelas fantasias destrutivas originadas do espaco ficcional da midia, em 

especial das telcnovelas. Trazendo a tona questoes politicas e eticas, as telenovelas 

contribuiam para produzir "uma realidade brasileira" que clamava por transformacao e faziam 

visualizar os inimigos do "bem comum", contra os quais se deviam voltar os impulsos 

agressivos. 

Entre 1986 a 1987, a novela Rcxla de Togo, da Rede Globo, tratou de temas ousados 

no piano politico e dos costumes, "que ha poucos anos seriam inimagindveis numa novela de 

televisdo".629 A novela chegou a obter uma audiencia de 81% no Rio de Janeiro e Sao Paulo. 

Nela, "Transpunha-se para o video a corrupcao empresarial e os crimes de colarinho branco 

que de tempos em tempos assolam a economia brasileira". 

Entre maio a dezembro de 1988, a Rede Globo exibiu a novela Vale Tudo, cujo tema 

principal era o recuo da lei e o vazio por ele causado, no qual tudo parecia permitido. Na sua 

abertura ouvia-se a musica Brasil de Cazuza, na voz de Gal Costa: "Brasil, mostra a luacara' 

Ouero ver quern pagaf Pra genie ficar assim' Brasil, Qual e o ten negdcio? / O nome do ten 

socio? / Confia em mim." Mentindo, conspirando, subornando, corrompendo, "Odete 

628 "Afe (Id oclio e tristeza saber de casos como os relatados na reportagem 'Os marajas da vassoura'". ( B. G. 
Porto Velho - Cartas, mordomia, Veja, 31/12789,p.30 ). "Repugna a consciencia coletiva da nossa sociedade a 
existencia de meios sdrdidos e lorpes como os usados pelos marajds. E chocante verificar o desmoronamento 
das nossasinstituicoes". ( VP, Dores de Turvo, MG -Cartas, Mordomia, Veja, 31/12/89,p.34 ) 
629 Televisdo - Em cores fortes - Ousadia nos temas marca o exito de Roda de Eogo. ( Veja, 18/03/87,p. 128 ) 
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Rciilcmcmii c Maria de Tdtima capitalizaram ao mesmo tempo o ddio e o fascinio dos 

espectadores da novela Vale Tudo". Ambas foram punidas, Odete com a morte e Maria de 

Fatima com os seus objetivos frustrados.630 

Sucedendo Vale Tudo, a novela 0 Salvador da Pdtria, da Rede Globo, trazia como um 

dos personagens centrais Severo Blanco ( Francisco Couco ), urn deputado corrupto, que 

nunca comparecia as sessoes em Brasilia. 6 3 1 

Em 1989, no horario das sete, a Rede Globo exibiu a novela One Rei Sou Eu? Nela, o 

autor, Cassiano Gabus Mendes, criou o reino de Avilan para satirizar o cenario politico e 

economico do governo Sarney. No seu ultimo capitulo, "o povo de Avilan vai invadir o 

paldcio real, eliminar seus opressores, confiscar os bans da nobreza e, em nome da justica, 

tomar o poder ".6~2 

No reino de Avilan as guilhotinas 1 e 2, importadas da Alemanha, nao funcionavam; 

uma sindicancia foi aberta para se apurarem irregularidades administrativas na Avilantur, 

orgao estatal encarregada do turismo; e, no tempo do Piano Verao, o Ducado perdeu tres zeros 

e se transformou no Duca, que foi um fracasso.633 

Numa das cenas finais da novela, o jovem heroi, Jean Pierre, de punhos cerrados e 

clamando por "Minha Gente" dizia: "Ninguem vai mais explorar o trabalho do pobre, agora 

cpiero que gritern comigo: viva o Brasil". ( Veja, Ibdem, p. 141 ) 

Numa analise sobre esta novela, Rubin ( Ibdem, p.24-26 ) mostra que ela identifica os 

exploradores com os politicos e os politicos com o sistema. "O Conselho, ou melhor, o 

Parlamenlo estd colocado no centro do sistema de dominacdo/exploracdo/corrupcdo/ 

6 3 0 (Veja, 28/12/88.p.ll8) 
631 Televisdo - Tedio na roca - Salvador da Pdtria causa tuimtlto no Congresso, mas no video apresenla poticas 
emocdes. ( Veja, 01/03/89,p.l00) 
632 Televisdo - a choldra no paldcio -A impagd\>el Que Rei Sou Eu? Chega ao final com uma revolucdo popular 
que apeia a nobreza do poder. ( Veja, 13/09/89,p. 140) 
033 "De qualquer maneira, ficard a lembranca de uma novela que conseguiu ser mtiito engracada ao descrwer 
a agonia final daquilo que um dia os brasileiros chamaram de Nova Republica. Melhor que Avilan so a 
campanha eleitoral". ( Veja. Ibdem, p. 142 ) 
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desperdicio/incompetencia preguiqafisiologismo. Em resumo, sao a fonte de todo o mal. Ou 

quase ". 

Para este autor, na novela a questao de classe e escamoteada, a miseria e a fome do 

povo decorrem unicamente da corrupcao, dos impostos extorsivos e da roubalheira do 

Conselho. A exploracao e do Estado e nao de classe. E contra ela, surge um jovem heroi ( que 

nao era politico ) para saciar toda sede de justica e modernidade. 

"O encantamento da'com a novela pode ter produzido uma absoluta sedu/ora e 
preocupante indistinqdo entre ficqcio e 'realidade'. A convivencia com o heroi 
jovem, impeiuoso e just ice iro que habita um mundo injusto e corrupto parece ( 
querer ) alimentar uma fantasiosa esperanqa na busca de um heroi para 
aplacar a sede de justiqa e realizar o sonho de mudanqa da 'realidade'. Um 
heroi que conquiste o poder pelo voto, de acordo com a 'mensagem' da 
novela".( lbdemp.25-26 ) 

111. 5. Fantasias arquctipicas. 

As fantasias arquetipicas derivam de frustracoes mais gerais e persistentes da 

humanidade como um todo e da sociedade ocidental, em particular, para se expressarem 

utilizam de simbolos pertencentes aos dominios da cultura. Sao, portanto, sob nosso ponto de 

vista, modulos ou estruturas de longa duracao, atraves dos quais os individuos se comunicam 

com o seu passado, por meio de conteudos historicos especificos. Trataremos desse tipo de 

fantasia em seguida, na forma como ela vai se manifestar atraves dos mitos. Por serem 

modelares as fantasias arquetipicas estao presentes em todas as outras fantasias. 
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I V . OS M i l OS DOS ANOS 80. 

Girardet ( 1987, p.62 ) define os mitos enquanto expressao de inquietacoes sociais, 

enquanto manifestacao de medo ou desnorteamento coletivo, como uma resposta aos obscuros 

sentimentos de ameaca, incerteza, panico, inquietacao, angustia. Para ele ( p. 180 ), os mitos 

sao respostas a dcsequilibrios sociais, a tensoes no interior das estruturas sociais, servindo 

como telas nas quais os grupos projetam suas angustias coletivas e os desequilibrios do ser. 

Para Girardet ( lbdem,p.l82 ), nesses sentimentos e frustracoes esta a origem da 

mitologia politica: "O nascimento do mitopolitico situa-se no instante em que o traumalismo 

social se transforma em traumatismo psiquico. E na sua intensidade secreta das angustias ou 

das incertezas, na obscuridade dos impulsos insatisfeitos e das esperas vas que ele encontra 

sua origem ". 

0 mito, como estrutura de longa duracao, permite conviver duas dimensoes 

simultaneamente interligadas: 

A ) Uma dimensao historico-cultural que serve de conteudo e cenario mobilizadores 

da criacao ou atualizacao mitologica. Como mostra Girardet ( Ibdem,p.51-52 ), no mito ha 

uma leitura imaginaria do real, ele capta seus fundamentos objetivos no contato com as 

realidades historicas. A partir desse contato, opera-se uma mutacao qualitativa, na qual o 

contexto cronologico e abolido, a relatividade das situacoes e acontecimentos esquecida, 

restando fragmentos de lembrancas vividas, diluidas e transcendidas pelo sonho. 

B ) Uma dimensao psicologica-individual. E uma incisao da biografia na historia, 

trazendo referencias as lembrancas e esquecimentos, claroes e lacunas da primeira infancia e 

dos seus posteriores desdobramentos. 
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E aquilo que Bachelard, ( Girardet, 1987,p.57 ) chama de derivacao psiquica a que 

corresponde cada expressao simbolica. E nesta dimensao onde a emocao publica se 

individualizada e o sentimento individual se publiciza ganhando formas de expressao 

coletivas, emocionais. 

Esta dimensao psicologica-individual possibilita, tambem, uma leitura mitica, 

enquanto forma de regressao, retorno ou fixacao neurotica em fases anteriores da formacao da 

personalidade.E nesta dimensao, enfim, onde se fundem o passado individual com o passado 

historico, reconstruido atraves da mesma busca e visao. ( Girardet,lbdem,p.l36 ) 

Como molde sobre os quais sao arranjados conteudos historicos-culturais especificos, 

os mitos vao se caracterizar pela possibilidade de reversao, pela polimorfia, plasticidade e 

fluidez com as quais busca dar uma interpretacao a uma realidade social e psiquica complexa, 

total ou parcialmente incompreendida, ambigua, contraditoria e sujeita a tensoes constantes. 

Cabe-lhes dar uma expressao simbolica a esta realidade, promovendo associacoes emotivas e 

simbolicas. 

Tal fluidez e plasticidade nao significa completa aleatoriedade. Ha uma logica no 

discurso mitico, por baixo dele ha - como diz Levi-Strauss - uma sintaxe, ou - como diz 

Freud - ha a logica do imaginario. Para Girardet ( Ibdem,p,182 ), o mito esconde uma logica 

coerente e coercitiva, uma visao global e estruturada do presente e do futuro coletivos, 

submetendo o obscuro caos dos acontecimentos a visao de uma ordem imanente, fornecendo 

ao homem novos elementos de compreensao, legibilidade e adesao, permitindo uma leitura 

imaginaria do momento historico e contribuindo para nela inserir o individuo. 6 3 4 

6 3 4 Tavola ( 1995,p.l4 ) obcrva que os mitos tambem permitem a compreensao, localizacao e oricntacao dii 
conduta do homem dianle dc uma rcalictide complexa, contraditoria, dinamica, nao expressa por conccitos. "O 
mito £ a traducao explicita ou enigmtilica dos conflitos e lutas do ser humano para compreender ou empreender 
o processo de relacionar-se com a realidade ". (Tavola, 1985, p. 14 ) 
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E esta logica que pennite ao mito ser um mobilizador de sentido, fazendo referenda 

aos confrontos e tensoes vivenciadas e experienciadas. A forma como essa referenda e 

moldada pela logica do imaginario e que pode criar situacoes de disponibilidade, um estado 

previo de receptividade.635 

As fantasias arquetipicas tambem nao sao exclusivas das sociedades tidas como 

arcaicas. Eliade ( 1996 ), por exemplo, mostra como a vida do homem moderno esta cheia de 

mitos semi-esquecidos, hierofanias decadentes, simbolos abandonados. Todo um refugo 

mitologico sobrevive nas zonas mal controladas, no fluxo semiconsciente da mais material 

das existencias; tudo se encontra modernizado, laicizado, secularizado, degradado, maquiado 

no fluxo semiconsciente das existencias, nos devaneios, melancolias, no jogo livre de 

imagens. 

Subsistindo no homem moderno, toda essa referenda mitologica pode ser desperta, 

ativada, e veiculada pelos media, associada a publicidade de marcas de produtos, a 

acontecimentos e a imagens politicas e sociais. Contrera ( 2000 ), destaca que o mito significa 

permanencia dentro da cotidianidade transitoria e veloz dos temas de midia, criando uma 

dinamica em que elementos variaveis saltam sobre o pano de fundo dos elementos 

invariaveis. 

O potencial de comunicacao e seducao que o mito encerra ( expressando conteudos 

atraves de narrativas e simbolos, ao inves de conceitos ) e o que o faz fundamental na 

moderna comunicacao de massa, essencialmente subliminar.6 3 0 

635 "O que significa, entre outras coisas, que em sua estrutura, em sua forma como em seu conteudo, a 
mensagem a ser transmitida deve, para ter alguma possibilidade de eficdcia. corresponder a um certo codigo ja 
inscrito nas normas do imaginario. Aqueles mesmos que quisessem jogar com o imaginario se veriam 
obrigados, assim a submeter-se as suas exigencias. O mito existe independente de seus usudrios eventuais: 
impoe-se a eles bem mais do que eles contribuem para sua elaboracao ". ( Girardet, 1987, p.51 ) 
6 3 6 Os mitos permitem uma comunicacao com o inconsciente e o subconsciente, sem os percalcos da razao 
discursiva e da linguagem analitica, refrcadas pela ativacao emocional. Pois, os mitos expressam as cmococs 
fundamentais dos ser humano, apesar de variarem no conteudo e forma de expressao ao longo da hisloria e em 
cada sociedade. 
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Prcenchcndo com conteudos culturais especilicos as estruturas pcrceptivas de longa 

duracao, a publicidade e a midia tern investido em novas formas de comunicacao simbolica, 

capazes de agir atraves de processos inconscientes do receptor, propiciando projecoes e 

identificacoes necessarias a seducao. 

Sendo uma decada atravessada por rapidas raodificacoes materials e simbolica, os 

anos 80 foram um terreno fertil ao surgimento de fantasias arquetipicas de diferentes matrizes. 

Elas tentaram compensar e compreender a tensao e imbricacao de velhas e novas formas de 

sociabilidade, solidariedade e convivencia, o mergulho em realidades multiplas, marcadas 

pela fragmentacao, heterogeneidade e individualizacao, o sentimento de medo e ansiedade, 

proveniente dos aspectos e momentos da realidade quando pareceu predominar o caos 

desconcertante, a instabilidade, a inseguranca e vazios persistentes 6 5 7 

Analisamos, a seguir, os mitos da Conspiracao, da Ordem, do Recomeco e do Heroi 

presentes na narrativa midiatica e na publicidade construindo o Cenario e o Imaginario da 

decada de 80, seus temas, personagens e dramas. Eles nos ajudam a entender as referencias 

mitologicas presentes na construcao da imagem do Cagador de Marajas pela midia e pela 

publicidade, num intenso dialogo com os medos e as fantasias daquela epoca. 

6 3 7 A midia c a publicidade, com suas novas tccnicas dc sedugao, buscavam absorver e rctratar os confrontos. 
tensoes. experiencias vivenciadas durante esse pcriodo para sintcti/i-las c molda-las segundo a logica do 
imaginario. O mito se adequa a estas tecnicas, pois mobiliza sentido, desperta a emogao, leva a acao e abre um 
espaco rcccptivo no publico ao qual se destina. "A grande fascinacao exerdda por uma imagem arquetipica estd 
no fato de as pessoas responderem a ela nao em nivel consciente, como tambem num nivel emotivo mais 
prof undo, instintivo. A resposta humana aos arque tipos e quase sempre emocional". ( Randazzo, 1997, p. 102 ) 

350 



I V . I . C E M DIAS DE MEDO: Mitos da Conspiracao/ Caos/ Ruina: 

Girardet ( 1987,p.54 ) mostra o mito da Conspiracao como resposta instintiva ao 

sentimento de uma ameaca. Esse sentimento de ameaca e comum em processos de transicao e 

transformacoes sociais rapidas, deixando grupos sociais em situacao de profunda 

instabilidade, angustia e falta de perspectiva. 

Nas sociedades modernas, esta situacao e reforcada pela pressao continua de um 

processo de fragmentacao e desarticulacao social, deixando os individuos entregues a si 

mesmos, nao podendo constatar senao sua impotencia e isolamento, levando-o a evocar 

velhos terrores e medos infantis. 

E preciso nomear os inimigos para se chegar ao desconhecido, desvendar as suas 

tramas, buscando enquadra-las sob uma logica, uma cadeia casual. Atraves da operacao com 

pares antiteticos, uma serie de oposicoes: bem e mal, e possivel aos homens se situarem no 

social e assimila-lo como um mundo ordenado, construindo imagens como as do inimigo, 

como encarnacao do mal, como um ser demoniaco que ameaca o ordenamento do mundo. 6 3 8 

Esta e a forca e a estrutura da permanencia do Mito da Conspiracao ate hoje. "A 

concepcao dos adversdrios sob a forma de um ser demoniaco, verdadeira encarnagdo das 

forgas do mal, tambem sobreviveu ate os nossos dias". ( Eliade, 1996, p.35 ) 

Para Eliade ( Ibdemp.34), na medida que o Mito da Conspiracao trata do caos, da 

desordem, das trevas, traz como referenda simbolica tudo que e fluido, amorfo, caotico. 

Girardet ( 1987,p.44-45 ) tambem trata dos elementos simbolicos que podem estar 

ligados ao Mito da Conspiracao: o nomade, o intruso, o desconhecido; tudo que rasteja, se 

infdtra, se esconde; tudo que e ondulante e viscoso; tudo que e portador da sujeira e infecao: 



serpente, rato, polvo, aranha; obsessao de devoragao bucal ( assassinios rituais ). O Mito da 

Conspiracao costuma estar associado a ruina, ao caos, a morte, a sombra, a noite, a 

profundeza.639 

O Brasil dos anos 80, sobre o qual nos debrucamos, foi marcado por uma situacao de 

transicao, reforcada por processos mais abrangentes de fragmentacao e destotalizacao, 

circunscritos por mudancas sociais, culturais e politicas. 

Diferentes agentes, instituicoes, fenomenos, ideias foram identificados ao caos, ao 

mal, dependendo do momento, das posicoes e disposicSes dos grupos que, afetados por estas 

transformacoes, articularam essas visoes. Ora sao os militares ou paramilitares, ora sao os 

comunistas, o capital internacional associado ao FM1, agentes politicos da oposicao, etc., que 

vao servir ao papel de inimigo do Estado, da "ordem", da nacao. Atuando dc forma direta ou 

camuflada, as versoes sobre estes agentes da conspiracao contribuiram para espalhar a 

incerteza, o medo, a ansicdade e o espectro do caos.6'10 

A decada de 80 nasceu sob o ruidoso impacto do terrorismo. Gaipos paramilitares 

espalhavam bombas em bancas de jornal, pelas casas de militantes de esquerda, na sede da 

OAB, no Riocentro, procurando atingir um projeto de Abertura politica iniciado no final dos 

anos 70. Aos poucos, as ameacas de retrocesso politico eram atribuidas a setores militares que 

6 3 8 Dulra ( 1997, p.35-6 ) analisa no texto "0 Exorcismo do Mat" a mobilizacao contra o coniunismo entre os 
anosde 1935 a 1937. 
6 3 9 Os adversarios do Farao, por excmplo, eram considcrados filhos da ruina, dos lobos, dos caes. 
(Eliade, 1996,p.34 ). Ha que se observar, tambem, que todas as manifeslacoes da arte e das culturas podem 
considerar-sc cxpressoes do conflito entre as duas forcas antagonicas: Eros - imiao, forca construtiva e Thanalus 
- morte, destruicao, agrcssao, dissolucao. ( Ferres,1998,p.25) 
M < j Adiantamos que o complcxo mitologico da Conspiracao/Caos/Ruina rcmctc c imbrica-sc com as Fantasias 
Dcstrutivas ( antcriormente analisadas ); mas enquanto estas dizem respeito principalmente aos impulsos 
agrcssivos que sao dirigidos dc forma dispersa e variada para os inimigos da nacao ( o Estado, politicos, 
cmprcsarios, marajas, etc. ), o mito da Conspiracao, referc-se aos inimigos ocultos ( ou nao ) da ordem que o 
Estado representa (paramilitares, militares, sindicalistas, politicos de esquerda, etc.). 
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se mantiveram nas sombras de todos os acontecimentos em tomo da construcao e da crise da 

Nova Republica como inimigos ocultos e poderosos. 

Outra manifestacao da desordem e da ameaca ao Estado estava na amorfa e fluida 

"oposicao radical ao sistema". No inicio da decada, os comunistas, infiltrados nos mais 

diferentes espacos e instituicoes sociais, eram imediatamente associados a agentes 

dissiminadores do caos e vistos como entraves ao processo de abertura e, mais ainda, a um 

projeto de pais "livre e democratico": "Os comunistas es/do infiltrados no clero, nos 

sindicatos, na imprensa e nas universidades, dispostos a tomar o poder", avisava o general 

de brigada, Jose Ramos de Alencar, inspetor-geral das policias militares.6 4 1 

Em 1984, o chefe do Centro de Informac5es do Exercito, general iris Lustosa 

aprcsentou uma conferencia na qual a situacao do Brasil era descrita como pre-revolucionaria 

e Tancredo Neves era comparado a um Cavalo de Troia dos comunistas. Nessa reuniao, onde 

estiveram presentes 400 oficiais do exercito, o general fez um historico do movimento 

comunista internacional e, depois, relatou sobre os partidos clandestinos que atuavam no pais; 

numa segunda parte, atraves de fotos, mostrou a infiltracao de comunistas nos diversos setores 

da sociedade brasileira, principalmente nos comicios de Tancredo Neves, onde tremulavam 

bandeiras proibidas do PCB e do PC do B. O texto e as fotos da conferencia foram 

distribuidos para todos os quarteis do pais. "Segundo o chefe do Ciex, e necessdrio mostrar 

esse quadro de expansao comunista porque nao se pode 'permitir que o pais retorne ao caos 

anterior de 64'". Em seguida, membros do PC do B foram presos em varias capitais do 

• 642 
pais. 

A "oposicao radical" teve, em alguns momentos, uma personificacao especifica em 

lideres como Ulysses Guimaraes ou Leonel Brizola, considerados empecilhos a consolidacao 

M1 General adverte contra acao dos comunistas. ( Veja, 27/01/82,p. 178 ) 
6 4 2 Militares - Suspeitos de sempre - drgdos de informacdo apontam expansao comunista e governo manda 
prender o PC do B. ( Veja, 3 l/10/84,p.27 ) 
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do processo de transicao. Para o general Sergio Ary Pires, comandante do I I Exercito de Sao 

Paulo: "Nadu temos contra o sistema de eleicoes diretas. O problema e que, se elas fossem 

realizadas agora, correriamos o risco de ver na presidencia politicos como Leonel Brizola e 

Ulisses Gui mantes "64' 

Da mesma forma, o presidente Jose Sarney, alcado atraves do Piano Cruzado, a nova 

condicao de heroi Salvador da nacao, nomeou seus proprios inimigos, transformando-os em 

inimigos da ordem e da nacao. Eram tanto, a "oposicao radical" ( sindicalistas e politicos de 

esquerda ) como empresarios gananciosos ou pecuaristas inescrupulosos. 

"Os sindicatos eslao contra a historia e contra a sociedade. Arrisquei minha cabeca 

nessas decisdes, e nao vollo adds". Esbravejou o presidente Jose Sarney, advertindo contra 

aqueles que nao desejavam a estabilidade e que o pais desse certo: "Do bom andamenlo da 

reforma depende, mais que isso, a estabilidade do pais como um todo, jogam no seu sucesso, 

portanto, nao apenas o governo e sim todos aqueles que querem um pais capaz de dar 

certo".644 

O gigante despertara no campo de batalha do pais do Recomeco, mas era preciso estar 

alerta com o inimigo, com os seus ardis capazes de desviar a rota para os atalhos mal 

iluminados.6^ 

Havia, na mitologia da Conspiracao erguida em torno do Piano Cruzado, a mescla de 

diferentes fantasias e complexos mitologicos, como observa Miguel ( 1994,p.38 ): "A imagem 

de um Salvador, a esperanca da Idade de Onro e a denuncia de uma conspiracao andam 

M i ( Veja, 09/05/84.p.23 ) 
644 Brasil - O inicio ele um governo - Espremielo na arena politica, Sarney bane o cruzeiro cla vida naciona! e 
joga-se com auddcia numa reforma (pie o pais aprova. ( Veja, 05/03/86,p.28 ) 

" 'Nos so demos poucos passos num longo caminho', adverte Funaro... 'Ainda ha\'erd muitas tentativas de 
burlar a vigildncia do governo, ate que haja acomodagdo'. Para ele, a primeira parte da batalha, que 
fracassaria sem o apoio popular, foi magnificamente vencida. De agora em diante, porem, o sonho perderd sua 
forca, pois quebra-se o seu encanto sempre que se pretende encaded-lo logicamente". .Brasil - Um pais que 
sonha - Uma inedita mobilizacao popular sustenta a reforma economica, ohriga o cumprimento das tabelas e 
levanta o prestigio do presidente Sarney. ( Veja, l2/03/86,p.22 ) 
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freqiien/emen/e juntas; articuladas, fornecem uma representagdo complcta Ja jogo politico, 

em que estdo indicados, o bem, o mal e o resultado da luta ". 

O inimigo do Piano Cruzado, era inimigo do Estado, inimigo da Nacao e inimigo do 

povo, e contra ele se deviam voltar todas as forcas, pois era defensor de interesses outros que 

nao os interesses gerais, sendo assim um fator de desintegracao. (Miguel,1994 ). 

"Pela primeira vez na minha vida assisti a uma aqdo da politica em socorro do 
povo e de bragos dados com a nagdo. Precisamos ficar alert a para com os 
inimigos da nagdo, pais fmalmente o gigante foi despertado". ( S.V, Sao Jose 
dos Campos, SP - Cartas, Economia, Veja, 12/03/86,p.l 1 ) 

Os sindicalistas que reclamavam o salario, os politicos que criticavam o piano, como 

Leonel Brizola, pareciam agir por desgosto ou por interesse proprio e os empresarios de 

supermercado transformavam-se em simbolos da exploracao.646 

No decorrcr dc poucos meses, o Piano Cruzado cedia, apesar da obstinacao com a qual 

o governo tentava mante-lo de pe ate as eleicoes daquele ano. Construida como a grande 

inimiga, a inflacao havia sido vencida e precisava continuar morta, para isso o governo 

coordcnava ajustes e correcoes dc aimo a um destino que parecia garantido e exortava a luta 

contra aqueles cujos interesses contrariados levavam a uma escusa alianca com o grande 

inimigo morto, para de alguma forma ressuscita-lo com todo o seu poder destrutivo e 

desordenador. 

Em julho, em meio a uma crescente onda de greves, ocorreu a tragedia do Leme ( ha 

192 Km de Sao Paulo ), onde o confronto entre policiais e grevistas resultou em mortes. Foi 

uma oportunidade para o governo nomear os inimigos da "oposicao radical": o PT e a 

C U T . W 7 

6 4 6 ( Veja, 12/03/86, pp.36-38 -48 ) 
M 1 "O paldcio do Planalto de um lado, o PT e a CUT, de outro - e que estes ullimos estdo na posicdo de 
inimigos declarados do governo. A CUT enlrou na arena, a principio com uma proposta de greve geral no pais 
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No discurso do governo, em oposicao a um projeto de renascimento da nacao, 

representado pelo Piano Cruzado, os inimigos mostravam-se adeptos de um piano de 

desestabilizacao e violencia. O PT e a CUT eram acusados de patrocinar um projeto de luta 

armada no Brasil. 6 4 8 

A reportagem de Veja acusava as greves de minarem o piano e agredirem o governo, 

nao so pelos problemas politicos que causavam ou pela postura de hostilidade que o PT, a 

CUT, e os sindicatos exibiam ao assumirem a posicao de inimigos do palacio do planalto. 

Esse movimento procurava atingir um dos pilares da politica economica, seguida a partir do 

Piano Cruzado que previa, de um lado, a contencao de precos e, de outro, a contencao de 

salarios. ( Veja, lbdem,p.30 ) 6 4 9 

Nas tentativas de "corrigir as rotas" do piano, o governo atingia velhos e criava novos 

inimigos nesse imenso campo de batalha onde nao faltavam metaforas e praticas militares: 

"colocou a policia para tentar segurar o black", "baixou compulsorio atingindo a classe 

media", "trombou com a burocracia na luta pela privatizacao de estatais" e "numa operacao 

e, lid dias, exortou os trabalhadores rurais a uma sublevagdo - a ocupacao ilegal de terras. O governo reagiu 
com pala\ras duras a essas propostas, mas nada ocorrera ate agora que deslampas.se de forma tdo visivel a 
boca do caldeirdo em que as desa\'encas entre ambos vinham sendo cozidas em fogo relativamente brando. 
l.eme provocou uma explosdo. "lirasil - Inimigos do governo - Sob o impacto da tragedia do Leme, em meio a 
uma crescenle onda de greves pelo pais, o Planalto vai ao ataque contra o 1*1'. ( Veja, 23/07/86,p.28 ) 
M>s "Dias depois, Sarnev disse terse convencido de que o PT optou pela violencia, pela luta armada, 
abandonando a trajetdria que seguia ate agora, na qual conquistou a prefeitura de fortaleza, 5" maior cidade do 
pais, e formou uma bancada de cinco deputados federals... 'A violencia nao conslrdi', afirmou o presidente 
Sarney ". (I 'eja, Ibdem, p. 2H ) 
649 <.Q piano Curzado estava, ao final da semana passada, debaixo do mais violento ataque que jd the fora 
desferido desde o seu anuncio, no fim de fevereiro. Era como se todos os inimigos que a reforma economica vein 
amealhando nestes quase cinco meses tivessem reunido a artilharia mais pesada que possuem - e mirassem a 
reforma e o propria ministro da Fazenda, Dilson Eunaro, que se torna uma figura cada vez mais incdmoda para 
todo um variadissimo e populoso condominio de interesses contrariados...Na lentativa de manter de pe o Piano 
Cruzado, que derrubou a inftacdo e devolveu ao pais a esperanca de conlar com uma economia mais esldvel e 
prdspera, o governo (lava na semana passada os derradeiros retoques a um conjunlo de medidas a ser 
anunciado nos proximos dias...'Nao serdo mudancas de rumo, mas apenas correcoes de rota', antecipa o 
ministro da Fazenda'" .Economia e Negdcios - Momento de decisao - Debaixo de uma forte ofensiva, o 
governo da os toques finais numa serie de medidas destinadas a manter em p£ a reforma de fe\'ereiro. ( Veja, 
23/()7/86.p. 100-101 ) 
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espalhafatosa que incluiu o auxilio de ameacas, helicopteros e policiais saiu disposto a cacar o 

boi gordo no pasto" 6 5 0 

No fun daqucle ano, o presidente Sarney, em pronunciamento na TV, ainda tentava 

defender o novo piano economico, editado depois das eleicoes, de uma proposta de greve 

geral convocada pela CUT e CGT: "O Brasil nao vai caminhar para o despetihadeiro", 

alertava ele aos inimigos. 6 5 1 

Segundo o documento preparado pela assessoria do govemo: "Efeilos Estrategicos 

Visados pela Radicalizacao do Gmpo PT-CUT", o PT e a CUT estariam tentando forcar uma 

rnanobra que seria fatal ao atual processo de democratizacao pacifica. ( Veja,Ibdem, p.39 ) 

Para uma materia de Veja, o governo procurava o bode-expiatorio para crise e 

desordem que se espalhara pelo pais. 

"O governo do preside/lie Jose Sarney tenia insistentemente preencher um 
cargo vago na retoricapolitica national:.o de culpado por tudo que aconfece 
de err ado. Diante da passeala e das depredacoes ocorridas no dia 27 de 
novembro, mais uma vez tentou-se nomear para vaga o Parlido dos 
Trabalhadores e a CUT...Incapaz de identificar, mesmo em seus quadros, os 
responsdveis pela incompetencia que enlregou uma parte da cidade aos 
baderneiros, o governo conlinua procurando no culpado oficial - o PT - a 
origem da desordem ".6i~ 

Em 1987, em cadeia de radio e televisao o presidente anunciou a moratoria e novos 

inimigos como os quais tinhamos que nos precaver. Os inimigos da nacao, agora, eram grupos 

vinculados a bancos internacionais com o apoio da direita, cujos pianos visavam o 

enfraquecimcnto do governo na negociacao da divida 6 5 1 

6>0 Orders Congeladas - Sarney tromha com a burocracia e exige mais empenho de seus ministros na 
privatizacao de estatais. ( Veja, 29/1 l/86.p. 108-112 ) 
651 Brasil - Sarnev sai da retranca - O presidente joga no ataque para defender o pacote economico e volta d 
defesa para se proteger da greve geral convocada pela CUT e CGT. ( Veja, 10/12/86,p.36 ) 
r'52 Subversdo - Confusao permanente - O governo acusa o PT EA CUT. mas nao consegue identificar quern 
organizou a haderna na praca dos tres poderes. ( Veja, 10/12/86,p.43 ) 
6 5 3 Pavio molhado-A ideia da moratoria nao empolga o pais ( Veja. 26/02/87,p.34 ) 



Porem, o inimigo represcntado pela "oposicao radical" continuava a ser para o 

governo da Nova Republica um dos principais elementos desestabilizadores ( enquanto 

portadores das trevas, da revolucao, do caos ), atraves de reivindicacoes por aumento de 

salario, atraves de greves ( que chegaram a mobilizar quase 1 milhao de grevistas em 1988 ) 

ou da recusa de participar de pactos com cs quais se buscava a "governabilidade" ( no caso da 

CUT, tambem em 1988 ). Isto fez o ministro da Justica, em cadeia de radio e televisao, 

anunciar: "Ha elementos de conviccdo para se afirmar que se planeja lanqar nas trevas o 

Brasil", 4 o presidente da republica prever: "O pais caminha para o totalitarismo. 

Par/iremos para uma revolucao socialista"6 e o deputado Ulysses Guimaraes ameacar: "E 

opacta ou o caos, a intervengdo militar".656 

Em 1989, durante a campanha eleitoral, Brizola e Lula passaram a ser identificados, 

pela midia, pela publicidade e pelos discursos politicos como os legitimos representantes da 

"oposicao radical", cujos projetos politicos previam a destruicao das instituicoes ( 

propriedade, justica, familia, religiao, etc.) e de um projeto organico e naturalizado de nacao. 

Esta seria a tonica do discurso de Collor de Mello no segundo turno, no seu enfrentamento 

com Lula. 

(,SA Brasil - Os tiros aquecem o fogo das greves - No color da onda de grex'es, tropas invadem a usina de Yalta 
Redonda e matam Iris metali'irgicos. ( Veja, 16/1 l/88,p.32 ) 
6 5 5 (Veja, 29/12/88,p.04) 
6 5 6 ( Veja, Ibdem, p.()8 ) 
6 5 7 Esta tonica esta prcsente no rclato "Nazismo"- visto na segunda parte destc trabalho, no qual Lula c o PT sao 
identificados como agentes do caos, seguindo este velho discurso da "oposicao radical". Porem no primeiro 
turno, os marajas e o governo Sarney eram os principais agentes da Conspiracao. No programa do dia 10 de 
outubro. um relato trata de uma prctensa conspiracao do governo Sarney contra os aposentados e pensionistas: 
"Minha gente, voces sabiam? O governo federal acaba de cometer mais um atentado contra os aposentados e 
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IV.2. O PAJS BUSCA A LUZ: Mito do Centro/ Ordem/ Unidade. 

Uma sociedade - coma a brasileira dos anos 80 - em processo acelerado de transicao, 

fragmentacao e esvaziamento da esfera publica, expondo relacSes sociais a tensoes causadas 

por redistribuirao espacial e social da populacao, por mudancas nas formas de organizacao 

familiares e comunitarias, pela mudanca de condutas, valores e representacoes simbolicas, em 

meio a uma crise social e economica e desencantos politicos, cria nos individuos uma 

sensacao de dispersao, estranheza, medo, ansiedade e incerteza, devido a ausencia de 

estrutura integradoras e de compensacao. 

A resposta a esta situacao vem atraves da busca de organizacoes, hierarquizacoes e 

ritualizacoes integradoras, em modelos de comunidade que, sob os mesmos simbolos, 

imagens e liturgia recupere o sentimento de pertenca, orientacao e apoio 6 5 8 

No transcurso dos anos 80, as perspectivas futuras tinham pouca visibilidade e credito 

ou estavam sujeitas a quebras repentinas. Isso fez com que estas perspectivas de futuro, em 

muitos momentos, cedessem ou convivessem com uma memoria rural e suas referencias de 

ordem, de unidade e de hierarquia, muito bem expressas na musica sertaneja, nas telenovelas 

e publicidade de temas rurais, na conduta religiosa pentecostalista ou neopentecostalista, etc. 

Esta memoria ou sonho rural seria, segundo Girardet ( 1987,p. 113 ), representado pela 

arcadia, a terra como fonte redescoberta, desenliando no imaginario uma contraposicao a 

pensionistas da Previdincia Social. Kste governo que ai estd. minha gente, acaba de assinar uma medida que 
desvincula os beneficios do salario minimo..." 
6 5 8 Sennet ( 1995 ), por excmplo, trata do rcssurgimento da comunidade na sociedade modema, no pcriodo cm 
que a vida publica encontra-sc cm erosao c o relacionamcnto entre acao compartilhada c identidade coletiva 
desmorona, ameacando a sobrcvivencia de grupos sociais. A comunidade vai ser uma mancira de dizer: "nos 
somos". de estabcleccr uma identidade coletiva em cscala cada vez mais rcstrita, em detrimento a uma vida 
publica ampla c cmpobrccida, de tornar a experiencia humana intima c local, capaz dc fornccer protecao ao 
desconhecido e a mudanca. Por fim, toda comunidade vem a significar um grupo social com algum grau de 
fantasia, onde relacoes emocionais abcrta sao possiveis, em oposicao a grupos onde prevalecem rclacocs 
parciais. mecanicas. afetivamente empobrccidas. 
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veloz decomposicao dos horizontes sociais e simbolicos tornados pelo individualismo, pela 

fragmentacao e pela massificacao. 

Pelos Mitos da Ordem ha uma tentativa de recuperar uma vontade una e regular, livre 

das ameacas do caos, da desordem, das discordias, divisoes e imprevisibilidades 

Alguns simbolos comumente associados ao Mito da Ordem e unidade buscam 

expressar a harmonia, o equilibrio, fusao. O banquete, a festa coletiva e uma forma de ilustrar 

e celebrar a harmonia e coesao da comunidade. ( Girardet, 1987,p. 142-3 ). E a taca que todos 

compartilham faz referenda a unidade, proximidade e confianca. 

Moises e o Deus judaico-cristao, com suas imagens patriarcais, tambem estao 

associados ao Mito da Ordem e da Unidade. Alem do simbolo pai, como derivacao do 

simbolo do rei, enquanto ordem, hierarquia, harmonia, segredo e transcendencia. Jupiter, alem 

doouro, do sol, luz. ( Tavola, 1985,p. 168 ) 

Para Randazzo ( 1997,p.209 ) o 'velho sabio' representa tudo aquilo que e antigo, 

ordenado, estabelecido e se assemelha aos magos que querem manter-se fids a sua sabedoria 

interior e em equilibrio com as energias do universo, procurando evitar o falso e o superficial 

( Pearson APUD Randazzo,lbdem,p.l23 ). Para Tavola ( 1985,p.186 ): "O 'velho sabio' 

representa o homem (pie se centrou (individual! para os junguianos ) . Por se haver centrado 

(processo (pie implica trabalho, luta, snplicio, evolucao ) adquiriu osforos da sabedoria, do 

equilibrio. Dele dependent osdemais. Nele se baseiam osdiscipulos". 

O coracao tambem simboliza o laco politico, amorosidade e justica do governo, 

fidelidade e obediencia dos governados, portanto ordem e harmonia. "O coracao e um objeto 

simbolica de ampla forca religiosa e de uso difundido nas mitologias politicos". ( Gomes, 

1998, p. 529) 

Ainda sao simbolos representantes da ordem e da unidade: a mandala, a montanha, a 

arvore, o pilar, o Olimpico ( de onde Zeus estabelece sua supremacia, autoridade e lideranca ): 
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fortaleza e poder, centro totemico, ligacao da condicao humana e espiritual, ceu, terra e 

inferno. 

Eliade ( 1996 y" mostra como o simbolo de uma montanha, de uma arvore ou de um 

pilar situados no centro do mundo e extremamente difundido, pois e em tal centro que a 

comunicacao entre terra, ceu e inferno e possivel. Nele manifesta-se a insercao do sagrado no 

espaco profano e torna possivel a comunicacao entre os diferentes niveis do ser. 

Veremos aqui como o complexo mitologico do Centro/Ordem/Unidade vai estar 

relacionado com as Fantasias de Integracao na construcao de um encontro da nacao consigo 

mesma durante o periodo de transicao do regime militar para a Nova Republica. 

O que caracterizou este processo foi o desejo por um estrutura integradora e 

ordenadora, capaz de recuperar o depauperado sentimento de pertenca e reativar as fantasias 

narcisicas dc onipotencia, atraves da auto-inclusao numa vontade una c potente dirigida para 

um centro. Enfim, um projeto coletivo, estabilizador e unificador que compensasse o vazio 

politico, social, cultural e afetivo e as frustracoes dele decorrentes. 

Democracia e ordem eram os principios atraves dos quais se opunha ao autoritarismo e 

ao caos e se buscava um centro ja estabelecido em algum ponto do futuro proximo, resultado 

da vontade una da nacao, de uma unidade ficticia que comecava a ser construida. 

As eleicoes de 1982 foram descritas como uma etapa intermediaria de uma ampla 

mudanca historica que se consolidaria com a eleicao direta para presidente.'5'50 

6 5 9 No Capitulo I do scu livro "Imagens e Simbolos" este autor trata do simbolismo do Centro. 
6 6 0 Nela. a oposicao elegcu 10 governadores (9 deles do PMDB c 1 do PDT - conccntrando 80% do PIB ), mas 
o governo conseguiu maioria no Colegio Eleitoral: "Uma mudanca historica - Nasceu um Brasil diferente no 
ultimo 15 de novembro. O presidente Joao Ftgueiredo e sua equipe sabiam que esta eleicao, a mais ampla ja 
realizada no pais, viran>a uma pdgina na historia, mas nem eles previram que seria too grande a virada ". ( Veja. 
29/12//89.p.42) 
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A conciliacao, a moderacao eram simbolos retoricos da ordem, valorizados na 

construcao das fantasias de integracao: 

"Os nuxiciados no poder - Abertas as urnas e conslalada a vitdria do PMDB 
em nove eslados, entre os quais potencias como Sao Paulo e Minas Gerais, os 
novos governadores do principal parlido de oposicao Iratam de mosirar que 
chegara ao poder uma geracao de moderados. Todos arquivaram a retorica de 
campanha, compreensivelmente fogosa, e hastearam a bandeira da 
conciliacao". ( Veja,lbdem, p.46 ) 

Uma pesquisa realizada com os deputados eleitos, no inicio de 1983, mostrava essa 

conjuncao entre desejo de mudanca e moderacao. Do total entrevistado, 95% se diziam a 

favor de reformas constitucionais como: reforma tributaria, restauracao das prerrogativas do 

legislativo e reforma do sistema partidario e eleitoral; 73% deles preferiam a escolha direta 

para presidente e 67.5% eram contra a liberacao do aborto. 

Mantidas as regras eleitorais, dos deputados do PDS, 18% escolheriam Andreazza, 

17%, Maluf, 16%, Aureliano; 13%, Marco Maciel e 12%, Antonio Carlos Magalhaes para 

presidente. Dos deputados do PMDB, 74% escolheriam Ulysses Guimaraes, 14%, Tancredo 

Neves; 11%, Montoro; 6%, Arraes e 5% Brossard. Dos outros partidos, 16% escolheriam 

Brizola, 6% , Janio Quadro; 4%, Lula e 1% escolheria Carlos Prestes ou Ulysses 

Guimaraes.001 

O caminho em direcao a eleicoes diretas, contudo, parecia escarpado. As divergencias 

dentro do proprio partido do governo nao permitiam a aglutinacao de interesses em tomo de 

um so candidato e, agora no poder dos governos estaduais, o PMDB vivia suas primeiras 

crises de identidade.662 

661 Brasil - Um novo poder na praca - Uma pesquisa exclusiva com 91.2% dos deputados federals eleitos em 
novembro revela o que quer e pensa o Congresso de 1983. ( Veja, 05/01/83,p.l4 ) 
662 Brasil Ofuturo se complica A receila da sucessdo comeca a desandar com o Planalto confuso dianle de 
Paulo Maluf e dafalta de um candidato do PDS. ( Veja, 22/06789,pp. 36-40 ) 
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O partido do governo parecia cada vez mais dividido e o presidente, numa atitude 

instavel, ora se dizia a favor, ora contra, as eleicoes diretas. 

Em agosto de 1983, o PMDB divulgou o seu Programa de Emergencia para 

Economia, trazendo suas diretrizes de mudanca. Por fim, o governador de Sao Paulo, Franco 

Montoro, lancou-se patrono de uma campanha popular para as eleicoes diretas para 

presidente.663 

O ministro da Casa Civil, Leitao de Abreu, tentou um acordo nacional com a oposicao, 

em torno de um governo de transicao, para um mandato tampao, que precederia a 

Constituinte. Os nomes cotados para esse governo de transicao seriam: o vice-presidente 

Aureliano Chaves, o governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, e o proprio Leitao de 

Abreu. 6 6 4 

Porem, os candidatos do PDS procuraram chegar a um acordo interno, para se 

contrapor a proposta de alianca com a oposicao.665 Neste momento, a Convencao do PMDB, 

reconduzia a presidencia Ulysses Guimaraes e montava uma executiva e secretaria geral 

composta pela ala moderada do partido, afastando a ala esquerda do eixo do poder. A 

executiva do PMDB teria agora uma maioria favoravel a manter o entendimento com o 

governo, apresentando Tancredo Neves como candidato a eleicao indireta.6 6 6 

1984 foi um ano de grandes reviravoltas. No comeco do ano, Aureliano Chaves 

recebeu o apoio do ex-presidente Ernesto Geisel e se dizia a favor das eleicoes diretas. O 

presidente Figueiredo apoiava o ministro Mario Andreazza e Golbery do Couto e Silva e 

Roberto Campos apoiavam Maluf. O governo comecava a temer a aprovacao da Emenda 

663 Brasil - Pelas diretas - Festa no Rio acaba em manifestopaulista. ( Veja, 16/1 l/83,p.36 ) 
664 Brasil - Diretas ja ou em 86 - Autorizado por Figueiredo, Leitao de Abreu negocia um acordo com a 
oposicao para chegar a um candidato de consenso na sucessao. ( Veja, 30/1 l/83,p.36) 
665 lirasil - O abraco da sucessao -Aureliano Chaws se aproxima do ministro Mario Andreazza e chega a um 
acordo que modifica os rumos da sucessao. ( Veja, 14/12/83,p.36 ) 
666 Partidos - Troca de guarda - Convencao do PMDB consagra o poder de Tancredo. ( Veja, 14/12/83,p.38 ) 
Enquanto isso, na Argentina, Raul Alfonsin tomava posse, com uma promessa de esperanca c ordem na qual o 
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Dante de Oliveira. Dentro do PDS formava uma frente liberal propondo restabelecer eleicoes 

diretas para 1988.6 6 7 

Enquanto isso, crescia nas ruas e alastrava-se pelo o pais a campanha pelas diretas 6 6 8 

O comicio da Candelaria reunira 1 milhao pessoas.669 Foi um comicio rico em simbolismos. O 

palanque fora armado junto a Igreja da Candelaria, que como o pilar e o centro totemico, 

representava ordem e unidade, fortaleza e poder, ligacao da condicao humana e espiritual, 

individuo e coletividade, onde as diferencas eram negadas, hipostasiando entidades como 

nacao e povo, envolvido num so projeto. 6 7 0 

Outro ponto de alto teor simbolico foi o discurso de Sobral Pinto que, aos 90 anos, 

provocou aplausos e lagrimas: "Esse movimento nao e contra ningnem. Esse movimento e a 

favor do povo... Todo poder emana do povo e em sen nome e exerci/ado '\6'' 

Como mostra Tavola ( Ibdem, p. 168 ) ha toda simbologia do "velho sabio" ( Senex, 

em latim ) como representacao da sapiencia, prudencia, moderacao, determinacao, 

individuacao, amadurecimento, servindo de referenda como harmonia, equilibrio, protecao e 

ordem. 

No dia 25 de abril de 1984, a emenda Dante de Oliveira foi rejeitada na Camara pela 

falta de 22 votos do PDS. O governo decretara com antecedencia medidas de emergencia que 

impediram o direito de reuniao, manifestacao e a transmissao da sessao da camara por TV e 

radio, mas um ensurdecedor "panelaco", "buzinaco", tiros de rojoes e um intenso amarelo 

Brasil sc espclhava: "O pais de Alfonsin - Na posse do novo presidente argentino, reencontro com os exilados, 
promessas de uma vida melhor e a esperanga de um pouco depaz e ordem " ( Veja, 14/12/83,p.52 ) 
667 Brasil - O paldcio inseguro - O desentendimento geral e a tonica do governo. ( Veja, 28/03/84,p.20 ) 
668 Eleiqdo direta - Bola de neve - Comicios alastram-se por todo o pais. ( 1 l/04/84,p.20 ) 
6 6 9 Em Mauocos, o presidente Figueiredo teria dito ( e depois desmentido ) "Se estivesse no Brasil seria 1 milhao 
e um na Candelaria" e, no Planalto, o vice, Aureliano Chaves, em entrevista reivindicava "diretasja".Sucessao -
Tres diretas nas indiretas - As diretas passa a ter mais chance no Congresso. ( Veja, 1 l/04/84,p.38 ) 
6 7 0 Como observa Miguel. ( 2000,p.39 ):"Todo projeto politico busca uma unidade capaz de leva-lo adiantc, de 
implanta-lo. Para que ganlie viabilidade, ele precisa reunir uma multiplicidadc de individualidades, interesses e 
ambicocs num projeto comum. Deve incorporar o particular num geral e, de maneira reversa, tornar o geral 
integrante dos particulares". 
671 Brasil - O grito da Candelaria - No Rio, a maior manifestacdo da histdria do Brasil. (Veja, 18/04/84,20 ) 
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espalhado nos para-brisas dos carros, nas camisclas, nas gravatas e nas facliadas dos edificios 

lembravam o momento historico. 

Em Sao Paulo, na Avenida Paulista, formou-se um imenso corso, comparavel ao que 

ocorreu ali quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 1970. Em Brasilia, o presidente 

Figueiredo, com o rosto sisudo, desceu a rampa do Planalto, caminhando ate seu carro em 

meio a uma desafiadora sinfonia de buzinas a sua volta. Responsavel pelo Comando Militar 

do Planalto, Newton Cruz tornou-se o unico general do mundo a promover uma guerra contra 

as buzinas, lancando-se sobre carros que buzinavam em frente ao Ministerio do Exercito onde 

instalara seu posto de comando. 6 7 2 

Como na vitoria da Copa, os sons e cores procuravam criar uma "corrente pra frente", 

uma unidade em torno do fim do regime que se iniciara em 1964. 

A construcao de um novo comeco, "a busca da luz" nao cessara com a derrota da 

Emenda das Diretas. Iniciava-se uma nova fase, na qual a unidade e a ordem teriam como 

temas a conciliacao e a negociacao. Num mar revolto de interesses diversos, de pressoes e 

medos, de forcas antagonicas era preciso, mais que nunca, criar um cenario onde o centro 

fosse o resultante e o equilibrio fosse a forca. 

A reportagem especial de Veja que descreve os acontecimentos do dia 25 de abnl e 

dividida em tres partes significativas, que aqui sao apresentadas de forma inversa a que se 

apresentam na revista: 

a ) O combate: "A guerra do Planalto - De basiao na mao, o general Newton Cruz 

comanda a emergencia". Nesta parte, a execucao das medidas de emergencia sob o comando 

do General Newton Cruz ( o Inimigo ) aparece como a batalha entre o velho e novo ( o regime 

6 7 2 ( Veja, 02/05/84,p.25 ) 
6 7 3 ( Veja, 02/05/84,p.32 ) 
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autoritario e a democracia ), entre o Iegitimo e o ilegitimo entre as manifestacoes das diretas 

reprimidas e uma insolita manifestacao das indiretas: 6 7 4 

"Os ullimos manifeslanles jd se haviam relirado, em silencio, da area 
localizada defroule o predio do Congresso, e Brasilia mergulhava na calma da 
madrugada em que a emenda Dante de Oliveirafora rejeitada, quando as 3h25, 
o general Newton Cruz, comandante militar do Planalto, decidiu que afinal 
poderia abandonar seu posto no 2 andar do Ministerio do Exercito. Reuniu no 
patio cerca de 250 homem que eslavam sob sen comando direto desde a 
vespera, num plantao tenso, agradeceu a todos, parabenizou-os e, antes de 
ordenar a desmobilizacao da tropa, comandou uma serie de seis, hip-hurras. 0 
silencio da madrugada na Esplanada dos Ministerios, que nos dias anleriores 
fora palco de manifestacoes ruidosas a favor das diretas jd, foi quebrado pelo 
brado de comemoraqao das tropas do general Newton Cruz, as unicas 
manifestaqoes prd-indiretas registradas, desde Janeiro, em todo o territdrio 
nacional". ( Veja,Ibdem, p.32 ) 

b ) A Derrota : "Um sonho adiado - 0 Congresso rejeita a emenda das diretas jd". 

Nesta parte e narrada o decorrer da sessao e a decepcao: o Hino Nacional entoado entre 

lagrimas, o cancelamento da chuva de petalas amarelas, as manifestacoes de tristeza nas 

galerias e dos estudantes fora do predio. 

A politica dramatizava-se num espetaculo folhetinesco, misturado a historias pessoais; 

as divergencias politicas na familia Sarney ( pai e filho votavam em posicoes opostas ); filhos 

adolescentes que pressionavam o pai a votar a favor das Diretas; o comportamento do 

presidente do Congresso negando um aparte de maneira pouco regimental: "Isso nao e 

regimental, men querido"; do deputado Pedro Colin que saira do hospital, recem operado, 

para votar pelo sim, acompanhado por um "respeitoso silencio"; das vaias incessantes diante 

da forma como o deputado Fernando Lyra declamou o nome do deputado Paulo Maluf, para 

6 1 A O cerco e a rcpressao que o general comandou sobre politicos e lideres muncipalistas que chcgavam a 
Brasilia, aos estudantes e aos motoristas que buzinavam. Ele batia nos carros com um bastao e desafiava: 
"Buzina agora que eu quero ver" e o passado nebuloso do general, que teve o irmao denunciado no caso 
Campemi e, ele proprio, denunciado no caso da morte do jornalista Alexandre Von Baumgarten. 
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constatar a sua ausencia no plenario. Era um drama no qual os atores da politica misturavam-

se com aqueles da ficcao, quando a fronteira entre ambos havia sido rompida: 

"Na madrugada de quinta-feira, no Congresso, manifeslanles pro-dire las nem 
chegaram a inlerpelar deputados que haviam votado nao - tris/es, cabishaixos, 
eles apenas tenlavam convencer-se, entoando o refrdo, de que 'a lula 
continuava'. A atriz Christiane Torloni, ha quase 24 horas sem dormir, 
aproximou-se chorando do deputado Ulysses Guimaraes. 'E agora, men 
presidente?', indagou. 'Nos ainda vamos ganhar', animon-a Ulysses. Ambos 
haviam acabado de saber que o sonho de eleger o presidente pelo voto direto 
fora, pelo menos, adiado ". 

c ) A Nova Luta - "O pais busca a luz Rejeitada a emenda das diretas, chegou a vez 

da negociacao. Tendo claro a meta ( o fim do regime ), os inimigos ( setores do PDS, 

militares, Paulo Maluf, Mario Andreazza ), restava agora construir o heroi ( Tancredo Neves 

). E esta parte da reportagem trata disso. 

No texto, a moderacao, a flexibilidade e a atitude de conciliacao de Tancredo Neves 

contrastava frontalmentc com a intransigcncia, agressividade e prepotencia dos candidatos 

Paulo Maluf e Mario Andreazza. Ele se fazia o caminho novo entre forcas velhas, opostas e 

em desintegracao: 

"Destrocado pelo fracasso na economia e na administracdo, o projeto 
conservador iniciado em J964 verificou nas ruas que nelas nao ha passagem 
fdcilpara Andreazza - a continuidade do governo - ou Maluf - a continuidade 
do regime. Para conlinuar de pe, ele ( o PDS ) percebe que nao e um man 
negdcio morrer nos bracos de Tancredo. So o governador de Minas, hoje em 
dia, seria capaz de levar uma pessoa ao proprio funeral, fazendo-a sentir como 
se estivesse numaapoteose". ( Veja,lbdem,p.25 ) 

Nas vesperas da votacao da Emenda das Diretas, o governo enviara ao congresso uma 

ampla emenda constituinte com 38 inovacoes, entre elas, eleicoes diretas para 1988. Em torno 
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dela se desenvolveriam as convei sacoes entre o governo e a oposicao, cada um as voltas com 

disputas interims. 

No comeco de maio de 1984 uma pesquisa do lbope transmitida pelo JornalNacional 

mostrava que era Aureliano Chaves o candidato mais popular.6 7 5 Mas, aos poucos, a 

candidatura de Tancredo Neves comecava a fortificar-se com a convergencia do PMDB para 

o seu nome e pelas dissidencias antimalufistas do PDS. 

Na SUDENE, o discurso de Tancredo Neves ganhou aplausos entusiasticos: "Os que 

queremos a paz, somas a maioria; os que desejamos a reabilitacao plena dos direitos de 

soberania do povo, somas maioria; os que temos os pes sobre o aspero solo da realidade, 

somas maioria. l/namo-nos, pais".6 

Era a narrativa da unidade transformada em discurso por um politico que se 

apresentava como um projeto colctivo e encarnava, atraves do seu corpo, a pretensa aspiracao 

de todo corpo social. Contraditoriamente, o discurso politico da unidade negava o discurso da 

conciliacao, pois negava legitimidade a dissensao e a diferenca Como observa Miguel ( 

Ibdem,p.41 ): "Essa negagao ao dissenso e um fato generalizado nas sociedades 

contempordneas, que extrapala os limiies da politica". Citando Barthes, Miguel mostra que o 

mito politico e, assim, um discurso antipolitico ( que se quer politicamente eficaz ). 

O mundo mitologico, dividido entre o bem o mal, ganhava contornos mais nitidos. De 

um lado, os inimigos, para os quais se voltavam os impulsos agressivo.677 De outro, os novos 

678 
aliados, eram esperados e saudados em torno do grande centro. 

6 7 5 ( Veja, 09/05/84,p.2()) 
6 7 6 ( Veja, 04/07/84,p.26 ) 
671 Presidente - Seguranca maxima - Para combater as vaias, o governo nsa cdes, tropas de chocpie e ate 
atiradores de elite. ( Veja, 18/07/84,p.22 ) 
678 Sucessao - Em busca de aplauso - Encantados com uma subita popularidade, Aureliano e a Frente Liberal 
querent Tancredo. ( Veja, 18/07/84,p.24 ) 
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Reunidos na casa de Aureliano Chaves, 52 parlamentares do PDS, deram o nome de 

Sarney como vice. Comecava a se formar a "Grande Alianca" para um governo de "Uniao 

Nacional".6 A Grande Alianca era a taca que todos compartilham: fusao, unidade, confianca. 

Fruto da engenharia e do marketing politico, o projeto de Uniao Nacional escondia sob 

a aparencia nao so divergencias externas. Internamente era um agrupamento de interesses 

diversos, com matrizes ideologicas divergentes, com tendencias conflitantes e com agentes 

politicos que por muito tempo se enfrentaram publicamente. Havia dificuldades do PT e PDT 

acertarem-se com a proposta do Colegio Eleitoral, a ala mais a esquerda do PMDB tentava 

atrair Tancredo Neves para o seu centro de gravidade, enquanto o peso do apoio da Frente 

Liberal o atraia para o seu, e cobrava cada vez mais retornos do seu apoio politico. 

Externamente, alem da disputa politica com o PDS e seu candidato - agora, depois da 

convencao do partido, com apoio ostensivo do governo - havia boatos de golpe e tentativas de 

desestabilizar o quadro politico. Dossies divulgados pelo SN1 procuravam envolver mcmbros 

da Frente Liberal em denuncias e setores militares apontavam expansao comunista no Brasil e 

na campanha de Tancredo Neves. 

Em setcmbro, tcve inicio uma campanha de rua que procurava dar lcgitimidade 

popular a campanha indireta de Tancredo Neves. O slogan "Diretas Ja" transformou-se em 

"Tancredo ja" e o Hino Nacional voltou a ser entoado nos palanques, para transmitir um 

sentimento de unidade e confianca, enquanto as divergencias internas exerciam um pressao 

contraria. A ala mais a direita da Alianca queria uma campanha longe das pracas, enquanto a 

ala esquerda queria aumentar essas manifestacoes. Dando visibilidade e legitimidade, a 

6VJ Brasil - O PDS quer um PMDB - Tancredo airai o pedaco do PDS que repele Maluf, da a vice a Sarney e 
comeca a formar uma grande alianca para o governo de uniao nacional. ( Veja, 08/08/84,p.2()) 
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campanha dc rua trazia problcmas, como o de evitar que se pusessem nas pracas as bandeiras 

vermelhas do PCB e do PC do B e os possiveis escorregoes retoricos.680 

Avancando lentamente entre forcas opostas e unindo contrarios, Tancredo Neves 

personalizou o projeto de Uniao Nacional, tornando-se ele proprio o seu centro e fator de 

equilibrio. "E o ex-governador Tancredo Neves nas ultimas semanas tern se apresentado 

precisamenle como um fator de estabilidade ".6SI 

Num programa de TV, Tancredo Neves proclamou-se "de centro", enquanto Paulo 

Maluf dizia-se de "centro-esquerda" Do centro, Tancredo Neves fazia conciliacoes internas, 

dialogava com adversarios e cstabelecia compromissos - dizia-se que o seu futuro ministerio 

seria "um coquetel politico". Na legcnda de uma foto se ve a extensao do arco da alianca: 

"Da esquerda para direita: candidato conversa com Tula e Arraes, faz dobradinha com 

Sarney, dialoga com Figueiredo, troca ideias com Amador Aguiar e recepciona o ditador 

paraguaio Strossncr ".6S2 

Em meio a uma heterogenea frente politica, Tancredo Neves evitou comprometer-se 

com um programa de governo para nao desagradar setores divergentes, defendendo a 

resolucao de problemas gerais: desemprego, fomc, scguranca, inflacao, queda de renda e, 

numa segunda fase, a partir de 1986, prometia uma nova Constituicao e a definicao de um 

novo regime politico. ( Veja,lbdem,p.27 ). Mas, ao mesmo tempo, essa sua cautela aparecia 

como indefinicao, provocando desgastes pontuais na sua campanha. 

Em outubro, ampliaram-se as adesoes de governadores do PDS a Tancredo Neves, 

enquanto a campanha de Maluf era envolvida por denuncias de corrupcao e o PDS esfacelava-

680 Brasil - A volla das multidoes - Em Goidnia, Tancredo abriu a temporada dos comicios. ( Veja. 
19/09/84.p.20) 

6 8 1 ( Veja, 12/09/84\p.20) 
682 Brasil - Doutor em aliancas - Tancredo aperfeicoou a arte de unir os contrdrios.( Veja, 19/09/84,p.24 ) 
683 PMDB - Coluna do meio - Jndefinicoes causam desgaste a campanha de Tancredo ( Veja, 10/10/84,p.29 ) 



se. Secretamente, Tancredo Neves encontrava-se com o ministro do Exercito 6 8 4 e cresciam as 

divergencias publicas entre ele e Aureliano Chaves, dando origem ao nascimento do PFL. 6 8 5 

Em dezembro, aproximadamente cem mil pessoas participaram do comicio de 

Tancredo Neves na Praca da Se, em Sao Paulo, e ele terminaria o ano "virtualmente eleito" 6 8 6 

Em 15 dc Janeiro de 1985 Tancredo Neves seria eleito presidente do Brasil. A 

reportagem de Veja sobre o assunto6,97 atualiza os velhos Mitos do Recomeco e da Ordem: a 

volta do rei civil ao trono usurpado, pondo fim ao longo periodo de provacoes e dando inicio 

a uma nova era: a Nova Republica, o Novo Centro. A reportagem dramatiza esse processo em 

direcao a conciliacao, a ordem e ao recomeco: 

"Dense a conciliacao entre adversarios, que, equivocadamente haviam 
consuundo os ultimas 20 anos num nefasto exercicio de inlransigencia...No 
ultimo ano, o que se supunha um confronto tomou-se um grande acordo. A 
conciliacao mostrott que o remedio para as crises e o exercicio da politica ". ( 
Veja,Ibdem, p.23 ) 

No final da decada, o sonho da Nova Republica reapareceria transformado em um 

projeto de Reconstrucao Nacional personificado em Fernando Collor. Tal como a campanha 

pelas diretas e a de Tancredo Neves, a de Collor tambem envolveu incessantes e profundos 

conflitos e tensoes que se polarizaram de forma cristalina no segundo turno. Contudo, como 

no passado, a midia se esforcou para mostrar a candidatura de Collor, como aquela do 

consenso e da uniao nacional. Na publicidade do candidato, o Mito de Centro, da Ordem e da 

Unidade vai aparecer como resposta a um desejo coletivo por estruturas integradoras, 

ordenadoras e estabilizadoras que Collor encarnaria, equilibrando valores proprios da 

fM Brasil - Conversas a meia voz - Tancredo desmente o encontro que /eve com Pires, que durou duas horas e 
leve como cenario um apartamento em Sao Conrado, no Rio de Janeiro. ( Veja, 05/12/84,p.20 ) 
M i Parti dos - A Frente se organiza - Crescent as divergencias entre Aureliano e Tancredo e o vice apressa a 
lancamento do novo partido. ( Veja, 12/12//84,p.42 ) 
6X6 Brasil -A caminho do Planalto - Da Praca da Se Tancredo arrancapara a vitdria. ( Veja, 12/12/84,p.36 ) 
681 (Jin Civil no Planalto - Com a eleicao de Tancredo Neves, o pais ve com tranqiiilidade o fim de 21 anos de 
regime militar e o nascimento da Nova Republica, ( Veja, 16/01/85,p.22 ) 
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memoria airal e do imaginario tradicional ( como os lacos dc solidariedade, religiosidade, 

lacos de parenlesco ) com valores proprios de uma sociedade individualista e moderna, 

assentada no desejo por autonomia e liberdade individual; equilibrando uma critica ao Estado 

e propostas de globalizacao com propostas populistas de protecao social; equilibrando 

propostas da "direita" e da "esquerda" e negando os conflitos e as diferencas ( a nao ser contra 

aqueles que atentavam contra os interesses da nacao: os marajas, o governo Sarney, a 

oposicao radical, etc.), numa pretensa unidade estabelecida entre ele e o povo 

O Mito do Centro, da Ordem e da Unidade e muito bem reconstruido num relato 

publicitario do candidato, "A Balanca", exibido no dia 01 de outubro de 1989 no programa do 

Horario Eleitoral Gratuito do candidato. Nele, os dois eles do logotipo de Collor formam as 

hastes de uma balanca, na qual uma mao deposita um peso azul do lado dircito e, em seguida, 

um peso vermelho do lado esquerdo. No final, com a balanca equilibrada, forma-se um fundo 

azul onde aparece com letras brancas: "Collor - Equilibrio", os dois eles sao verdc e amarelo 

Durante o relato a voz do narrador em r^explica: "Collar acha que o cidadao deve ser mais 

forte do que o Estado; Collor apoio a livre iniciativa; Collor quer abrir a economia do Brasil 

para o mundo. E por isso tern genie que diz que pensa que Collor e de direita. Mas tambem 

tern genie que acha que Collor e de esquerda, porque Collor vai fazer a Reforma Agraria; 

por que Collor defende a participacao dos trabalhadores no lucro das empresas; porque 

Collor vai acabar de vez com os marajas e governor para os mais pobres. Collor e isso: 

Collor Equilibrio. " 6 8 8 

6 ! ! X No relato "Collorir". posto na segunda parte, estas conjuncoes simbolicas com base no Mito do Centro, da 
Ordem c da Unidade e das Fantasias de Integracao scrao decodificadas. 
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1V.3. UM PAiS QUE SONIIA: Mito do Paraiso Perdido/ Idade do Ouro / 

Recomeco: 

Para Girardet ( 1987 ), o Mito da ldade do Ouro refere-se a imagem de um passado 

tornado lenda - o tempo do antes, o tempo do passado que se torna mito. A imagem que passa 

por um trabalho de inflexao, selecao ou transmutacao e o da lembranca. "E o mito no mais 

complexa do termo: ao mesmo tempo ficccio, sistema de explicaccio e mensagem 

mobilizadora" (lbdem,p,98 ) 

Mas esse passado idealizado pode ser recuperado na construcao de visoes utopicas de 

futuro, servindo para orientar as perspectivas de mudanca, mobilizar as expectativas, 

potencializar as esperancas e energias latentes e exorcizar os fantasmas do mal, pela 

reconstrucao do paraiso na terra.08'' 

O mito e assim, ao mesmo tempo, retrospectivo e prospective, fazendo com que as 

visoes do futuro se apoiem em certas imagens do passado. Num mecanismo que na 

psicanalise e denominado de desejos fosseis: aqueles que levam a consciencia a pensar o 

prescnte e futuro segundo as categorias do passado psiquico. ( Rouanet,1990,p.27 ) 

A leitura do tempo passado passa, necessariamente, pela emocao, como todos os 

esquecimentos, lacunas, rejeicoes, fidelidades e devocoes que ela comporta. 

Nesse sentido, o Mito do Paraiso Perdido ou do Recomeco trabalha com composicoes 

binarias que refletem o jogo e contradicoes entre o passado, o presente: decadencia e 

6 8 9 Dutra ( 1997, p. 121 ) mostra como esta sindromc paradisiaca esta presente na imaginacao utopica comunista, 
no mito politico da revolucao, enquanto movimento solar independente de qualquer influcncia humana, trazendo 
o ato fundador, a origem, o comeco absoluto da nova sociedade. "E no centro do imagindrio da re\>olucdo que 
mito, ideologia e Utopia encontram-se nesta e em varios representaqoes. A revoluqdo existe como mitologia 
quando e discurso de um passado transfigurado no tempo sagrado de uma origem ". 
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desagregacao do presente em oposicao a grandeza e felicidade do tempo de antes, marcado 

pela inocencia, pureza, amizade, solidariedade e comunhao. 

"E na fuga para fora Jo tempo presente, na recusa ou na negacdo Je algumas 
formas contempordneas Je viJa social que eles ( os sonlios Ja UfaJe do ouro ) 
projetam, por sua vez, o encaJeamento singularmente complexa Je imagens, Je 
representacdes e Je simbolos Je que permanecem os inesgoldveis geraJores. " 
(Girardet, 1987,p. 134) 

Os Mitos da Idade do Ouro ou do Recomeco trazem como temas recorrentes a 

comunhao social, a fusao de espiritos e coracoes, a inocencia, a amizade, a pureza, e pode ser 

simbolizado pelo cerrado, pelo jardim, por criancas, pelo arco-iris ( como ligacao com a terra 

prometida, com o pote dc ouro ). O Mito da Idade do ouro ou do Recomeco tambem pode ser 

representado pelo eterno ventre da Grande Mae. Vales ferteis, fazendas, jardins, cornucopias e 

similares, todos arquetipicamente relacionados. ( Randazzo, 1997, p.229 ) 

O Mito do Recomeco, tambem foi atualizado na auge da crise do regime militar, 

ganhou expressao publica, atraves da Campanha das Diretas e da candidatura de Tancredo 

Neves e foi simbolizado pela Nova Republica. A morte de Tancredo Neves, a posse do vice-

presidente, Jose Sarney, contribuiu para desconstruir rapidamente o mito da Nova Republica, 

esfacelando a sua legitimidade em meio a um desencanto generalizado. 

Em 1986, porem, o Mito do Recomeco voltaria a se expressar atraves dos constelacoes 

simbolicas construidas em torno do Piano Cruzado. Com um ano de alraso, parecia que agora 

realmente chegara a Nova Republica, o novo tempo da inflacao zero, onde os inimigos do 

Estado eram os inimigos do povo e onde o futuro parecia se projetar em torno de um interesse 

unico. a nacao. 
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Ao presente marcado por crises, era contraposto um universo preterilo e indefinido: o 

tempo sem inflacao, sem carestia, sem desemprego, sem violencia, sobre ele construir-se-ia a 

Utopia do novo tempo. 

"Vamos viver em outro mundo a partir de hoje, dia 28 de fevereira de 1986. 
Um mundo lao diferente do velho que sera dificil lembrar dele", disse o 
ministro da Fazenda, Dilson Funaro, no lancamento do Piano 6 9 0 

"Com as medidas agora adotas pelo governo, podemos dizer que a Nova 
Republica nasceu. liasta ver o empenho com que a populacao ftscaliza os 
precos e ajuda o governo". ( M.A, Joao Pessoa, PB - Cartas, Economia, Veja, 
12/03/86,p.l 1 ) 

Sempre opostas a um presente descrito como momento de tristeza e decadencia, havia 

uma referenda de passado e uma possibilidade de futuro, de plenitude e luz. Atraves do mito, 

como modelo, se dava a reconstrucao simbolica do presente confuso e difuso. 

A morte da inflacao, a revalorizacao da moeda e o retorno a estabilidade, davam a 

ideia de uma sociedade nova e o resgate de algo perdido no tempo infinito da memoria: 

"Cavalgando sen audaciaso piano de reforma economica e de revalorizacao da 
moeda, ele ( Sarney ) percorreu militares de quilomelros a frente do mais 
inesperado e mililante movimento popular jd ocorrido em defesa de algo que 
sempre pareceu vago e hd tempo parecia perdido: a estabilidade finance ira da 
sociedade".69 

Nao e gratuita a referenda biblica a Noe que se segue adiante, pois o Estado construira 

a enorme area de um projeto coletivo capacitado a incluir todos os cidadaos, todos os 

690 lirasil - O inicio tie um governo - Esprenrido na arena politico, Sarney bane o cruzeiro da vida nacional e 
joga-se com auddcia numa reforma que o pais aprova. ( Veja, 05/03/86,p.20 ) 
691 Brasil - Um pais que sonha - Uma inedita mobilizacdo popular sustenta a reforma economica e obriga o 
cumprimento das tabelas e levanta o presiigio do presidente Sarney. ( Veja, 12/03/86,p.20 ) 
Presidente - O Sarnev das mullidoes - As vesperas de completar um ano no Planalto, Sarney lanca reformas da 
economia e descobre o goslo do apoio popular. ( Veja, 12/03/86,p.62-63 ) 
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interesses e a boiar soberano sobre todas as diferencas sociais e politicas, seguindo o 

messianico piano de percurso do seu presidente/heroi: 

" 'Estamos numa verdadeira area de Noe ', resume a ministro Antonio Carlos 
Magalhaes, das Comunicacoes. A comparaqao e pracedente desde o momenta 
que os bichos pararam de discutir a engenharia da area e acredilaram na 
histdria de Noe de que a clntva nao ia parar. Ao reformat- a economia, Jose 
Sarney deu ao governo algo que ele nao passu ia - uma ftsionomia, um piano de 
percurso e uma ideia ". 
"Com a reforma do ministerio, Sarney jd deixara c/aro que vai governor com 
quern deseja. A ele cabe o papel de mandar. Ao PFL e ao PMDB, o de 
acompanhd-lo. '0 presidente estd acima dos par lidos', aftrma a depulada 
Cristina Tavares, do PMDB de Pernambuco". ( Vcja,Ibdem, p.64 ) 

Novamcnte o mito do Recomeco funde-se ao mito do Centro. O Recomeco de um 

novo tempo, buscava uma referenda ao passado, atraves da figura de Getulio Vargas. 0 

retorno a ordem, ao centro, a estabilidade, aparecia como fusao e ponto de equilibrio: coracao, 

que na metafora organicista do corpo social, paira sobre todas as diferencas 

"Como Getulio Vargas, Jose Sarney faz um governo que parece estar acima 
das classes e grupos sociais organizados...Ao investir pesado numa reforma 
drdstica em todo corpo da economia national, logo depots de ter operado uma 
alteracdo tdpica no organismo politico do pais, com a escolha de sen 
ministerio, Sarney passa a caminhar em faixa propria - mas nao deixa de 
construir outro misterio a sua volla. Nessa trilha seus passos seguem as 
pegadasde Getulio Vargas, afundador do Estado Novo". ( Veja, Ibdem, p.66) 

0 Mito da Idade do Ouro, do Paraiso Perdido, do Recomeco e regido por um processo 

atraves do qual o imaginario elabora uma imagem determinada do passado, diante dos 

recalques do presente, das frustracoes das aspiracoes a felicidade. Isto e particularmente 

visivel na forma como a publicidade de Collor buscou, atraves deste tipo de constelacao 

simbolica, formular saidas para as incertezas e desencantos. 0 piano de governo de Collor, o 
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"Projeto Brasil Novo", pronietia a estabilizacao da economia e o fim da infiacao,6 9 2 o 

candidato tambem procurava associar a sua imagem as imagens de Getulio Vargas e Jucelino 

Kubitschk, como representantes politicos que pairavam alem dos interesses e classes, 

demarcando tempos de conquistas; suas mensagens publicitarias tambem faziam muitas 

referenda ao Brasil grande do interior: Amazonia, Serra da Canastra, Rio Sao Francisco, etc, 

e ao Brasil do passado.693 

IV.4. A SINA DE T E L E M A C O : Mito do Heroi / Salvador / Pai Geral. 

Para Tavola ( 1985 ), o heroi simboliza o scr humano em sua etapa evolutiva, sempre 

envolto pelo misterio fundamental da vida, por luzes e sombras de sua mente, forcas e 

fraquezas de seus musculos. 

"Diante de impulsos contraditdrios do conhecimento; das paixoes, sentimentos, 
virtndes, tentacdes, ascensdes e quedas, diante da vida e sua complexidade e 
misterio, o ser humano e o heroi, algnem que ficou sozinho para enfrentar 

6 9 2 A inflacao foi tenia de debate dc todos os candidatos durante a campanha eleitoral. Na propaganda gratuila de 
Collor de Mello cla foi um tenia rccorrcnte. Em duas ocasiocs. foi a tonica do relato. No dia 27 de sctembro, 
numa gravacao interna Collor avisa: "Minha genie, nos teams hoje elois granites inimigos, dois grandes 
inimigos, a corrupcao e a inflacao. J'amos falar, hoje, sobre um deles, a inflacao, que estd ai nos atormentando, 
que estd ai arrebentando com os nossos salarios, que estd ai criando dificuldades para as donas de casa 
manterem a sua feira, o seu orcamento domeslico ". O candidato afirma. ainda, que a inflacao c promovida pelo 
governo irresponsavel, pelo pagamcnto dos juros da divida interna e externa e que, no Brasil daquele niomcnto. 
so qucm ganlia dinheiro sao os "marajas do sistema financciro", aumcntando cada vez mais a concentracao de 
rendas. No dia 22 dc outubro, o candidato volta ao tenia, numa gravacao interna. Ele afirma que a nacao vive 
um niomcnto grave, a inflacao de outubro deveria alingir 37%, o que impede que o povo brasileiro tenha uma 
vida decentc. Dcpois de anos de autoritarismo, o Brasil tern convivido com um governo fraco c incompclcnte. 
Por isso, a bancada do seu partido ia aprescntar no Congresso propostas imcdiatas dc combate a inflacao: 
congclar os subsidio dos deputados, refrcar precos da cesta basica; listar os bens e gastos do governo. limilando-
os drasticamcnte; limitar o pagamcnto dos juros da divida externa. Numa combinacao entre as Fantasias 
Materials e o Mito do Recomeco, Collor tcrmina o seu discurso, conclamando: "Vamos reconstruir esse pais, 
chegou a nossa vez". 
6 9 3 O Mito do Recomeco c a referenda ao Brasil do passado c analisado na scgunda parte atraves do relato "A 
Primeira Missa". 
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monslros e dingoes, expressdes simbolicas das ameacas fisicas on psUpiicas 
(pie envolvein os hornens. " (Tavola,lbdem,p. 11 ) 

A construcao da imagem dos novos herois da politica midiatica c secular costuma 

adaptar a biografia do candidato a alguma saga atraves da qual estas etapas sejam percebidas, 

criando identificacoes imediatas com o eleitor. 

Por sua riqueza e profundidade, o Mito do Heroi, do Salvador, do Pai Geral, permite 

canalizar fantasias e desejos. Esse seu poder de seducao advem: 

1 ) Em primeiro lugar, do fato que a imagem politica, ancorada no Mito do Heroi, 

provocar uma identificacao imediata em termo de estrutura. Atraves dele ha um 

reconhecimento estrutural do receptor, sujeito as mesmas provacoes, as mesmas trevas e luz. 

E nao ha seducao sem identificacao. 

2 ) Em segundo lugar, o mito do heroi opera a substituicao do pai amado e odiado, 

perdido e repudiado pelo pai procurado e redescoberto. 

Para Girardet ( 1987,p.91-92 ), esta imagem do pai redescoberto segue um movimento 

de retracao para infancia, podendo difcrenciar-se na busca: 

- De um protetor, encarregado de apaziguar, de restaurar a confianca, a seguranca e 

contrapor-se as desgracas. Seu papel e o de prevenir os acidentes da historia, evitar fendas. O 

heroi protetor e o guardiao da normalidade na sucessao do tempo. Estando assim ligado ao 

Mito do Centro, da Ordem, da Unidade. 

- De um lider, chefe de bando de quern se espera menos a certeza de uma seguranca 

tutelar que as ambiguidades, por vezes dolorosa, de um tipo de subordinacao subjugante, 

participante, admirativa e cumplice. Podendo estar ligado ao Mito da Conspiracao, Caos, 

Ruina, ja que, geralmente, envolve um inimigo, uma luta. 

Para Girardet ( Ibdem,p.94-95 ), estas duas imagens do pai redescoberto nao sao 

definidas de forma antagonica. Um mesmo personagem pode encarar uma e outra, assumir 
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dois papeis e, no piano do psiquismo coletivo, as duas imagens juntam-se e tendem a se 

confundir, ja que ambas aparecem como resposta a um sentimento de vacuidade. 

3 ) Em terceiro lugar, o Mito do Heroi tern o seu poder de seducao baseado na sua 

natureza narcisista. O Heroi e a projecao do cu desejado, mas represado, e projecJio do que o 

ego quer ser. 

Para Rouanet ( 1990,p.l44 ), o lider neste caso passa a representar a soma de todas as 

perfeicoes que o ego narcisista encontrava em si mesmo. O ideal do ego e extrojetado e se 

personifica no lider, fazendo com que os membros de um grupo se identifiquem uns com os 

outros, na medida que renunciam em favor desse seu ideal de ego. 

A seducao torna-se Espelho de Narciso: vendo a si mesmo no outro, ha identificacao 

e, por ela, opera-se a seducao. 

Isto e reforcado, claro, diante do novo carisma que a publicidade fabrica atraves dos 

media, transformando lidcrancas polilicas-cm modelos, em estrelas, atores de um cspetaculo 

colorido: "Se as pessoas aderem apaixonadamenle its estrelas e pelo que elas tern de espelho. 

Sao o espelho em que se reflete o inconsciente coletivo. Precisamenle por isso a seducao que 

as estrelas exercem como todas as formas de seducao tern muifo de narcisismo. " ( Ferres, 

1998,p.ll9) 

Rouanet ( 1990,p.218-219 ) mostra ainda que a natureza narcisista da identificacao 

com o lider impede a critica a autoridade, ja que ela simboliza todas as perfeicoes que o ego 

narcisista julgava encontrar em si mesmo. 

O aparecimento do Mito do Heroi, geralmente, esta ligado a situacoes traumaticas, 

tanto a nivel individual quanto coletivo. 

As crises de legitimidade ( Girardet, 1987,p.88-9 ) sao uma dessas situacoes. Quando 

as perguntas colocadas em relacao ao exercicio regular do poder produzem respostas que 
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deixain dc parecer evidentes, ou quando, silenciosa ou violentamente, se rompem os liames da 

confianca e da adesao. 

Sao nestes momentos de desequilibrio, incerteza e confiito que estao 

cronologicamente situados os apelos mais veementes a intervencao do heroi Salvador. 

Apelos que tambem surgem em situacoes de angustia, abandono, solidao interior, 

vacuidade. Nesse caso, o heroi torna-se instrumento de comunhao e solidificacao social, 

atraves do qual os individuos se redescobrem, reencontrado a si e aos outros. 

"Gracas ao Salvador, e atraves dele, existent, para um certo numero de 
fiomens, as mesmas emocdes a partilhar, os mesntos favores, as mesmas 
esperangas. Estdo presentes, tambem, no color de uma comunhao 
reconquistada, os mesmas signos e os mesmas apelos, as mesmas palavras de 
ordem, as mesmas referencias, e as mesmas certezas em torno deles, na 
submissdo, na devocao, no entusiasmo, uma vida coletiva se reestrutura, as 
fidelidades se reconstiiuem, as trocas afetivas se reconstiiuem, as trocas 
afetivas se reslabelecem, uma nova tramo social se consolida." 
(Girardet, 1987p.95-96) 

E dentro destas condicoes gerais que se da o processo de heroificacao, que os 

construtores de imagens politicas procuram assimilar e copiar, de forma a associar o 

candidato ao heroi. 

Girardet ( Ibdem,p.72-73 ) mostra este processo, em periodos succssivos, cada um 

deles marcados por uma determinada tonalidade afetiva. 

A ) Tempo do Apelo - quando se forma e se difunde a imagem de um Salvador 

desejado, em torno de um conjunto confuso de esperanca, nostalgia e sonho. 

B ) Tempo Presente - quando a parte de manipulacao voluntaria recai com maior peso 

no processo de elaboracao mitica. 
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C ) Tempo da Lembranca - quando a figura do Salvador, lancada no passado vai 

modificar-se segundo o jogo ambiguo da memoria, de seus mecanismos seletivos, rechacos e 

amplificacoes. 

No entanto, todo processo de heroificacao implica sempre em certa adequacao entre a 

personalidade do Salvador virtual e as necessidades da sociedade em um determinado 

momento da historia. O mito vai definir-se como resposta as expectativas, as exigencias, 

fazendo com que a imagem do Salvador varie conforme o que ele e chamado a enfrentar. ( 

Girardet, 1987, p.81-82) 

Hoje em dia, o processo de heroificacao, atraves da construcao de imagens politicas se 

da sob um novo cenario e contornos: as novas formas de personalizacao da politica, a 

crescente sobreposicao da esfera privada ( exposta e invadida pela esfera midiatica e agentes 

exteriores produtores de subjetividade ) sobre a esfera publica enfraquecida; a reestruturacao 

do niicleo familiar, das relacoes dc parentesco e das relacoes comunitarias; um processo de 

individualizacao e destotalizacao que avanca na medida que o mercado vai englobando novas 

regioes e transformando bens simbolicos em mercadoria, vai especializando, separando, 

transformando condutas, modos de vida e representacoes. 

De um lado, este novo cenario e contorno e responsavel por uma crescente 

fragmentacao, pelo empobrecimento das relacoes afetivas diretas, pela quebra de perspectivas 

e referencias sociais estaveis, e por uma enorme carga de desejos reprimidos, insatisfeitos, 

inexprimiveis que produz uma alta demanda de energia emocional substitutiva. 

De outro lado, esse novo cenario e contorno faz com que a figura paterna, real ou 

simbolica, passe por um periodo de empobrecimento e fissuras Abrem-se, com isso, novas 

demandas por pais definitivos, tutores, restauradores e guias capazes de conduzir os filhos 

perdidos e preencher-lhes o vazio social da orfandade imaginaria. Um pai que seja, como diz 
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Tavola ( 19S5,p. 187 ), ao mesmo tempo, generoso e severo, definido e alegre, capaz de amar 

e perdoar, de orientar e brigar. 

"O publico, o chamado povo, vive urn momenta de perda da figura paterna. 
Tan to o pai concreto da sociedade contempordnea e uma figura perplexa e 
dividida como, com a emersdo do principio feminino ocorrida nas ultimas duas 
decadas, a figura do homem vem passando por relativa perda de substantia". 
(Ibdem,p.l87 ) 

Mais que nunca, ha na sociedade de hoje um reforco da sina de Telemaco. a procura 

do pai perdido que, sob a confusao e fusao de valores e perspectivas, representa o proprio 

destino, encarnado num projeto pessoal e colet ivo. m 

Randazzo ( 1997,p.239 ), tomando o exemplo americano, mostra como ha nos ultimos 

presidentes ( Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton ) a busca do grande pai: "Assim 

como Telemaco, estamos tentando encontrar o nosso pai, algiiein (pie represente o nosso 

destino cultural, alguem que lidere a nacdo". E, citando Dowd, conclui: "IId um aspecto 

inconsciente na politico (pie nos impele a procurar um heroi que acabe sendo uma figura 

paterna para a nacdo ". 

0 heroi tambem esta marcado e rodeado por simbolos. Eles representam a firmeza, a 

experiencia, a restauracao, mas tambem a acao, o movimento, a transgressao, a luta, a vida a 

beira do precipicio. 

Girardet ( 1987,p.74-81 ) trata dos principals simbolos ligados ao heroi, ao grande pai: 

a terra (imutavel, nutriente, renascente, raiz ), a casa ( ordem, restauracao, muralha, abrigo, 

protecao ), o gesto do braco ( convite a partida, sinal de aventura, transpor montanhas ), a 

cabeca erguida e grave, a fronte serena, a mao pousada sobre os textos; o profeta ( guia o 

6SM "A hisloria de Ulisses e uma verdadeira cartilha para a cullura e a sensibilidade patriarcal do Ocidenle. Ate 
o recente aparecimento do feminismo, a nossa mitologia culturalparecia ter saido diretamente da Odisseia". ( 
Randazzo, 1997,p. 173) 
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povo pclos caminhos do fijturo, encarnacao religiosa da lotalidade social e temporal da 

vontade geral), alem da arvore, da tocha e do farol. 

Randazzo ( I997,p.215-216 ) mostra como o simbolo da espada torna-se uma metafora 

ideal para o heroi-guerreiro. A espada ou a seta e o instrumento masculino da transformacao, 

e simbolo da energia masculina. Como simbolo falico representa o vigor, o poder, a coragem; 

como o relampago de Zeus representa os raios de sol. O heroi brande a espada fugindo do 

mundo da grande mac do inconsciente. "Ele usa a espada para defender os niais alios ideais 

da humanidade e todos aqueles que ndo podem defender a si mesmos ". 

Atraves destes e outros simbolos incorporados a imagem politica busca-se transmitir 

uma personalidade heroica convincente. Sao formas atuais pclas quais o imaginario ilumina o 

fenomcno politico, uma vez que todo sistema de poder e um dispositivo de produzir efeitos, 

ilusoes, comandando o real atraves do imaginario. 

O poder baseado na forca tern uma existencia arneacada, sob unicamentc a razao tern 

pouca credibilidade. Ele so se realiza e se conserva pela transposicao, pela producao de 

imagens, pela manipula^ao de simbolos. ( Balandier, 1982,p.7-8 ) 

Para este autor, o Mito do Heroi e o que mais acentua a teatralidade politica, sendo 

reconhecido em funcao da sua forca dramatica, apta a produzir surpresa, acao, sucesso, 

fazendo com que o imaginario convoque um futuro em que o inevitavel se transforme em 

vantagem para um numero maior de suditos. 

A decada de 80 foi rica na resposta que o mundo da midia, da politica, da cultura, 

procurou dar a essas novas demandas de desejo paterno e projecao narcisica: Rambo, Rocky, 

Indiana Jones, Roque Santeiro, He-Man, Batman, Ronald Reagan, Gorbachev, Mitterand, 

Tancredo Neves, Dilson Funaro, Collor de Melo, Lula etc. Novos Hercules, Aquiles, Perseu, 

Marduk, Gilgamesh. 
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Tomaremos quatro deles: Ronald Reagan, Tancredo Neves, Jose Samey e os herois da 

midia, para sintetizar diferentes modelos de heroi construidos durante aquela decada e todos 

eles com alguma influencia sobre a construcao posterior da imagem heroica do Cagador de 

Marajas, incorporada por Collor de Mello. O heroi corajoso, que nao se intimida, que rompe 

todos os obstaculos, que convida a caminhada, a luta, que clama pela luz divina, seguindo um 

ideal de nacao.695 

1V.4.1. O HEROI GUERREIRO: Ronald Reagan. 

Reilly ( 1996 ) identifica no Cenario da Representacao Politica dos Estados Unidos, 

nos anos 70 e 80, o anseio pelo retorno a um passado mais simples. Como no Mito do 

Retorno, exposto por Girardet, buscava-se uma vida linear e continua e relacoes sociais 

inoccntes e comunitarias. 

Este anseio era o resultado de duas decadas tumultuadas. Na decada de 60, o pais foi 

sacudido por movimento de direitos civis e anti-guerra do Vietna e pelo assassinato de 

Kennedy. Na decada de 70, cresceu a resistencia dos ambientalistas a expansao da forca 

nuclear, o escandalo Watergate levou a renuncia de Nixon; as crises energeticas afetaram a 

industria e grandes empresas mudaram suas fabricas para o exterior, no meio de um receio de 

6 9 5 No programa do candidato do dia 25 dc setembro, sao transmitidas iniagcns de um comicio rcalizado em 
Campos, no Rio de Janeiro. Nclc, Collor incorpora o discurso do heroi national, intcrcalando pausas com falas 
fortes, enfaticas e gestos como o dedo em riste e os punhos cerrados, com movimentos finnes dos bragos: "Nos 
nao aceitamos mais os chamados currais eleitorais...E se o Rio de Janeiro foi considerado curral - e eu nao 
acredito, nao admito isso - mas se passaram uma cerca pelo Rio, eu arrebentarei esla cerca com a forca do men 
ideal... I 'amos todos juntos, minim gente, prosseguir nessa caminhada porque nada nos intimida, nada nos faz 
parar...Oue Deus me deforcas, que Deus nos ilumine, que Deus abra os caminhos que nos teremos de trilhar, 
porque juntos, voces e eu, nenhuma forgo da terra conseguira nos deter, porque nao conseguira deter a forga do 
nosso ideal". A imagem e congclada com todos do palanque com as maos dadas e erguidas, ouve-se o Hino 
National. 
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dcclinio do poderio americano frente ao crescimento economico c tecnologico do Japao e da 

Alemanha. Para completar, no outono de 1979, americanos foram feitos refens na embaixada 

dos Cslados Unidos em Teera. 

Havia pois, um passado recente dilacerado, marcado por um temor e desilusao 

crescentes, um futuro incerto e uma psique nacional desestabilizada. "Os tempos novos scio 

cie ressaca politica, cultural e comportamental para um povo que assimilou uma verdadeira 

revolncdo- Victim, Watergate, drogas, homossexualismo - em pouco mais de JOanos". 696 

Havia um presente marcado pelo crescimento do desemprego, inflacao de 13% e 

incerteza, pois alguns imaginavam que os Estados Unidos ja estavam militarmente inferiores a 

Uniao Sovietica. "No/undo, esse novo americano que ja gostou do anli-heroi Woddy Alien 

comeca a torcer para que o super-homem exista, ou pelo menos que John Wayne volte a 

Hollywood". ( Veja,Ibdem,p.45 ) 

Havia um anseio por um passado distante, mais simples, quando o poder e o prestigio 

nacional estavam intactos. E Reagan personalizou e canalizou, atraves da sua imagem, esse 

anseio. "Nao tenho medo do que me espera, e nao acredito que o povo americano tenha 

medo. Juntos haveremos de colocar os Estados Unidos outra vez em funcionamento". 

(Veja,lbdem,p.33 ) 

0 Mito do Retorno, da Idade de Ouro fornecia os meios simbolicos de ordenamento 

do presente incerto e caotico e ajudava a vislumbrar o futuro desejado, atraves da forca do 

heroi restaurador, montado no slogan "A America esta de Volta": 

"Numa era de incertezas, de complexidade e de um lideranca fraca e vacilante, 
Reagan aponta para soluqoes simples - vidveis ou nao - , para o retorno de 
uma epoca que pinta com cores douradas, 'Ele e, de uma maneira simbolica e 
obliqua, a personificagao do que a America diz que foi', diz o jornalista ingles 
Rod Mac Leich". (Veja,Ibdem,p.43 ) 
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Mas o heroi restaurador era tambem o heroi guerreiro, disposto a libertar os cidadaos 

da garras do Estado avassalador, numa epoca em que a volta do conservadorismo era 

acompanhada de um individualismo exacerbado.697 Tomando como base o livro "Free to 

Choose " de Milton Friedman, Reagan afirmava: "Von lirar o governo das costas do povo e 

fazer voces livres de novo". ( Veja,Ibdem, p.41 ) 

"Sua posse em Janeiro se den sob o jiibilo nacional (pie marcou a volta dos 52 
refens mailtidos em humilhanle cativeiro de 444 dias pelo governo terrorista da 
Ira. Como se bafejado por esse comeco mdgico, Reagan foi em frente a todo 
vapor para ciimprir sua promessa de 'tirar o governo das costas do povo' e 
iniciou o desmantelamento de um modelo de Estado (pie remontava do 'New 
Deal' de Franklin Roosevelt na decada de 30 ".69S 

Reagan punha em pratica o novo marketing, racionalmente planejado' e voltado para 

construcao de solidas imagens politicas. Apoiado em um novo carisma secular, dava a devida 

importancia a expressao fisica e a aparencia corporal, num momento - como mostra Harvey ( 

1992 ) -, em que a estetica triunfava sobre a etica, as imagens passavam a dominar as 

narrativas e a efemeridade e a fragmentacao assumiam precedencia sobre sobre a politica 

unificada. Para Harvey, a eleicao do ex-ator de cinema dava a nova dimensao de uma politica 

midiatizada, moldada apenas por imagens. 

Em 1984, Ronald Reagan foi reeleito. Apresentou-se como o restaurador do orgulho 

nacional e ocupante do trono vazio do heroi, respondendo - como diz Girardet - a um 

sentimento de vacuidade. Ele promoveu essa percepcao apresentando-se como "...serena 

figura paternal, como guia e seguro comandante-em-chefe. Isso estd, desde sempre, 

6 9 6 ( Vcja, 12/1 l/80,p.42 ) 
697 "Nas aquas da mare consen'adura cresce como nunca, tambem, o tradicional entusiasmo americano pelo 
individualismo...Todas as pesquisas concordant que a maioria dos americanos, hoje mais do que nunca, e 
favoravel a que cada um proceda como julgar melhor em relacao a questdes como o divorcio, o aborto e o 
sexo."{ Vcja, 12/1 l/80,p.42 ) 
< m ( Vcja, 30/12/81.p. 29) 
6 9 9 Reagan fazia canipanha desde 1978, pcrcorrendo o pais, dando confercncias c mantcndo contatos c ha anos 
fazia comcntarios politicos de 3 minutos para uma rede de 200 emissoras dc radio. ( Vcja, Ibdcm, p.45 ) 
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encravado na consciencia aniericana como qualidade que um presidente deve 

necessariamente exibir - e Reagan as exibe dfarla ".'"" 

Nos primeiros quatro anos do governo Reagan, os Estados Unidos foram invadidos 

por uma onda conservadora e patriotica. Na verdade, na producao da sua imagem Reagan 

entrou em sintonia com esses sentimentos emergentes e difusos que logo tomariam corpo e se 

tornariam dominantes, como um apendice da sua personalidade. "0 fato e que Reagan, com 

seu conservadorismo, esld em notdvel sintonia com a sociedade americana...Os americanos 

sen tern em Reagan a personiftcacdo idealizada do que os Estados Unidos devem ser". 

(Veja,Ibdem, pp.38-40) 

Ostentando um corpo atletico, Reagan incorporou a imagem do heroi guerreiro: 

invadiu Granada, deraibou jatos da Libia, ameacou a Nicaragua. Trouxe de volta o 

crescimento economico com base no corte de impostos e no crcscimento da industria 

armamentista, diminuiu a inflacao e o desemprego, embora tenha aumentado 

substancialmente o deficit da balanca comercial ( Fig. 48 ). No seu discurso, Reagan era o 

heroi guerreiro de uma America que estava de volta: 

"Os Estados Unidos est do mais fortes, mais prosper os e mais seguros que ha 
Ires anos. A America estd de volta - de pe, olhando nos olhos dos anos 80 com 
coragem, confianca e esperanca. Nao podemos, nao devemos e nao faremos 
meia volta. Vamos terminar o nosso trabalho".701 

Este fenomeno Reagan na politica foi, em grande medida, reproduzido no Brasil por 

Collor de Mello. A semelhanca entre eles vem da forma como o marketing e a midia foram 

intensamente utilizados, e como se identificaram com o Cenario da epoca, como utilizaram o 

7 0 0 International - a consagracao de Reagan - O bem-amado - Na convencao republicana uma festa para o 
presidente que fez os Estados Unidos voltaren! a crer em si mesmos. ( Vcja, 29/08/84.p.36 ) 

International - Reagan sai na frente - O presidente americano se candidata a reeleicao, oferecendo ao pais 
o orgulho nacional restaurado e a recuperacao econdmica. ( Vcja, 01/02/84,p.28 ) 
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corpo e a aparencia para consolidar uma mitologia de heroi guerreiro, disposto a lutar contra 

os inimigos da Na^ao e contra um Estado opressor e ineficiente. 

1V.4. 2. O V E L I I O SABIO: Tancredo Neves. 

A construcao da Nova Republica foi dramatizada, ganhou espaco na midia, nas mas, 

nas cabecas e coracoes, criando uma atmosfera emocional em torno da politica, vista como 

meio de transformacao de uma realidade social critica e de um regime agonizante. 

Em 1984, a campanha por eleicoes diretas transformou-se num grande espetaculo 

politico, com direito a um manifesto ( o documento "A Nacdo tern o direito de ser 

Ottvida02" ), um menestrel (Teotonio Vilela, morto em 1983 ), uma musa ( Fafa de Belem ), 

um porta-voz ( Osmar Santos ), um poeta ( Milton Nascimento ), hinos ( o Hino Nacional e a 

musica Caminhando, de Geraldo Vandre ), satiros ( Ultraje a Rigor, cantando fundi0' ) , 

personalizacao ( Ulysses Guimaraes, 0 Senfior Diretas'04), um conselheiro ( Tancredo Neves 

) e um inimigo ( os representantes do regime militar e, por fim, o candidato do PDS, Paulo 

Maluf ). 

No final de 1983, a Convencao do PMDB afastou a ala esquerda do partido do eixo do 

poder e encampou as teses de centro, defendidas por Tancredo Neves na busca do 

1 1 , 2 Documento claborado pelos governadores da oposigao rcunidos em Sao Paulo, em novembro de 1983. Nele 
liavia a promessa: "A eleicao direta para presidente da Republica e o caminho para a superacao da nossa crise 
economica, politica e social. " 
7 0 3 'VI genie nao sabemos escolher presidente / A gente nao sabemos tomar conta da gente / A gente somos 
inutil.", "Uma critica a Velha Republica ganhou os palanques e comicios pelas Diretas." ( Vcja, 
14/08/85,p.05) 

7<>1 "Eu como eleicoes diretas, bebo eleicoes diretas, durmo eleicdes diretas. Ainda bem que eleicao e uma 
palmra feminina" - Ulysses Guimaraes, presidente do PMDB em Janeiro de 1984. ( Vcja, 26/12/84,p.05 ) 
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entcndimenlo com o governo para escolha do futuro presidente por via indireta, pois entre 

os nomes de consenso, definidos mesmo por setores do governo, estavam Aureliano Chaves, 

Leitao de Abrcu e o propi io Tancredo Neves. 

O ano de 1984 comecou com um rapido crescimento da campanha pelas diretas nas 

ruas.706Nesse momento, crescia a visibilidade e o poder de Ulysses Guimaraes, transformado 

em simbolo de resistencia e luta contra o Ancien Regime, como o Senhor Diretas.7 0 7 

Porem, com a derrota da emenda Dante de Oliveira, a construcao da Nova Republica 

foi sendo redimensionada em torno da pessoa de Tancredo Neves que passou da condicao de 

conselheiro coadjuvante para a de heroi conciliador, ganhando o primeiro piano da cena 

politica. 

A materia de Veja 7 0 8 que traz a noticia da rejeicao da emenda das diretas e a que 

apresenta o nome do heroi para a continuidade da luta em torno do projeto da Nova 

Republica. Nela ha uma foto de Tancredo Neves tomando o centra de quase toda pagina ( Fig. 

49 ). Ele aparece com o paleto e a gravata ligeiramente desarrumados, a fonte pendida 

segurada pelos dedos; no seu semblante cabem muitas significacoes, pois ao mesmo tempo 

revela tristeza, instrospeccao, mas tambem maquinacao, como se visse algo em algum lugar 

ou tempo futuro que ninguem seria capaz de ver. A pose e a atitude conotam equilibrio e 

sabedoria interior, a postura do Velho Sabio, segundo Randazzo ( 1997,p.209 ) A legenda, 

pela proximidade com a imagem, esconde o seu efeito de conotacao,709 mas sutilmente dirige 

7 0 5 Partition - Troca de guarda - Convencao do PMDB consagra o poder de Tancredo. ( Vcja, 14/12/83,p.38 ) 
7 0 6 Rio de Janeiro - Festa na ma - Passeala sat sem artistas e sent apoio do governo. ( Vcja, 28/03/84,p.27 ) 
Segundo a PM havia 150 mil pessoas na passeata; para os organi/adores cram 300 mil.. Eleicao direta - bola de 
neve - Comicios alastram-se por todo o pais. ( Veja, 1 l/04/84,p24 ) Em Recife, 60 mil manifeslantcs, cm 
Londrina, 40 mil. 
707 Senhor Eleicoes Diretas - Coin paciencia e obstinagao, Ulysses Guimaraes, lalvez mais que qualquer outro 
politico contribuiu para manter viva a campanha nas ruas. ( Vcja, 18/04/84,p.32 ) 
l m O pais busca a luz - Rejeitada a emenda das diretas, chegou a vez da negociacao. ( Veja, 02/05/84,p.20 ) 
7 1 ) 9 Para Barthes ( 1990,p.20 ), quanto mais proxima esta a palavra da imagem menos parcce conota4a. Dcvorada 
pela imagem iconografia, a mensagem verbal parcce participar de sua objetividade. Esse e o caso da legenda, o 
seu efeito de conotacao e menos evidente. 
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a forma de intern ret acao: "Tancredo Neves: a chave da negociacao para oito governadores 

do PDS"; ou seja: para encontrar a luz o pais precisa da chave da negociacao e Tancredo 

Neves e essa chave. 

Nas outras tres fotos em que aparece Tancredo Neves o que se busca e o mesmo: 

mostra-lo como o responsavel pelo caminho da luta e da negociacao.710 

Paulo Maluf aparece em uma iinica foto. Segurando um jornal, tern uma expressao 

tensa e desafiadora, mostrando os dentes como se discutisse ( Fig. 50 ). A legenda diz: 

"Maluf: sent negociacao com a oposicdo". Mario Andreazza aparece sendo cumprimentado 

por alguns politico, na legenda: "Andreazza: 'Candidatura inarreddvel e inabaldvel"'. E 

Aureliano Chaves aparece numa entrevista com jornalistas, com a legenda: "Aure/iano: 

querendo ficar em paz com a consciencia ". 

Enfim, enquanto os candidatos do PDS cram apresentados como intransigentes, os 

governadores do PDS elegiam Tancredo Neves -como o negociador, o conciliador. Num 

processo de transicao incerto, permeado por ameacas de retrocesso politico e de crise social e 

economica de grandes proporcoes, havia o interesse, compartilhado por segmentos da 

oposicao e da situacao, que a transicao final se desse sem rupturas, sem revanchismos e sem 

o agravamento da crise politica. Nisto excluiam-se nomes da ala esquerda do PMDB, 

inclusive o de Ulysses Guimaraes, e os nomes de Mario Andreazza e Paulo Maluf. 

Para realizar uma mobilizacao simbolica, Carvalho ( 1997 ) diz que o heroi deve 

responder a alguma necessidade ou aspiracao coletiva e refletir algum tipo de personalidade 

ou comportamento correspondente a modelos socialmente valorizados. A materia de Veja 

destaca no perfil de Tancredo Neves o conservadorismo, a coerencia, a astucia e a capacidade 

7 1 0 Na foto cm que aparece sentado numa mesa larga com politicos do PMDB a legenda indica: "Tancredo e o 
comando do PMDB: em busca de um caminho para negociar com o governo". Na foto com o governador do 
PDS, Hugo Napoleao'. "Tancredo e o governador do Piaui, Hugo Napoleao: 'O maior politico da atualidade'". 
E na foto com o deputado Fernando Lyra: "Tancredo ( com Fernando Lyra ) : 'Com Maluf ou Andreazza, o pais 
iria a ruina'". Sua moderacao, capacidade dc negociacao c coerencia cram ressaltadas. 
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de lidar coin a diversidadc c coin os contrarios. Ressaltando ou adequando caracteristicas da 

sua personalidade, a midia ia, aos poucos, construindo a sua imagem, adequando-a ao perfil 

do heroi: 

"...Tancredo Neves ve chegar a sua grande hora na politica brasileira 
precisamente por jamais se adrar em grandes lances...Em confrapartida, sendo 
um politico conservador e podendo ter recebido onto, incenso e mirra do 
regime de 1964, ficou vinte anos na oposicdo ate chegar pelo voto ao governo 
de Minas Gerais. Manhoso, arredio e capaz de combinar com a classe de um 
ariista /rases inocuas com sorrisos afetuosos. 'Tancredo e acima de tudo um 
ceptico...Lidando com os radicals de sen par lido, tornou-se um hdbil const tutor 
de armadilhas". ( Veja,lbdem, p.24 ) 

Enquanto o PDS comecava a esfacelar-se na mitose da frente liberal, Tancredo Neves 

atuava em duas frentes. Dentro do PMDB, fazia do concorrente, Ulysses Guimaraes, um 

aliado, vencia a resistencia da ala esquerda a aproximacao com a frente liberal 7 1 1 e procurava 

se afirmar como candidato do partido para disputar a eleicao indireta no Colegio Eleitoral. 7 1 2 

Na frente externa, procurava manter dialogos e abrir frestas no PDS e no governo. Encontrou-

se com o presidente Figueiredo,7 1 3 com o ex-presidente Ernesto Geisel, com representantes da 

frente liberal e com o ministro do Exercito. 

Ao mesmo tempo em que mantinha conversacoes ( algumas secretas, outras nao ) com 

representantes do governo, com lideres e membros do Colegio Eleitoral, comecava a ser 

produzida uma campanha de rua. 7 1 4 Atraves dela buscava-se legitimidade e apoio popular, 

operando uma transferencia simbolica das "Diretas Ja" para "Tancredo Ja" e reeditando, com 

nova roupagem, o espetaculo politico do ano passado, com: um manifesto ( o documento "A 

711 A arte da costura - Tancredo faz do concorrente Ulysses inn aliado e consegue o apoio da esquerda do 
PMDB para lancar o senador Sarney como vice. ( Vcja, 16/01/85,p.28 ) 
7 1 2 Sucessao - IndiretasJd - PMDB, com Tancredo, pode disputar no Colegio. ( Veja, 23/05/84,p.84 ) 
7 1 3 O presidente Figueiredo disse ao deputado Inoccncio Oliveira (PDS - PE ) que nao tcria problcma em passar 
a faixa presidencial a um oposicionisla com o perfil de Tancredo. Brasil - Tancredo sobe ao palco - A briga no 
PDS agora e maior. ( Veja, 27/06/84,p.20 ) 
7 , 4 Sucessao - Na rua e na sombra - 'Tancredo sai no corpo-a-corpo em busca de votos e comeca a preparar 
comicios. ( Vcja, 29/08/84,p.26 ) 
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Nova Republica" ), um menestrel ( Teotonio Vilela ), uma musa ( Fafa de Belem ), um 

porta-voz ( Osmar Santos ), um poeta ( Milton Nascimento ), hinos ( o Hino Nacional ), 

porta-voz/consellieiro ( Ulysses Guimaraes ), um inimigo ( Paulo Maluf e o PDS ) e um heroi 

protetor/conciliador ( Tancredo Neves ). 

Os comicios e as consequentes reverberacoes na midia consolidariam e dariam 

amplitude a imagem de Tancredo Neves como o heroi-salvador, devidamente ajustada a 

dramatizacao e a mitologizacao da politica. Criava-se e respondia-se, atraves dela, a um 

desejo de protecao, de unidade, de centro. Aquilo que, para Girardet ( Ibdem, p.91-92 ), 

rellete a busca pelo pai redescoberto, um protetor, encarregado de apaziguar, restaurar a 

confianija, a seguranca e contrapor-se as desgracas, prevenindo as fendas e acidentes da 

historia. Como heroi protetor, Tancredo Neves fazia-se o guardiao da normalidade na 

sucessao do tempo estando, assim, ligado ao Mito do Centro, da Ordem, da Unidade. 

Doutor em aliancas, conciliador de contrarios, velho moderado sao cxpressoes com as 

quais a midia definia Tancredo Neves para qualifica-lo acima dos-compromissos ideologicos, 

dos interesses de grupos e classes, como se banhado nas aguas do misterio e da sabedoria.'/<5 

No texto seguinte ha uma associacao, por contiguidade direta, entre um Dom Quixote, 

de Portinari, e um Tancredo Neves misterioso e vitorioso: 

"Na parede de sua biblioleca particular no Rio de Janeiro, ha um oleo do 
Portinari, pintado especialmente para Tancredo Neves. E um Dom Quixote, 
mas um Dom Quixote nunca visto. Estd sobre a cela de um soberbo cavalo. E os 
olhos do cavaleiro nao sao os de um visiondrio. Sao olhos de um vitorioso ". ( 
lbdem,p.29 ) 

1 1 5 Em Janeiro de 1985, Tancredo Neves recebcu cstc documento de Ulysses Guimaraes. Era um piano gcral dc 
governo, no qual estavam incluidas sugestoes como eleicoes diretas cm 1985 nas capitals e nas areas dc 
seguranca, convocacao da Constituinte em 1986, congelamento dc precos da ccsta basica c do transportc, 
rcducao das prcslacocs do BNH c negociacao da divida externa. ( Rodrigucs, Ibdcm,p.23 ) 
716 "Assim como jamais entrega aos amigos suas intengoes mais intimas, Tancredo nao deixa que divcrgencias 
politicas o separem irremediavelmente dos adversarios. ( E uma das suas mdximas: ) 'As ideias e que brigam, 
nao os homens'". Doutor em Aliangas - Tancredo aperfeigoou a arte de unir os contrarios. ( Vcja, 
19/09/84,p.29 ) 
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O heroi sahio e conciliador era adepto dos gestos largos e benevolentes. Quando seu 

opositor, Paulo Maluf, foi agredido em Aracaju, Tancredo Neves reagiu: "Esse lipo de 

manifestacao que se traduz pela intolerdncia e inconformismo, nao se coaduna com a 

pregagao democrdlica e desserve a democracia".7/7 

No momento em que houve o perigo iminente de um golpe e uma bomba chegou a 

destruir um comite da campanha de Tancredo Neves, chegou-se a temer um atentado contra a 

sua vida. O heroi dizia temer as "acoes nebulosas", mas considerava como sua missao evitar o 

perigo ( proteger) e comandar uma travessia, sem sustos, para a "terra prometida" da Nova 

Republica. Porem - se necessario - dizia-se disposto a conclamar a luta e a comandar a 

resistencia.718 

"Tancredo teme as 'acoes nebulosas', couvencido de que sua candidatttra 
esteve perto de receber um golpe mi Ii tar ha poucos meses e acredita que evitar 
esse perigo e hoje a mais importante de suas ntissdes...Em Vi/dria, com sua 
proposta da Nova Republica, o Candida to demonstrou que pode levar a 
heterogenea alianca que o apoia, sem maiores sustos, a Constituinte ".719 

Neste comicio em Vitoria, Tancredo Neves sagrava-se condutor para uma Nova 

Republica ( que teria como marco final uma nova Constituinte: um novo livro sagrado ), com 

um promessa de "ordem, paz, moderacao, participacao e progresso", destinada a deixar o pais 

no seu centro, no seu tempo. Antes de chegar ao palanque, uma senhora estendeu sobre o seu 

ombro direito uma bandeira nacional. Naquele momento, ele se tornava a nacao em pessoa e 

717 Sucessao - Pressao em alta -Agressdes a Maluf raclicalizam a campanha e ate Tancredo protesta. ( Veja, 
l()/10/84.p.26) 

1 8 Em selembro, num. encontro com o ministro de Exercito Tancredo alertou: "Ministro, estamos preocupados 
com a possibilidade de um golpe. Tenho que a\>isa-lo de que se vier o golpe vird a resistencia e ha\>erd 
derramamento de sangue ". Segundo rcportagcm dc Vcja "Se houvesse uma tentativa real de golpe, Tancredo 
sairia da capital e iriapara uma cidade de ondepudesse comandar a resistencia". ( Vcja, 16/01/85,p.40-41 ) 
7 1 9 Brasil - A S'ova Republica - O projeto de um velho moderado - Com um grande discurso, Tancredo 
expressa seu programa politico e presta homenagem a Figueiredo. ( Vcja, 21/1 l/84,p.37 ) 
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falava por ela quando expressou a sua disposicao de organizar uma Nova Republica, O 

Projelo de um velho moderado: 

"A posse do presidente eleito vai marcar, em 15 de marco uma fase de ordem, 
de paz, de moderacdo, de participacdo e de progresso. Uma fase de avanqo 
institucional, politico e social. Ela sera iluminada pelo futuro poder constituinte 
que, eleito em 1986, substituird as malogradas instituicdes atuais por uma 
Constituiqao que situe o Brasil no seu tempo (... ) Vamos, com a graga de 
Deus, presidir o momento historico" ( Vejajbdem, p.37 ) 

No Panto de Vista de Veja, Tancredo Neves expressou-se no artigo Tempo de 

mudanca ( Fig. 51 ) . 7 2 " O texto, repleto de referencias simbolicas, tern tres componentes 

basicos de uma narrativa mitologica, onde se imbricam o religioso e o politico, a razao e a 

emocao, a realidade e o sonho. 

A ) A Unidade - C o estabelecimento de uma identidade coletiva atraves da categoria 

povo. Atraves dela recupera-se uma vontade unica, livre das ameacas e decepcoes e forte o 

suficiente para superar a fragmentacao, o isolamento e a impotencia. O povo, no discurso de 

Tancredo Neves, e sabio, generoso e firme - qualidades que incorpora enquanto porta-voz, 

instituindo o grupo pela operacao de magia que e inerente a todo ato de nomeacao. 

(Bourdieu,1989). 

O povo, enquanto unidade, manifesta-se atraves da opiniao publica que e interpretada 

pelas liderancas e reproduzida na midia. Ao povo tambem e dado um papel de protagonista no 

processo de mudanca: o povo organizou-se, participou, comandou - unido venceu o 

isolamento, o anonimato e a impotencia, tornou-se ator ativo, por nomeacao. 

(Vcja, 26/12/84,p.l94) 

394 



Assim, o povo fez da decep^ao de abril a ponte para unia nova caminhada e incentivou 

as liderancas a constniirem a Alianca Democratica - a grande fusao de todas as vontades 

colelivas. "() povo chorou, mas nao perdeu a esperanca e nem se deixon revoltar, e nem 

comelen desalinos. O povo foi sabio e fez da decepcao de abril a ponte para a nova 

caminhada ". 

B ) A Passagem - Caminhada e ponte sao simbolos da transicao de um tempo e espaco 

velhos para um novo tempo e espaco. Da passagem do antigo regime - marcado por 

cerceamentos politicos, distorcoes economicas c injusticas sociais - para a Alvorada ( na 

mitologia do heroi, derivada do Rei Sol, Astro Rei - Tavola,1985,p.l68 ) de uma Nova 

Republica com: a institucionalizacao da vida, a retomada do crescimento, o combate a 

inflacao, a revogacao da divida social, austeridade e com o inicio de um novo tempo: o Brasil 

do segundo milenio. "Vamos caminhar para a Nova Republica (pie estd nascendo neste 1984, 

o ano das mudancas, e vai ter os sens contornos defmitivos desenhados pelos constitiiintes 

(pie o povo elegerd em 1986 e (pie vao montar os alicerces sobre os quais os brasileiros 

edificardo o grande pais livre, soherano, socialmente jitsto que sera o Brasil do segundo 

milenio ". 

C ) A Ordem - O povo sabio, que nao se deixou revoltar com as decepcoes realizara 

de forma pacifica a passagem. Diante do caos e das ameacas circundantes, a ordem e 

requerida, ela demonstra previsibilidade e harmonia, e se expressa no semblante sereno de um 

velho sabio, Moises, de terno e gravata, aponta para o paraiso. "O Brasil dard um grande 

exemplo, ao realizar a mudanca de regime e a passagem de poder de forma ordeira e 

pacifica, sem os embates que pareciam inevitdveis mas que foram superados pela serenidade, 

pelo bom senso e pela determinacdo da sociedade e das liderancas que, de todos os lados, 

participaram do processo ". 
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Sera neste paraiso onde o povo, pacifico e ordeiro, recebera o governante, o represente 

de Deus, encarregado de evitar a injustice e a guerra e de manter a sociedade em harmonia. 

(Chaui, 1994,p.24 ) 

Funcionara a estrategia de construcao do projeto da Nova Republica e da imagem do 

candidato Tancredo Neves. Atraves dela, foi possivel flexibilizar e aglutinar as forcas 

politicas, foi possivel ganhar visibilidade numa midia ansiosa por espetaculo e foi possivel, 

antes de tudo, projetar no perfil idealmente desenhado de Tancredo Neves os desejos de 

mudanca e seguranca. 

Entre setembro e outubro de 1984, uma pesquisa Veja/ Gallup realizada em 185 

cidades, em todos os estados, com 2.735 entrevistados, mostrava esta adequacao de Tancredo 

Neves ao perlil ideal. Dos entrevistados, 32% vinham nele capacidade, 31% honestidade, 

27% democracia, 26% sinceridade, 24% firmeza, 24% simpatia, 23% sensibilidade popular, 

23% nacionalismo, 20% dinamismo e 3% juventude. 

Dos entrevistados, 55% acreditavam que ele resolveria o problema do emprego; 51%, 

da carestia; 52%, da divida externa; 48%, da educacao e 43%, da pobreza. 

O ano de 1984 chegaria ao fim com Tancredo Neves virtualmente eleito, num ano de 

profundas reviravoltas politicas. 

Internado antes da posse, Tancredo Neves parecia cumprir mais uma das provacao a 

que deve se submeter um heroi. Ele internalizara no corpo as tens5es politicas, as pressoes 

ocultas, o choque dos contrarios. E o pais mobilizava-se, agora, numa cartase coletiva de 

grandes proporcoes: rezando, fazendo promessas, acompanhando os boletins medicos, 

enviando mensagens, fazendo vigilias na porta do Incor. 

( Veja, 07/ll/84,p.20) 
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Rodrigues ( 2001,p.24 ) nota que, forjada ou coincidentemente, se estabeleceu atraves 

da data de falecimento, 21 de abril, uma relacao entre Tancredo Neves e Tiradentes, ambos 

mineiros e martires.7" Jose Murilo de Carvalho ( 1990 ) mostra que o mito de Tiradentes e 

colado a tradicao crista e transformado num mito civico. O mito cristao, o de Tiradentes e o 

de Tancredo trazem pontos em comum. Ambos tiveram um Judas, foram traidos: Joaquim 

Silverio e o complo ( nas versoes que tentavam explicar o insolito fato do primeiro presidente 

civil em vinte anos adoecer poucos momentos antes da posse ); ambos foram alvo da 

violencia em seus corpos: crucificacao, enforcamento, multiplas cirurgias; e ambos operaram 

pelo sacrificio no dominio mistico, a salvacao que nao pudcram operar no dominio civico. 

No dia 15 de Janeiro, depois da vitoria no Colegio Eleitoral, Tancredo Neves 

discursara: "Se todos quisermos, dizia-nos a quase 200 anos Tiradentes, aquele heroi 

enlonquecido de esperanca, podemos fazer desse pais uma grande nacdo". 7 2 3 

Acompanhado por 2 milhoes pessoas em Sao Paulo, no trajeto ate o acroporto de 

Congonhas, e por telespectadores de todo Brasil, em transmissao direta pela televisao, 

Tancredo Neves foi sepultado em Sao Joao Del Rey. 

Poucos anos depois, Collor voltaria a incorporar a mitologia do heroi. Diferente de 

Tancredo Neves nao se apresentou como conciliador, pacificador, pai protetor, mas como 

aquele que clamava pela aventura e pela a luta. Porem, como Tancredo se fez heroi da 

rcconstrucao nacional, cuja missao seria aquela de deixar o pais no seu centro e no seu tempo, 

corrigindo as distorcoes economicas e a injusti^a social. 

1 2 2 "Forjada ou coincidentemente, estabelecera-se atra\>es da data de falecimento, a relacao entre ele ( 
Tancredo Neves ) e Tiradentes, ambos mineiros e ambos lidos como martires de Pdtria. Tentou-se, assim, char 
um mito nao poucas vezes evocado durante os primeiros tempos do governo Sarney, tanto nos pronunciamentos 
presidenciais como pela imprensa. Sua influencia, porem, nao foi tao forte como se poderia imaginar - perdeu-
se na mare alta dosproblemas nationals. " ( Rodrigucs,2001,p.24 ) 
7 2 3 (Veja, 01/0 l/86.p.05) 
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1V.4.3. O RESTAURADOR: Jose Sarney. 

O sonho da Nova Republica sepultado com Tancredo Neves haveria de ressuscitar de 

forma inesperada quase um ano depois. Na frente de um governo que nao era o seu e sem 

legitimidade suficiente para dar continuidade a um projeto no qual entrara pelas portas dos 

fundos, o presidente Jose Sarney viu-se logo em meio ao vazio politico. Sem o alicerce de 

qualquer base politica solida e sem rumo algum que pudesse apontar para um pais onde a 

inflacao voltava a crescer, a divida externa tronava-se a maior do mundo e algo como uma 

crise moral parecia avancar sobre os poderes em meio a denuncias de escandalos e corrupcao, 

ele era uma sombra distante do que devia ser o grande lider da Nova Republica. 

Em fevereiro de 1986, com a decretacao do Piano Cruzado, acreditou-se que, naquele 

momento, realmente o pais se transformaria na Nova Republica prometida, restaurando uma 

imaginaria Idade do Ouro, um tempo de sonho ainda•imune a fragmentacao, ao isolamento, a 

violencia, a carestia, ao desemprego, a descrenca nas instituicoes, nos agentes politicos e na 

justica. 

"0 qficio do governo exige tempo para sonhar. Se os govemantes nao sonham, como 

* 724 

fazer opovo sonhar?" - discursara o presidente Sarney, no lancamento do piano. 

Seguindo o modelo actancial, de A. J. Greimas ( Vestergaard e Schroder, 2000,p.25 ), 

percebe-se como Piano Cruzado, na midia, passava a lidar com os seguintes elementos 

ordenadores: o sujeito/heroi ( o presidente Sarney e o ministro Dilson Funaro ), o objeto do 

desejo ( a estabilidade - envolvendo fantasias de integra?ao e fantasias materials ), o opositor 

12A Brasil - Um pais que sonha - Uma inedila mobilizaqao popular sustenta a reforma economica, obriga o 
cumprimento clas tabelas e levanta o presligio do presidente Sarney. ( Veja, 12/03/86,p.20 ) 
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( empresarios, especuladores, politicos ), o adjuvante ( os "fiscais do Sarney" e Dilson Funaro 

), o doador ( o presidente Jose Sarney ) e o receptor, o beneficiario final ( o povo brasileiro ). 

No editorial de Veja, de 05 de marco de 1986, estes elementos estao presentes: 

"O presidente Jose Sarney tomou na semana passada a mais corajosa decisao 
de toda a sua vida publico. Grocas a ela, inicia-se agora a baialha pela 
conquista da eslobilidade econdmica nacional. Sob todos os aspect os... a 
reforma econdmica de Sarney representa uma aitdaciosa e competente medida 
de saneamento de uma desordem ja velha de quase 10 anos. Tecnicamente 
parece claro que a reforma estd concebida de tal forma que pode dor cerlo. 
Politicamente, percebe-se, tanto na apresentacdo das medidos quanta na 
preocupacdo social nelas embutidas que ha uma reforma na qual se pode 
engajar a sociedade...A desordem econdmica. hem como a desmoralizacdo da 
moeda sao desgracos que afligem a sociedade com olcance maior que a 
biografia dos governantes...Por decreto pode-se mudar o name de uma moeda, 
mas so atraves de uma reorientacdo politica da mdquina do Estado, inclusive 
na sua capacidade de punir empresarios irresponsdveis. e que uma reforma 
como a de Sarney fica de pe...Nada agrada mais ao cidaddo do que sustentar 
um governo que age na direcdo do hem comum ".l2S (grifos nossos) 

No texto, a narrativa sobre o Piano Cruzado c estruturada sobre a metafora da 

batalha.72" Nela, o corajoso heroi/doador toma a decisao mais importante da sua vida e lanca-

se a luta contra a desordem economica, a desmoralizacao da moeda e as desgracas que 

afligem a sociedade. Sua luta e de ordenamento: reforma e saneamento para conquistar a 

estabilidade economica nacional. O Piano "Cruzado", com sua referenda a "Guerra Santa" da 

Idade Media, simboliza, ao mesmo tempo, a militarizacao e a sacralizacao da politica. Nesta 

guerra o heroi/doador ha de enfrentar o Estado, que deve passar por uma reorientacao e 

7 2 5 ( Veja,05/03/86,p.l9) 
7 2 6 Metafora que tambem se aplicava ao Piano Austral, na Argentina. Em junho de 1985, na Argentina, o 
presidente Raul Alfonsin divulgou o Piano Austral que criou nova moeda, congelou precos e salarios e a emissao 
dc moedas.Em novembro, apesar da rccessao, a inflacao caira dc 30.5% para 1.9%, e ele tivcra uma estupenda 
vitoria na primeira eleicao lcgislativa de seu governo. Com uma popularidade em torno de 73%, firmava-se 
como um fenomeno politico latino-americano, um "Super-Alfonsin": "Super-Alfonsin ja den uma bordoada na 
injlacao de um lado e no peronismo de outro, ao mesmo tempo que domou os militares e, de quebra, perpetrou o 
feilo de baixar um Estado de Sitio e ser aplaudido ". Argentina - Super-Alfonsin - Vitorioso sobre a injlacao, os 
gotpistas e, agora, nas urnas, o presidente argentino se firma como o lider do momento na America do Sul. 
(Vcja, 13/ll/85,p.62 ) 
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empresarios irresponsaveis, que devem ser punidos. Mas para isso conta com a "sustentacao" 

do cidadao, para quern o governo ( do presidente Sarney ) doa um bem comum. 

No artigo de Veja sobre o lancamento do Piano Cruzado, 2 as metaforas bclicas em 

torno do heroi tern continuidade: 

"Por mais de um ano, desde que Tancredo Neves nsou pela primeira vez a 
expressdo, a Nova Republica, foi pouco menos que uma promessa e pouco mais 
que um truque. Desde a man/id de sexla-feira, quando o presidente Jose Sarney 
matou o cruzeiro, criou o cruzado, mnlilou o alcance da correcdo monetdria e 
empenhou seu governo numa politica de congelamenlo de precos c de saldrios, 
compondo a mais audaciosa reforma economica das ultimas decadas. ela e uma 
necessidadc.O presidente Sarney montado numa mdquina rebelde e 
pasmacenta, apoiado numa alianca que briga mais consigo mesma do que com 
a oposicdo... comecou na semana passado o periodo que pode ser tornado como 
o inicio do seu governo.. JJ governo Sarney, imposto pela morte de Tancredo, 
comeca com a morte do cruzeiro porque e a partir da semana passada que ele 
assume num lance de coragem, a mais preciosa e traicoeira arma dos 
governantes: o risco". ( Vcja,lbdcmp.20-21 -grifo nosso ) 

Aqui os trabalhos do heroi sao deflnidos como aqueles que marcam um novo inicio, 

um recomeco. Como todo recomeco e um ritual de passagem, marcado pela morte simbolica 

de algo, essa aqui se expressa de forma duplicada: a morte de Tancredo Neves ( que impos o 

inicio do governo Sarney ) e a morte do cruzeiro ( que funda a Nova Republica ). O heroi 

audacioso e corajoso usa a si mesmo ( a sua carreira politica ) como instrumento de luta, com 

todo o risco que esse ato implica, pois nao havia de contar com a pasmacenta maquina do 

Estado e com a ajuda de uma alianca cindida. O heroi, arrodeado de metaforas militares, e 

espremido na arena politica, onde mala e bane o cruzeiro da vida nacional, rnutila o alcance 

da correcao monetaria, congela precos e salarios e cria o cruzado, marcando com ele o inicio 

do seu governo. 

1 2 1 Brasil - O inicio ele um governo - Espremido na arena politica, Sarney bane o cruzeiro da vida nacional e 
joga-se com auddcia numa reforma que o pais aprova . ( Veja, 05/03/86,p.20 ) 
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O heroi agora nao e mais aquele da conciliacao, mas aquele que conclama a mudanca 

e a luta, aquele que surpreende, quebrando a monotonia do cotidiano e aiTebatando a uma 

participacao subjugante. "A chegado do heroiperturba a monotonia da vida cotidiana, ronipe 

as velhas proibicdes, inverle as regras comumente admitidas, libera forcas hd tnuito 

contidas". ( Girardet, Ibdem p.93 ) 

No seu discurso fundador, o heroi arrebata e conclama a uma "luta de morte contra a 

inflacdo",72* dando inicio a uma nova era, a era do cruzado, depois de decretar a morte do 

cruzeiro, acahar com a correcao monetaria e congelar os precos: 

"Iniciamos hole uma guerra de vida ou morte contra a inflacdo. A decisao estd 
tomada. Agora, cumpre executd-la e veneer...0 sucesso desse programa nao 
reside mint decreto. Todos estaremos mobilizados nessa luta. Cada brasileiro 
ou brasileira sera um fiscal dos precos - um fiscal do presidente para a 
execucdo fiel do programa em todos os cantos deste Brasil". ( Veja,Ibdem,p.22-
23 - grifo nosso) 

0 apelo foi captado e repercutiu na ampla manifestacao de apoio dos "fiscais do 

Sarney" que, com o broche de identificacao no peito e a tabela da SUNAB nas maos, 

conferiam e obrigavam baixar precos, fechavam supermercados e ate saqueavam 

• • 729 
estabelecimentos comerciais. 

"Para veneer uma batalha, Duque de Caixias exclamou: 'Sigam-me os que 
forem brasileiros', e eles venceram. Para a atual guerra contra a inflacdo, o 
presidente Sarney enfalizon: 'E pelo Brasil que estamos lutando'. Sera covarde 
o brasileiro que nao se unir a tdo necessdria luta". ( AD.,Vila Velha, ES -
Cartas, Economia, Veja, 12/03/86,p.l 1 ) 

7 2 8 Comeca a era do cruzado - Sarney decreta a morte do cruzeiro, acaba com a correcao monetaria, congela 
os precos e abre uma luta de morte contra a injlacao. ( Vcja, 05/03/83.p.22 ) 
7 2 9 Brasil - Um pais que sonha - Uma inedita mobilizacao popular sustenta a reforma economica, obriga o 
cumprimento das tabelas e levanta o prestigio do presidente Sarney. ( Vcja, 12/03/86,p.20 ) 
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Segundo Tavola ( 1985,p. 18-19 ), a estrutura do mito do heroi pode ser sintetizada 

nas seguintes etapas, atraves das quais procuramos reconstituir a criacao do heroi restaurador, 

Jose Sarney: 

A ) Alheamento - o heroi puro e inocente vive a sua vida alheio a tudo que o ameaca 

ou espera. 

Jose Sarney, formado na esquerda do pos-guerra, militou na UDN antes de 64 e como 

representante de um regime de direita, a partir dai. Conviveu nos circulos do poder com 

disciplina, habituado a adaptar-se as circunstancias em vez de enfrenta-las. Foi fiel ao regime 

dos generais, sem ser a favor das medidas arbitrarias. Sensivel aos ventos das mudancas, 

transformou-se em vice pelos aliados e foi empossado pelos adversarios. 7 3 0 

B ) Aventura - de inicio negando-se a aventura ou partida, sofre ameaca de forcas 

desconhecidas que o obriga a aventurar-se. 

"Em sen primeiro disenrso a nacdo em jnlho passado, o presidente Jose Sarney 
impressionou pelo torn sombrio do sen pronnnciamento. 'Herdei a maior crise 
politica da histdria brasileira, a maior divida externa, a maior divida interna e 
a maior injlacao que ja tivemos" ( Veja, Ibdem, p.61 ) 
"Por tracos de sua biografia e algumas circunstancias, tinha-se por costume 
dizer (pie Sarney era o cheje de um governo Jraco. Essa crenca vigorou ate o 
final de fevereiro, qttando ele assinou opacote econdmico. Passou-se a encard-
lo a partir de entdo como um fwmem com as cordas do poder nas mdos, um 
presidente forte ". ( Veja, Ibdem, p.64 ) 

C ) Peripecia - e a provacao, fase de enfrentamentos com monstros, injusticas, terror. 

Atingido, combalido, sofre tentacoes, humilhacoes e tocaias, mas penetra no mundo de forcas 

desconhecidas e as enfrenta. Segundo relato do proprio presidente: 

7 3 0 Presidente - O Stirnev dns nniltiddes - As vesperas de completor iini ano no Planalto, Sarney lanca reformas 
da economia e descobre o gosto do apoio popular. ( Vcja, 12/03/86, p.65 ) 
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"Enquanto a ideia ( do Piano ) amadurecia, eu ia sendo cridcado, malhado, 
cliamado de indeciso - e tinha deftcar quieto. Nao podia dizer nada do que iria 
fazer, pois o sigilo era indispensdvel para o piano. Mas sabia que estava na 
linha cerla". ( Veja, Ibdem, p.26 ) 

O sofrimento despertava a acao, a emocao, o sentimento de justica e solidariedade, o 

remorso, a angustia, a grandeza, o arrependimento e o amadurecimento. No relato do ministro 

da Justica, Paulo Brossard, esta transicao e ressaltada: 

"Na fase de estudo o presidente andava muito angustiado...Era natural, pois se 
tratava de uma cartada decisiva, um encontro com o destino. Quando as 
duvidas se dissiparam, porem, ele nao hesilou em dizer: essa e minha missdo e 
vou cumpri-la...Ele (Sarney) e um homem simples que estd napresidencia da 
Republica, cujos caprichos da vida o levaram nao so ao cargo mas tambem a 
tomada de uma decisao que gerou a maior mudanca econdmica da lustdria do 
pais. Isso mostra que nao e preciso ter pose de valente para ter valentia ".731 

D ) Regresso - provado e temperado na luta, amadurecido, curado, menos onipotente 

e mais humano, o heroi regressa, renasce, iluminando sonhos do tesouro da vida. 0 heroi 

torna-se outro ao veneer as ambiguidades na luta externa e na luta interior. Faz-se sereno 

portador da forca. 

"0 Sarney que o pais descobriu na man/id de 28 de fevereiro de J986, quando 
ele anunciou a morte do cruzeiro e o congelamento dos precos e saldrios, e a 
mesma pessoa de gestos timidos de quern se cobravam atos de firmeza no ano 
passado - mas o presidente agora e outro. Ao contrdrio do que ocorria antes, 
quando parecia incapaz de comandar sua orquestra de ministros ou mesmo 
baixar um simples decreto que fosse cumprindo a risca, a saude politica do 
presidente estd mais forte do que nunca...Ao veneer as ambiguidades de quern 
parecia liderar um governo de episddio no qual alguns dos sens auxiliares 
direlos passavam o tempo discutindo a melhor forma de fazer o contrdrio do 
que ele mandava, Jose Sarney, a menos expressiva das personalidades na cena 
de posse do governo, no dia 15 de margo do ano passado, e hoje o mais popular 
dosbrasileiros".732 ( grifonosso) 

131 Enlre\'isto - PdginasAmarelas - ministro da Justica Paulo Brossard. ( Vcja, 12/()3/86,p.6-8 ) 
1 3 2 Presidente - O Sarnev das mullidoes - As vesperas de completar um ano no Planallo, Sarney lanca reformas 
da economia e descohre o gosto do apoio popular. ( Vcja, 12/03/86, p.62-63 ) 
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Segundo o relato do ex-ministro dos Transportes, Afonso Camargo: "Desde a doenca 

de Tancredo, quando manteve um comporlamento discrelo, comecou a conquistar a 

confianca do povo. Ganhou aquela imagem do paizdo ". 

Nas cartas dos leitores de Veja, no periodo de implantagao do piano, e esta imagem do 

heroi que predomina: provado, amadurecido, curado, depois de vencida a batalha: 

"Dens escreve por linhas lorlas. Serci que o veterano Tancredo Neves ousaria o 
piano de Sarney para, se caso o piano realmenle der cerlo, firmar-se como um 
estadista que nao lemos desde Kublschek". ( V.M, Sao Paulo ,SP - Cartas, 
Cruzado ( enviada em marco ) Veja, 3 l/12//86,p.l7 ) 

"l'inalmenle, apds anos de marasmo, surge uma luz no escuro tune! da 
economia brasileira. Ja era tempo de surgir denfre os politicas brasileiros, que 
ate agora so politica fizeram, alguem com seriedade e vontade para tentar 
lancar o monstro galopanle chamado inflacdo. 'Bevenuli' Cruzado'". ( M.A, 
Milao, Italia - Cartas, Economia, Veja, 26/03/86,p.l7 ) 

Dentro da mitologia politica construida em torno do Piano Cruzado ha tambem um 

lugar destacado para o heroi/adjuvante. Com ele o misticismo politico se reveste tambem 

numa dupla luta. Aquela externa contra a infiacao e outra, interna e corporal, contra um 

cancer linfatico. 

"Ouando substituiu Francisco Dornelles no Ministerio da Fazenda, em agosto 
de 1985, o empresdrio Dilson Funaro virou ministro. Em 28 de fevereiro deste 
ano, quando foi anunciado o Piano Cruzado, Funaro converteu-se num 
superministro - uma especie de He-Man incumbido de malar a injlacao e 
colocar ordem na entdo cadtica economia brasileira. Nesta condiqdo ele 
acabou empurrando para um segundo piano o cancer que o qflige ha quatro 

,,734 
anos 

(Vcja, 12/03/86,p.65) 
(Vcja, 31/12/86, p. 10) 
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Dono dc um cslilo de pregacao que Ihc valeu a critica de conduzir a economia dc 

maneira messianica, Funaro nunca deixou de atribuir os desajustes da economia a problemas 

de percurso. ( Veja, Ibdem, p. 10 ) 

Morto em 1987, Dilson Funaro ganhou comparacoes messianicas. Fazia parte de um 

mito que ainda persistia, alimentado por uma realidade socio-economica que, apresentando os 

mesmos problemas e frustracoes de dantes, continuava presa as mesmas fantasias com as 

quais ele construira o seu Piano, pois que "ele mcutipulou com irredudbilidade dos 

pregadores os sonhos bdsicos dos brasdeiros, que nao sao mudos: crescimento economica, 

emprego, saldrioprolegido da inflacdo, precos estdveis e honesddade ",735 

"Terminou na semana passada algo muito mais profunda, intrigante e rico que 
um mandarino de ministro da Fazenda. O que acabou foi um fenomeno 
chamado Dilson Funaro. Passarao muitos anos e nntitos ministros ate que seja 
esqnecida essa figura magra, coroada com um rosto raramente ri sonho, 
proximo da tristeza. Uma especie de Antonio Conselheiro da elite 
brasileira...Na administracdo dos sonhos, Funaro sempre cuidou de 
apresenlar-se como um sanlo guerreiro contra lodos os dragoes e todas as 
maldades...Aos sens superpoderes juntava, quando podia, a onisciencia. 
Referindo-se a luta vitorioso que vinha travando contra um cancer linfdlico 
revelou que: 'a doenca me ensinou a olhar as coisas com seu verdadeiro 
famanho, para dar pouco valor as coisas pequenas e ver as grandes com a sua 
dimensdo exata'...Depois dele, Funaro colocava um outro ente intocdvel do 
qual se apresentava como porta-voz e corifeu: o Brasil...Funaro ofereceu ao 
pais umafantdsdca visdo doparaiso". ( Veja,lbdem,p.44-48 ) 

Chaui ( 1994 ), tratando da utilizacao do mito fundador como matriz teologico-politica 

do populismo dos dominante e messianismo dos dominados, mostra que essa matriz tern 

quatro constituintes principals: 

A ) A visao do paraiso - elaboracao mitica do simbolo "Oriente", Jardim do Eden ( 

Paraiso terrestre no Geneses: terra de leite e mel, cortada por quatro rios que atravessam a 

terra), 
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B ) A pcrspccliva providencialista da historia, entendida como realizacao do Piano de 

Dens e promessa de redencao, 

C ) A elaboracao juridico-teocentrica - "Rei pela graca de Deus", que entende a 

origem do poder humano como um favor divino aquele que O representa. E governar e 

realizar ou distribuir favores, 

D ) A historia messianica e milenarista, que espera o embate final entre Cristo e anti-

Cristo e a instauracao do Reino de Mil Anos de Felicidade. "Um dos elementos essentials 

nessa perspectiva do milenio e a figura do combalente que prepara o caminho de Crista..., o 

pre-salvador surge nas vestes do dirigente messianica em quern sao deposiladas todas e as 

ultimas esperancas". ( Ibdem,p.26 ) 

Esta matriz e, portanto, explicativa da forma pela qual se desenrolaram, na criacao da 

midia 7 3 6 e no imaginario dos anos 80, os acontecimentos em torno das promessas da Nova 

Republica e do Piano Cruzado e da forma como alumiaram as aura dos scus herois 

E Fernando Collor seria o ultimo deles, no fim de uma decada de muitas frustracoes e 

outras tantas fantasias. Tal como Sarney se pos contra a desordem e o caos, agindo em nome 

do bem comum e da bandeira da mudanca, provando coragem no enfrentamento com os 

inimigos: o Estado, os politicos, os empresarios, a oposicao radical e o prorpio Jose Sarney.737 

73> Sucesso do fracosso - Num caso intrigante de falencia beni-sucedida, Funaro administrou os bans sonhos do 
pais e deixa a sensacao de que quase se chegou la. ( Vcja. 06/05/87.p.44 ) 
1 3 6 A comuiiicacao na midia e mais criacao de uma realidade do que sua simples rctratacao, nesse processo o 
mito e criado.( Contrcra, 2000,p.53 ) 
7 3 7 Na narrativa da midia e na publicidade muitos destes elementos simbolicos associados ao heroi restaurador. 
Jose Sarney, \3o estar presentes construindo a imagem do Cacador de Marajas. So que nela, ha uma inversao 
fundamental, o presidente Sarney deixa o posto de heroi para, na nova dramatizagao, assumir o papel dc vilao. 
Efemeridade propria da nova politica midiatica, ansiosa por semprc novos personagens e espetaculos. 
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IV.4.4. OS C A C A D O K E S DA A RCA PERD1DA - Os Ilerois da Midia. 

Os anos 80 foram prodigos na criacao e veiculacao de herois na midia. Uma decada na 

qual a passagem para uma sociedade e mentaiidade pos-moderna e globalizada veio por em 

cheque modelos e valores estabelecidos, formas de convivencia e sociabilidade e trouxe, 

numa vertigem frenetica de transforma9oes, ambiguidades, fantasias e medos, novos, intensos 

e inexplicaveis. 

Contrera ( 2000 ) fala da ausencia total de limites "tudo ao mesmo tempo agora", da 

dessincronia da vida contemporanea, da vertiginosa velocidade e fragmentacao na urgencia da 

vida nos centros urbanos e de uma sensacao de catastrofe iminente. E esse panico que, 

segundo ele, se faz representar na midia e nos seus temas. 

Neste redemoinho, cada vez mais a individualidade e requisitada e valorizada na midia 

e na publicidade. Mas, essa individualidade, incentivada e desejada, entra em choque a nivel 

psiquico e social, com o anonimato, a impessoalizacao, a indiferenciacao e o nivelamento 

resultantes da cultura de massa. Da angustia e panico provocados por este choque, surge o 

heroi da midia para representar o eu sobrevivente e emergente no oceano indefinido dos 

iguais. Ele sinaliza - com diz Morin ( Contrera, Ibdem, p.55 ), a emergencia da consciencia 

individual no seio da indiferenciacao da especie. 

Tavola ( 1985, p.299 ), mostra que a midia e portadora da mitologia de cada tempo. 

Havendo uma parte controlada, conhecida, dominada, usada mercadologicamente e outra 

carregada de emersoes brotadas espontaneamente do inconsciente, mecanismos mentais que 

antecipam atitudes e reacoes e denunciam estilos de vida e sao correntes culturais 

ascendentes. Emergem do inconsciente, alastram-se e contagiam faixas extensas da 

populagao. "Sao latencias acumuladas em secreta identidade uUerpessoal e que de repente se 
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corporificam em movimento, processo, moda ou consumo indiscriminado, reveladores do 

amadurecimentode uma ideia oupercepcao emoliva". (Ibdem,p.300 ) 

Segundo o autor, uma dessas correntes culturais ascendentes, portadora de grande 

forca, refere-se as ameacas de perda da individualidade ou da identidade, uma vez que as 

sociedades contemporaneas rotinizam a vida, os habitos, o consumo e o comportamento, 

diluindo as caracteristicas e particularidades individuals no grande coletivismo. 

Paradoxalmente, o individualismo e cada vez mais afirmado e inccntivado, nas 

propostas, realizacoes e buscas pela pluralidade, autonomia e liberdade 

Neste palco lutam os novos herois da midia. E e dentro dcssa otica que procuramos 

compreende-los como um fenomeno marcante dos anos 80. 

No final dos anos 70, o Super-Homem voltou as telas dos cinemas numa 

superproducao. Superman, ofilme ( ELJA, 1978 ) inovava nos efeitos especiais e numa inedita 

promocao e marketing. Nos anos 80, o Super-I/omem voltaria em mais dois filmes, 

aproximando-se cada vez mais do ritmo das estorias de quadrinhos. 

Dentro de uma nova onda de culto narcisico ao corpo, na qual a reivindicacao 

muscular democratizava-se, exibindo a potencia anatomica como espetaculo, permanente, 

obsessivo e universal, Courtine ( 1995,p.83 ) mostra como "Na televisdo e no cinema, as 

exibicoes musculares generalizaram-se ao longo dos anos 80". Para o autor, tal fato 

respondia a um sentimento de isolamento e a um sentimento de atrofia e fragilidade 

psicologica, compensada pela hipertrofia muscular. 

Nesta linha, apareceram novos heiois em filmes-como Conan, O Barbara ( EUA, 1982 

) e Conan, O Destruidor ( EUA, 1984 ). Nascido das historias em quadrinhos,738 os filmes de 

Conan se destacaram pelos efeitos especiais e pela musculatura de Arnold Schwarzenegger. 

7 3 8 Conan, nascido cm 1932 numa cstoria dc quadrinhos, foi redcscobcrto nos anos 70, tornando-sc o gibi dc 
maior sucesso nos EUA. Agora no cinema segue a trilha do super-homem. ( Veja, 29/12/82,p.46 ) 
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Tambem fazem pane desta linha, os filmes estrelados por Silvester Stalone, como Rocky, o 

lutador de boxe do final dos anos 70 e Rambo, que em Rambo, Programado para matar ( 

EUA, 1982 ), transformou-se no heroi da moda. 7 3 ; 

Steven Spielberg7"10 criou o heroi Indiana Jones em tres producoes dos anos 80: Os 

Cagadores da Area Perdida ( EUA, 1983 ), Indiana Jones e o Templo da Perdiqdo ( EUA, 

1984 ) e Indiana Jones e a Ultima Cruzada ( EUA, 1989 ) . 7 4 1 

No entanto, talvez seja o filme Batman, de 1989, o que mais reflete a subjetividade 

pos-moderna dos anos 80. Lancado em junho daquele ano, nos Estados Unidos, arrecadou 

mais de 300 milhoes de dolares em quatro meses, sucesso de bilheteria que se verificou aqui 

742 

tambem no Brasil. " 

Para comecar, o ambiente historico da Gothan City "e uma Nova York do futuro, 

coberta de nuvens pesada, com rttas estreitas e imundas, repletas de bandidos" ( Veja, 

Ibdem,p.96 ), com citacoes de imagens de Blade Runner, de revistas em quadrinhos dos anos 

50; com imagens distribuidas em rapida edicao misturando o quadrinhos com o fliperama, 

passado e futuro, ficcao e realidade, o lugar comum c a surpresa. 

Alem disso, em Batmam reproduz o clima gotico dos anos 80, onde predomina o negro 

com toda a sua ambivalencia reveladora, onde a ordem e caos se misturam sem apontar saida 

nenhuma para a incerteza.743 

7 3 9 O heroi do moda - Nas telas, outro veterano da Guerra do I ietnd. ( Vcja, 01/06/83,p. 138 ) 
7 4 0 Spielberg esta moldando a sensibilidade de uma nova geracao, diferente daquela cuja sensibilidade fora 
moldada por Walter Disney. "Ele inovou nos filmes de a\>entura ao usar todos os cliches do genero para 
suhverte-losem seguida". ( Vcja,04/07/84,p.l08 ) 
1M "Indiana pensa com a velocidade de um computador e age em ritmo de fliperama". Cinema - A terceira 
facanha - Em Indiana Jones e a Ultima Cruzada, Steven Spielberg volta a eletrizar as plateias com doses 
maciqas de acao e a\'entura. ( Vcja, 14/06/89 ) 
1 4 1 Cinema - O ataque do morcego vingador - Batman chega as telas num filme que ao mesmo tempo 
surpreende e mantem o antigo charme do heroi cinquentao. ( Veja, 25/10/89,p.96 ) 
743 "Se o negro sempre foi a cor por excelencia de Batman, criatura da noite e do crime, a inesnia cor agora 
define o final da decada. O negro foi o torn dominante nas roupas e filmes dos anos 80, e Batman surge como 
seu fecho reluzente obscuro. Ofilme e dark. noir. sombrio". ( Veja, lbdem,p.96) 
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Na televisao e no cinema, o desenho animado lie-Man, com o seu grito de guerra: 

"Pelospoderesde Grayskull", tornou-se o super-heroi mais amado pela garotada na sua luta 

para convencer os bandidos que o mal nao compensa.745 Em 1986, o heroi He-Man virou 

mania no Brasil. O seu hino em disco vendeu 700 mil copias 7 4 6 e foram lancados albuns, 

747 

revistas e filme. 

Alem dos titulos ja citados, destacamos entre os filmes lancados nos anos 80, aqueles 

cuja presenca do heroi tambem e destacada: O Fxterminador do Futuro ( EUA, 1984 ), 

Grays/one - a lenda de Tarzan (Inglaterra, 1984 ), Karate Kid - A Hora da Verdade ( EUA, 

1986), Karate Kid 11 ( EUA, 1986 ), Highlander, O Guerreiro 1 mortal ( EUA, 1986 ), 

Bradock III ( EUA, 1987 ) O Predador ( EUA, 1987 ), Running Man - O Sobrevivente ( 

EUA, 1987 ), Mdquina Mortifera ( EUA, 1987 ), Busca Frenetica ( Franca, 1987 ), Duro de 

Malar ( EUA, 1988 ), Mdquina Mortifera II ( EUA, 1989 ); 007 - Somente para Sens Olhos ( 

Inglaterra, 1981 ), 007 Contra Octupussy748 ( Inglaterra, 1983 ), 007 Marcado para a Morte ( 

Inglaterra, 1987 ), 007 Permissdo para Malar (Inglaterra, 1989 ) . 7 4 y 

Artur da Tavola ( Ibdem, p.95 ) afirma que e nas series, onde a fantasia aparece mais 

solta e o ( aparente ) absurdo predomina, que surgem, vivos, os elementos da mitologia 

contemporanea. "Sao realidades intrapsiquicas do homem de hoje e da vida atual, vindas d 

lona atraves de histdrias de super-herdis" 

1 4 4 He-Man e o Cometa Coxmico - EUA. 1983 
w s ( Veja, 01/01 /86,p. 185 ) 
m Hino do heroi - Trem da nlegria canta as peripetias de He-Man. ( Veja, 26/03/86,p. 123 ) 
747 "Nossos herdis ja eslao fora de moda e salurados. A inven^ao-inovacao apareceu no momento hem 
oportuno: o de He-Man, e o heroi charmoso, moderno, hitmano e sentimental que demonstra amor e justica 
pelos inimigos". ( F. A Brasilia, DF ( julho ) - Cartas, Brasil, Veja, 31/12/86,p.l7 ). Divertimento - Poderes de 
Ile-Man - O heroi da IVganhafilme, re\'ista, album e vira mania. ( Veja, 02/07/86,p.80 ) 
7 4 8 Em 1983, com o lancamcnto de Octopussy, 18% da populacao do planeta ja ha\ia assistido a algum filme de 
James Bond, que segundo o presidente dos Estados Unidos, seria "o grande heroi do mundo livre". Cinema - O 
vigor de Bond- Glorioso e exuberanle, 007 estd de volta. ( Vcja 06/07/83,p. 122 ) 
7 , 9 SET Especial, 1000 Videos, Edicao, Editora Azul 1991. 
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Umberto Eco ( 2001 ) mostra que o tenia do heroi, dotado de poderes superiores aos 

do homem comum e uma constante da imaginacao popular, de Hercules a Siegfreid, de 

Rolddo a Paniai gruel e Peter Pan. Porem, para ele, a imagem simbolica do Super-homem tern 

um significado especial numa sociedade particularmente nivelada, onde as perturbacoes 

psicologicas, frustrates, complexos de inferioridade estao na ordem do dia e onde o homem 

se torna um niimero no ambito de uma organizacao que decide por ele. Ele analisa o caso do 

Superman como um heroi positivo que deve encarnar as exigencias de poder que o cidadao 

comum nutre e nao pode satisfazer. 

O autor entende a mitificacao como simbolizacao inconscia, identificacao do objeto 

com uma soma de finalidades nem sempre racionalizaveis, projecao na imagem de tendencias, 

aspiracoes e temores particularmente emergentes num individuo, numa comunidade, em toda 

uma epoca historica. 

Para este autor, a diferenca entre o Superman ( e os novos herois da midia ) c figuras 

tradicionais como os herois da mitologia classica, e que esses novos herois convivem com a 

ambiguidade de, como personagem de um mito, encarnar uma lei, uma exigencia universal, 

sendo em certa medida previsivel ( tern que ser um arquetipo, a soma de determinadas 

aspiracoes coletivas, devendo imobilizar-se numa fixidez emblematica que o tome facilmente 

reconhecivel ) mas, como e comercializado no ambito de uma producao romanesca, deve 

submeter-se a uma desenvolvimento, numa narrativa em que o interesse principal e a 

imprevisibilidade, fazendo com que a invencao do enredo ( e o jogo de imagens, no caso do 

cinema ) passe para o primeiro piano. 

Para Eco, esta ambiguidade do Superman reflete a situacao do homem heterodirigido 

da sociedade tecnologica a quern constantemente se sugere o que ele deve desejar e como 

obte-lo, segundo certos canais pre-fabricados que o isentam de projetar perigosa e 

responsavelmente. A propria opcao ideologica lhe e imposta atraves de um "cauteloso 
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controle das possibdidades emotivas do eledor e nao promovido atraves de inn esdnndo a 

reflexao e aavaliacdo rational". ( Eco,lbdemp.261 ). 

No Brasil, depois do sucesso na Copa de 1982, Zico foi para o Udine e se tornou o 

grande heroi do futebol campeao do mundo em 198 3. 7 5 0 Piquet conquistou o tricampeonato 

751 * 

mundial de Formula 1, em 1987. Em 1988, Airton Senna conquistou, pela primeira vez, o 

titulo mundial e deu ao Brasil uma posicao unica na formula 1: seis campeonatos.752 Nesse 

mesmo ano, Adilson Rodrigues, o pugilista Maguila, venceu Trevor Currie, em agosto.7" Nas 

Olimpiadas daquele ano destacaram-se Aurelio Miguel, meio-pesado, medalha de ouro, 

Oscar, o cestinha do basquete e Romario, artilheiro com sete gols. 7 5 4 Emerson Fitippaldi 
75^ 

venceu as 500 milhas de Idianapolis em 1989. 

Para Tavola ( 1985,p.301 ), o esporte e a vitoria do heroi transmitidos pela TV revelam 

o individuo como notorio e pregnante, emergindo de dentro do homem-massa, incaracteristico 

e repetitivo: "A televisao opera com tais tendencias emergentes buscando tenuis e assttntos 

(pie atendam a necessidade popular expressa atraves dos novos mitos surgentes. Ela e o 

portal do consumo, seu espelho mdgico ". 

Ele exemplifica este fato na forma pela qual a midia trata o esporte olimpico e sens 

herois. Pois o heroi olimpico expressa, pelo menos na aparencia, o mundo das pessoas que 

querem descobrir a propria individualidade atraves de uma definicao corporal, espiritual, 

existencial e politica. 

7 5 0 Esporte - A Italia a sens pes - Zico eletriza Ucline e se transforma no grande idolo do fittehol campeao do 
mundo. ( 16/ll/83,p.68). 
7 5 1 (Vcja, 30/12//87) 
75:! "Um rei voa baixo - A era dos poderosos motores turbo terminou na formula 1 coroando em sua ultima 
temporada um rei visceral da velocidade, o brasileiro Ayrton Senna, que conduziu seu Klclaren como um heroi 
para conquistar pela primeira vez o titulo mundial e dar ao Brasil uma posicao unica na formula J: seis 
campeonatos. Ayrton Senna foi campeao lutando contra uma lenda. O frances Alain Proust". ( Vcja, 
28/12/88,p.88) 
7 5 3 "Dedico esta vitoria a todos os pais do Brasil" - disse ele, na comemoracao da vitoria: "inclusive a minha 
mae que e um pai pra mini' ' (Vcja , 28/12/88,p.08) 
7 5 1 (Vcja, 28/12/88,p.88) 
7 5 5 (Veja, 07/06/89,p.ll2) 
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Por fim, rcsta ressaltar a fonria intercambiante e antropofagica pela qual os conteiidos 

midiatico transmigram e transformam-se de significados em significantes, atrelados a novos 

conteudos, marcas e imagens, inclusive imagens politicas, produzidos pela midia e pela 

publicidade. Como veremos adiante, estes conteudos vao estar presentes como simbolos ou 

como referencias indiretas na imagem heroica do Cacculor deMcirajds.756 

7 V ' Na midia c na publicidade, a imagem do Caqador de Marajas participara dc um dialogo simbolico com cslcs 
herois da midia - mas como veremos na segunda parte - com especial destaque para Superman, Indiana Jones, 
He-Man eJean Pierre, da novela "Que Rei Sou Eu?", da Rede Globo. 

413 



! I PARTE 

"Chegou a hora de acabar com os marajds 
Sou Collar. 

Vamos botar tudo de novo no lugar 
Sou Collar. 

Aqui e Id, la e aqui 
No dia 15 o Brasil vai colorir 

E vai dar Collor 
Do Oiapoque ao Chid" 

( Clipe/Jingle Collor, Primeiro Turno, Programa Eleitoral do dia 01/10/89 ) 



Capitulo III: 

A CONSTRUCAO DA IMAGEM DO CACADOR DE MARA J AS ATRAVES DA 
MJDIA. 

Nesta segunda parte procuramos mostrar que as transformacoes ocorridas nos espacos 

e relacoes entre as esferas publica e privada, no interior do grupo familiar, nas novas formas 

de socializacao e sociabilidade e na consolidacao de subjetividade marcadamente narcisica -

como visto na primeira parte deste trabalho - foram adequadas a novas formas de seducao 

publicitaria atreladas a midia, postas em pratica durante os anos 80. 

No campo politico isto propiciou novas formas de personalizacao e credibilidade 

politica, uma crcsccntc busca cm partilhar imagens construidas, espelhadas em um novo tipo 

de carisma racional, secularizado e narcisico, com as quais se busca criar vinculos 

emocionais. 

Portanto, a analise da construcao da imagem do Cacador de Marajds atraves da midia 

e da publicidade permite entender como foram postas em pratica estes novos mecanismos da 

seducao publicitaria, adequando-a ao cenario e ao imaginario da decada de 80. 
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I. A NOVA ERA DA 1MAGEM NA POLll'ICA: SEDUCAO E 
SUBJETIVIDADE. 

Nosso objetivo neste segmcnto e o de mostrar como a producao e circulacao do 

Capital Image/ico atraves da publicidade e da midia faz parte de um novo processo de 

seducao que passa a apelar de forma mais consistente e direta as emocoes e ao inconsciente 

do publico. Como ponte com a primeira parte deste trabalho, mostramos que a seducao 

responde a uma nova subjetividade propria de uma sociedade pos-moderna, com suas novas 

formas de socializacao, e recursos de midia. No Brasil dos anos 80, estes mecanismos da 

seducao passaram a ser utilizados na politica, e a campanha de Collor de Mello foi o grande 

marco da utilizacao do marketing e da publicidade, para construcao de uma marca e uma 

imagem durante o processo eleitoral.757 

As mudancas na conformacao da subjetividade politica e do mercado eleitoral, ja se 

processavam desde as primeiras decadas do seculo XX. Porem, o crescente distanciamento 

entre candidatos e eleitores, as transformacoes nas relacoes entre o publico e o privado, a 

importancia dos meios de comunicacao de massa e os novos contornos da politica 

personalizada foram, aos poucos, aproximando o mundo da politica da chamada publicidade 

de imagem. 

757 Esta discussao accrca dos mecanismos da seducao na publicidade e da sua rclacao com uma nova 
subjetividade pos-moderna, c fundamental para a nossa proposla de desenvolver - no proximo capilulo - um 
modelo de leitura e interpretaalo dos relatos publicitarios utilizados na campanha de Collor de Mello na 
televisao. Atraves das constclacSes simbolicas presentes nestes relatos procuramos destacar o dialogo com os 
medos, as fantasias e os mitos da decada de 80 como processo de construcao da imagem do Cocador de Marajds 
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Esta nova publicidade de imagcns se adequava aos novos meios de comunicacao, o 

cinema e o radio em especial, e as mudancas do Estado moderno em uma sociedade urbano-

industrial que exigia um poder forte, concentrado e pessoal. 

No Brasil do seculo XX, estas transformacoes na esfera politica, deram-se sobre a 

erosao das oligarquias regionais e das velhas relacoes pessoalizadas-diretas, de clientela e 

compadrio, que foram caracterizadas e caricaturadas pelo coronelismo. 

O populismo, embora tivesse alguma forma de identificacao pessoal na relacao entre 

chefe e base, tratava-se de um fato social diferente, marcado pela urbanizacao, pelo impacto 

do desenvolvimento industrial e pela relacao entre o poder e uma massa de individuos 

politicamente isolados entre si. Como afirma Weffort ( 1986, p.28 ): "O Populismo e, no 

essential, a exallacao do poder publico: e o proprio Estado colocando-se atraves do Hder, 
em cantata direto com os individuos rettnidos em massa ". 

E fundamental ressaltar que a construcao da imagem de Getulio Vargas como "o pai 

dos pobres", como o "doador dos direitos dos trabalhadores",75x refletia as contradicoes de 

uma sociedade que se urbanizava, se complexificava e se expandia, mas que permanecia 

atravessada por relacoes e mentalidades tradicionais, patriarcais, hierarquicas de base rural-

agraria. A imagem de Getulio Vargas, fundia esses dois mundos, misturando a linguagem da 

casa com a linguagem da rua, paternalismo patriarcal tradicional e hierarquico com a 

impessoalidade burocratica dos direitos trabalhistas destinados ao povo - uma familia 

ampliada diante do Estado paternalista e plenipotenciano. 

Ressalta-sc, que nao sc Irala aqui do acumulo de Capital Imagetico ( como vercmos a seguir: secular, 
midiatico, racionalmcnte produzido e dhoilgado ), trata-se de acumulo dc capital politico tradicional. 
personalbado, carismalico, fundado em trocas generalizadas e na logica da outorga da politica como doac2o: um 
capital politico imenso, mas instavel c pcrigoso. ( Gomes, 1998 ) 

5y Como resume Angela Gomes ( 1998, p.536 ): "Sua personalulade e autoridade paternal permitiam a 
inanutencao das hierarquias e a proximidades com as liderancas. Ele era distinto por sua superior!dade, mas 
justamente por causa dela estava proximo, 'junto' ao povo. A face publico da autoridade ganha\>a dimensao 
'familiar' havendo identidade-intimidade com o poder ". 
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Esta nova forma de personalizacao da politica atraves da construcao da imagem daVa-

se num contexto em que crescia a face racional-legal do Estado, traduzida pela burocracia 

especializada, pela impessoalidade e pelo saneamento das praticas politicas, mas que nao 

largava a sua face tradicional, expressa na autoridade pessoal de um lider paternal que se 

voltava direta e emocionalmente para sen povo. ( Gomes, 1998,p. 526 ) 

Foi, no entanto, atraves da racionalizacao, burocratizacao e especializacao do Estado 

que foi possivel implementar uma politica de construcao de imagem ( copiando o modclo 

fascista ) atraves de uma cuidadosa propaganda oficial, comandada pelo DIP e tendo como 

locus principal o radio. Atraves dela Vargas foi retratado como o "chefe-guia", o "amigo-

pai", o "pai dos pobres", selando uma proposta de Estado autoritario e corporativo com o 

populismo na relacao lider-massa. 

No Brasil do inicio dos anos 60, Janio Quadros ja sabia utilizar bem o radio e o 

comicio e fazia o seu show politico.761 Ele criou um modelo de marketing politico individual, 

fundamentado na montagem de um visual diferenciado, na elaboracao de um discurso sui 

generis, na estruturacao de acoes politicas premeditadas, compondo assim um estilo de 

lideranca politica.762 

O golpe militar em 1964 vai estabelecer rupturas nas formas de representacao eleitoral 

que se consolidavam desde o fim do Estado Novo. 

760 ".-1 origem do uso sislemdtico dos meios de radiodifusdo para fins polilicos no Brasil remonta ao primeiro 
governo de (leli'dio I 'argas ( 1930-1945 ) . Muito einbora a radiodifusdo jd estivesse presenle no Brasil desde a 
clecada de 20 ( a primeira emissora de radio foi inaugurada, no Rio de Janeiro, em 1923 J, somenle no governo 
de Vargas e que ela foi regulamenlada, atrm'es do Decreto 20.047 de 1931 e do Decreto 21.111 de 1932...0 
sistema radiofonico experimentou uma grande expansdo ao longo dos anos 30. A utilizacdo da nova tecnologia 
do radio de vdlvula e as receitas provindas da publicidade permitiram que ele se popularizasse, abrindo 
caminho para o uso politico do radio pelo regime de I'argas, que se deu, principalmente a partir da instauracdo 
do Estado Novo, em 1937. A criacdo do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), em 1939, teve um 
papel central neste sentido. Atra\>es de um controle rigido dos diversos instruments de comunicacao, o DIP 
procurou elaborar uma propaganda systematica do governo ". ( Albuquerque, 1996,p.90-91 ) 
™ Figueiredo ( 1994) 
762 Chaia ( 1996) 
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Mas, mesmo o periodo militar brasileiro, com o seu modelo autoritario e repressivo, 

foi conduzido na propaganda oficial com a promessa de um milagre economico e com a 

realizacao e a integracao do Brasil gigante. Ninguem segurava este pais ! 

Construia-se, entao, atraves Aerp/ARP, a imagem do regime encarregado de afastar os 

inimigos do pais, utilizando-se alem do radio, a televisao:763 "Brasil, ame-o ou deixe-o" e de 

erguer a promessa de um novo tempo: "Esse e um pais que vai pra /rente". 

Verifica-se, neste periodo, como a imagem do regime lidava prioritariamente com 

questoes acerca do tradicional e do moderno. O Brasil moderno era o Brasil do milagre, da 

integracao nacional, da superacao do caos e dos velhos tempos, por isso as ideias-forcas 

fundamentals eram: "construcao" e "transformacao". Era o esforco racional para alcancar o 

desenvolvimento, tal qual Golbery do Couto e Silva expressava em sua geopolitica, e para o 

qual o avanco das telecomunicacoes, especialmente a televisao, fazia-se o meio adequado. 

Mas a promessa e as realizacoes desse Brasil moderno vinham embaladas em valores 

tradicionais, buscando reforcar a solidariedade social comunitaria, o nucleo familiar, a 

educacao moral e civica. 

Segundo Carlos Fico ( 1997 ), para embalar as propostas de modernizacao com os 

elementos do imaginario tradicional, a propaganda da ditadura procurava retratar 
764 

principalmente o Brasil do interior e as tradicoes de longa duracao. 

Segundo Albuquerque ( 1986,p95 ) o regime militar investiu pesadamcnte na constiluicao de uma rede de 
telecomunicacoes que interligasse todo o pais. Em 1965 foi fundada a Emprcsa Brasilcira dc Telecomunicacoes 
(EMBRATEL ), a qual se deslinou a tarefa de criar um sistema de microondas que unisse todos os estados da 
Federacao, e a tarefa dc interligar o Brasil no sistema international de satelites ( INTELSAT ) criando as 
condicdes para a existencia de uma rede nacional de televisao. Essas metas foram atingidas no initio da decada 
de 70. Em 1965 o numero de receptores de televisao no pais estava na casa dos 2 milhoes, em 1980 chegaria 
perto dos 20 nulhoes de aparelhos, atingindo quase tres quartos dos domicilios cxistentcs. 

O autor cita o exemplo de uma peca publicitaria ambientada no interior do Brasil, no espaco rural, no Brasil 
de dentro, onde diferentes pessoas se unem para construir uma ponte sob o sonoro slogan: "Esse e um pais que 
vai pra /rente", pronunciado por um locutor temo e emocionado, diante da imagem de elementos simbolicos 
catalisadores: a carroca, o bule, o cafezinho, o bencvolente e cordial homem do interior. Alem dc outras pecas, 
onde aparecem pequenas cidades do interior, montanhas, riachos, pastos, a roda de velhos conhecidos, a Igreja, o 
padre de batina cruzando a rua ao som de flautas e passaros. 
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Porem, com o recente rctorno da democracia, nos anos 80, um novo contexto socio-

politico se erguia ( Rubim,2000,p.21-22 ). O eleitorado cresceu ( em 1960, votaram 

aproximadamente 15 milhoes de pcssoas, 20% da populacao; em 1989, votaram quase 82 

milhoes de pessoas - quase 60% da populacao, sendo dois tercos dela semi-analfabetos ou 

analfabetos );765 o processo de urbanizacao e industrializacao se acelerou e se ampliou ( em 

1960, apenas 30% da populacao viviam nas cidades; em 1980, 67% da populacao ja viviam 

nas cidades; neste periodo, o setor secundario da economia cresceu 263% e o terciario 167% 

), o mercado nacional se consolidou e se estaiturou, sobre uma larga rede de comunicacao que 

se estendeu por todo pais ( multiplicaram-se as estradas nacionais e as transmissoes 

televisivas que se restringiam a oito capitals, atraves com 18 emissoras em 1960; ja eram, em 

1980, 235 emissoras de televisao, 25 milhoes de receptores, cinco redes nacionais e 94% da 

populacao potencialmente atingida; em 1989, cerca de 86% da populacao tomavam 

conhecimento dos acontecimentos politicos atraves da televisao ); e o poder local sofreu 

agudas transformacoes, deixando o eleitorado menos preso aos lacos de dependencia pessoal e 

aos currais eleitorais, ao mesmo que as campanhas politica mudaram significativamente, 

tornando-se cada vcz mais atreladas a midia, principalmente, atraves do horario eleitoral 

gratuito766 e dos debates eleitorais e aos procedimentos especializados no campo do 

marketing, da publicidade politica e das pesquisas eleitorais. 

Agora, de forma mais decisiva e abrangente, o campo politico, passou a se inserir no 

meio de uma magnifica industria de diversao e informacao, munindo-se de novas estrategias 
• t • 767 

de seducao para conquistar a atencao, o interesse e a adesao do consumidor politico. 

165 Eslcs dados comparativos c os scguintcs sao citados por Rubini ( 2000, p. 21-22 ) 
766 Vale observar que a propaganda eleitoral tclevisiva gratuita so comccou no Brasil em 1962 ( embora ja fosse 
utilizada no radio ); permaneceu de forma censurada durante o regime militar e foi liberada a partir dc 1982 , e 
permanece ale hoje, com poucas alleracoes, exceto na campanlia de 94 quando foram proibidas imagens extcrnas 
e montagem das imagens. (Ver: Figueiredo eti al., 1998 ) 
767 Nesse sentido, expressa Marcuse ( 1982,p.l08 ): "a linguagem politica tende a tornar-se a da propaganda 
comercial.A dominacao dos politicos foi incorporada aos desempenhos e repousos didrios dos cidadaos e os 
'simbolos' da politica sao tambem do negocio, do comercio, da diversao ". 
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No mercado e na publicidade estavam cada vez mais presentes mecanismos atraves 

dos quais se buscava substituir ou revestir a satisfacao das necessidades com a satisfacao de 

desejos. Atraves das imagens e das marcas, o mercado adentrava no admiravel mundo novo 

da seducao.768 

Este e, como diz Carvalho ( 2000,pl40 ), o mercado das relacoes emocionais 

substitutas, onde: "A imagem marca corresponde a um deslocamento do apelo sedutor da 

mercadoria da materialidade do sen corpo para os encanlos de sua 'alma ', eslabelecendo 

uma relacao empdlica, emotional, com os sens deslinatdrios". 

Os produtos, atraves das suas imagens e marcas, tentam suprir carencias, aplainar 

medos e anseios e direcionar frustracoes pessoais e coletivas, e o fazem desde uma 

perspectiva do desejo, refletindo e reforcando o narcisismo contemporaneo em uma busca, 

incessantemente negada, de integracao fusional, de auto-satisfacao, de distincao e estilo, de 

emocao e fantasia.769 

A seducao alua sobrc o descjo. Scduzir e provocar, incitar, rcflctir e direcionar o descjo. Mas este so cxiste 
por existir a repressao c, portanto, a carencia, a finitudc c a insatisfacao ( culpa, temorcs, ansiedades, 
hostilidades, solidao, tensocs intemas, ambic3o ), que fa/, o homcm caminhar para o que falta de plenitude e o 
leva a eniprccndcr a saga ctcma dc Odisseu, que a publicidade ofcrccc embrulhada sob lu7.es. cores, marcas c 
cspclaculo. 

Desejos presos a pulsoes croticas e destrutivas reprimidas, a necessidades maleriais c sociais nao 
rcalizadas. Desejos rcplenos dc tensao, de conflitos, de cortc, vazados pela latencia do intransitive sao elcs que 
se aprescnlam a seducao, que, ao reflcti-los, os ativa, os descomprime, os transfcre, os associa, dando-lhcs 
senlido, procurando resolver, pela fantasia, a tensao sob a qual cstao expostos. Esla c a forca da seducao 
publicitaria, ela joga com dualidadcs: mcdos-fantasias, carcncia-satisfacao, cla conscgue "rcspondcr" as 
necessidades primarias, aos elementos de identidadc, de seguranca e de compensacao. atraves dc mecanismos dc 
associacao emotiva c simbolica ( por contiguidade, continuidadc e semelhanca ) e de transferencias. atraves de 
projecocs ( pela fuga, ameacas ) e identificacoes ( pela promessa, pelo espelho ). A seducao se faz trafegar pclos 
movedigos terrenos do inconsciente, buscando transformar desejos em emccoes ou, por outras vias, mobilizar 
cmococs como forma dc descntcrrar, ativar, cxpressar c recriar desejos. Nesta dupla c mesma jomada, a seducao 
se rcaliza atraves de jogos de associacao ( simbolica ou emotional) e transferencias. Enfim, a seducao, atraves 
dc cstimulacao emotional, ativa o pensamcnto primario que passa a opcrar por associacao e transferencias como 
forma de canalizar desejos, lemores e fantasias. 
769 "As imagens associailas aos produtos sao relacionadas simbolicamente pelo consumidor a imagem de si 
proprio percebida e pretendida. O consumidor procura escolher produtos e marcas que reforcem a identidade 
de imagem desejada, caracterizando atributos sociais distintivos. Atraves do consumo, busca suprir 
deficiencias, eslabelecer identidades e reforcar elementos no sentido da imagem projetada como ideal. Os 
simbolos fornecidos pela propaganda na midia sao utilizados nesse movimento de busca da auto-imagem 
idealizada. Sentindo-se impotentes para mudar internamente as caracleristicas indesejadas, as pessoas 
recorrem ao mundo onirico para viver, mesmo que fantasiosamente, a situacdo desejada Como essa fantasia 
produz uma satisfacao pequena, imediata e breve, que logo se volatiliza, a busca e permanente, pois o desejo 
que a move nunca e satisfeito. Novas imagens e simbolos divulgados pela midia exercem seu poder de atraqao 
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Nelly de Carvalho ( 2001, p. 16 ) mostra que a mensagem publicitaria tem dois pianos. 

0 piano denotativo, semantico, com um conjunto de informacoes, e singular, objetivo e 

favorece a inteligibilidade. E o piano conotativo tem funcao empatica, e plural e subjetivo, 

trazendo elementos implicitos e subconscientes, com uma sobrecarga afetiva a nivel 

inconsciente. 

Para ela ( Ibdemp. 17 ), a linguagem da seducao presente na publicidade remove da 

superficie indicadores de autoridade e poder por tres vias: 1 ) pela via psicologica - o jogo de 

palavras e erotico ( prazer) no sentido freudiano do termo; 2 ) pela via antropologica - o jogo 

simbolico dos signos reaviva arquetipos coletivos, ocultos, mas fundamentals e escamoteia a 

barreira da consciencia e 3 ) pela via sociologica - que faz com que a publicidade se dirija 

para cada um isoladamente e faz, ao mesmo tempo, ter a consciencia de pertencer a um 

coletivo, fazendo apelos aos lacos sociais e simbolicos frageis das sociedades industrials. 

Assim, a publicidade, atraves da seducao, cria uma visao fascinada, ofuscante, 

parcializada, descontextualizada da realidade, favorecendo o escamoteamento daquilo que nao 

corresponde as expectativas do publico receptor, o que e o triunfo da metonimia. 

A publicidade da imagem e marca promete bem mais do que pode cumprir. Seu poder 

e o da aparencia, criando um clima que exerce rupturas, que traz o novo, que propicia o 

espetaculo, a diversao, a fuga da logica do cotidiano empobrecido, levando a logica do desejo, 

do prazer. A imagem e a aparencia que seduz, tornando-se Espelho de Narciso. Ou como diz 

Haug ( 1988,p. 184 ): "A aparencia (pie seduz e como um espelho no qual o desejo se olha e 
se reconhece como objetivo ". 

Bellenger ( 1985 ) cita F. Dichter, o pai das pesquisa de motivacao e aplicacao da 

psicanalise ao marketing, para mostrar que a seducao dirige-se aos moveis do subconsciente e 

de consumidores que procuram realizar os seus desejos. Nao thes importa que essa realizacao de desejos seja 
fantasiosa e fugaz. Nao ha ilusdes quanto a esses limites: as pessoas querent se satisfazer com a fantasia o 
maximo que puderem ". ( Silvcira,2000, p. 126-127 ) 
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do inconsciente dos consumidores, identificando, criando ou encontrando uma solucao para os 

desejos, pois que ha sempre desejos insatisfeitos.770 

Portanto, a partir dos anos 80, este tipo de seducao publicitaria vai, de forma mais 

abrangente e planejada, fazer parte da publicidade politica, em um mercado politico 

democratico, sujeito a livre concorrencia de ofertas similares, atraves da construcao de 

imagens politicas. 

A adocao destas novas estrategias de producao e acumulacao de capital simbolico ( o 

Capital Imagetito ) no campo da politica diz respeito a mudancas no mercado eleitoral. Hoje, 

os temas ideologicos parecem cada vez mais excluidos ou marginalizados na agenda politica; 

os projetos de sociedade diminuem os seus angulos de enfoque, quando nao desaparecem 

frente a projetos imediatos, exeqiiiveis, operacionalizaveis e racionais;771 os partidos tem se 

esvaziado como instituicao politica responsavel pela constituicao de grupos e pela elaboracao 

do conhecimenlo das catcgorias que tornam possiveis o conhecimento do mundo social; ha 

um crescente declinio da identificacao partidaria e a presenca de um voto mais instavel, 

voliivel, mudancista; cada vez mais, diminui as relacoes personalizadas e tradicionais de 
* 772 

lealdade e compadrio, o contato face a face entre candidatos e eleitores. 

770 A investigacao motivational tem se dcsenvolvido indagando os molivos que rcgcm as escolhas. Para isso, 
utiliza tccnicas dcstinadas a chcgar ao inconsciente ou subconscicnte por acreditar que, dc modo gcral, as 
preferencias sao determinadas por fatores de que os individuos nao tem consciencia. Para Louis Cheskin (Ferres. 
1998,p.26-7): "Na realidade ao comprar, o consumidor geralmente age de maneira emotiva e compulsiva, 
reagindo inconscienlemente diante das imagens e das ideias associadas no subconsciente com o produto ". 
771 "Atra\'es dessas analises historicas feitas por Bobbio e por Giddens, percebe-se claramente que estamos 
assistindo a transicao de um contexto parliddrio construido em torno de ideologias para um novo contexto em 
que a pratica politica torna-se cada vez mais ligada ao dia-a-dia dos eleitores, relacionando cada voto com um 
beneficio concreto e imediato, na vida do eleitor e de sua familia, dos moradores do seu bairro, da sua cidade, 
do seu estado ou seus pais. " ( Cer\ellini,20OO,p.92 ) 
772 "A espetacularizacao da experiencia abalou o modelo representativo cldssico das democracias liberals. 
Com a espetacularizacao da politica, porem, a disputa politica passa a ser encarada, cada vez mais como se 
fazendo atraves de um comercio de imagens ( 'personal!dades publicas', construidas para o consumo 
espetacular de um publico ) . Neste contexto, as instituicdes mediadoras do contrato representativo, como os 
partidos politicos e ate mesmo o voto, declinam em proveito de outras, intermedidrias da simulacdo politica, tais 
como os media, as empresas de consultoria de marketing politico e as pesquisas de opiniao publico" 
(Albuquerque, 1994,p. 105 ) 
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O peril 1 deste novo eleitor difere, portanto, daquele proposto pela teoria da escolha 

racional, amparada pelas teorias classicas da economia. Nao e um cidadao-consumidor 

consciente dos seus interesses, com acesso a informacoes, que age racionalmente, que e 

participativo, com uma solida ou razoavel identificacao partidaria. E um eleitor que cada vez 

mais escolhe em funcao dos atributos simbolicos dos candidatos-produtos. 

Para Silveira ( 2000,p. l36 ), o eleitor, agora como um consumidor, vai fazer suas 

escolhas em funcao de atributos simbolicos dos produtos. Ele passa a ser atingido pelos 

mesmos meios de exposicao de produtos, formas de publicidade, estrategias de marketing e, 

como o consumidor, o eleitor capta imagens da midia para decidir suas preferencias. "Do 

mesmo modo como um consumidor escolhe um tenis em funcao da sua marca, um eleitor 
escolhe um candidato em funcao das suas caracteristicas de imagem. Nos dois casos a 
escolha efeita em funcao de atributos simbolicos que possuem conteudos subjetivos". 

O autor mostra que a metafora da politica como espetaculo, usada por Debord e 

Schwaterzenberg, tem aplicacao numa realidade onde a grande maioria da populacao toma 

contato com o mundo da politica atraves da midia, na qualidade de espectadores, que se 

entusiasmam, se emocionam e se identificam subjetivamente com certos atores e, para ajuda-

los, os aplaudem.773 

Ao contrario da persuasao racional utilizada na politica tradicional, as estrategias da 

seducao buscam suscitar a adesao nao atraves de proposicoes, do encadeamento logico de 

argumentos, da utilizacao de conceitos elaborados e desenvolvidos sobre um tema, problema 

ou questao de natureza teorica ou pratica, administrativa ou tecnica,774 mas pela fascinacao, 

773 "O eleitor que decide seu voto em funcao de imagens pode ser visto, assim, como um espectador que escolhe 
entre os atores'personagens politicos aqueles de quern ele gosta, com quern se identifica. Isto e, aqueles capazes 
de mexer com suas emocdes e desejos, de fazer aflorar, atras'es de manifestacdes expressivas e discursos 
politicos, sentimentos favoraveis e de se expressar de um modo reconhecido como autentico. O eleitor que 
decide em funcao dos atributos simbolicos dos candidatos nao e convencido atraves de argumentos logicos, mas 
atraves desses elementos subjetivos capazes de mobilizar seus sentimentos e emocdes". ( Silveira,2000,p. 136 ) 
774 A persuas3o c argumcntaliva c proposicional, se constitui sob a forma de raciocinios dialeticos dc que falava 
Aristoteles, busca meios de prova e pondcra sobre os valores em jogo na definicao da realidade. Enfim, se realiza 
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rompendo resistencias pelo encanto, pela recorrencia a surpresa, pela estetica, pelas 

propriedades dramaticas da mensagem, dirigindo-se aos sentidos, as emocoes e aos 

sentimentos. "A imagem marca corresponde a um deslocamento do apelo seduior das 

mercadorias da materialidade do seu corpo para os encantos da sua 'alma' estabe/ecendo 

uma relacao empdtica, emotional com seus destinaldrios ". ( CarvaJho^OOO.p. 140 ) 

E neste sentido que Soares ( 1996,p.30 ) mostra como a logica da politica, que e regida 

por processos argumentativos da ordem da razao, se dobra a logica da publicidade, destinada 

a seduzir, construindo enredos, personagens, provocando efeitos dramaticos, despertando 

emocoes tragicas e comicas. "A seducao das aparencias, a embriaguez visual, a velocidade, a 

beleza a qualquer cuslo, o prazer imediaio, histdrias e personagens que podem ser 

rapidamente idenlificados, produtos que solid lam uma interpretacdo minima ". 

As estrategias de seducao empregadas na construcao e veiculacao das imagens 

politicas buscam o entretenimento, o novo, o diferente, o extraordinario, a superficialidade 

ludica, a dramaticidade da trama, a abundancia de efeitos de imagem e som, voltados para 

atrair um eleitor cada vez menos disposto a buscar e guardar informacoes e sem pontos de 

vista definitivos sobre os assuntos da politica, um eleitor volatil e inconstante, que vai 

transitar no meio de candidatos como se utilizasse do zapping, sentado na poltrona diante da 

televisao. 

As estrategias da seducao marcam, portanto, o avanco da corrente emocional na 

propaganda politica e tem como marco o spate Daisy Girl. No entanto, so recentemente 

essa corrente tem ganhado expressao, atraves das tecnicas de propaganda referencial. 

pelo argumcnto, por raciocinios, onde salicnla uma cstrutura articulada, a busca dc uma plausibilidadc, a prova 
dc adequacao maiordc uma idcia, da supcrioridade de uma proposta.( Soares, 1996,p. 150-52 ) 
775 Esse spote justapunha imagens de uma menina desfolhando uma margarida e imagens dc uma cxplosao 
atomica para sugerir que a vit6ria do republicano Barry Goldwater, nas eleicSes amcricanas dc 1952, 
represenlava o risco de uma cauistrofc nuclear. 
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"Uma das conseqiientias mais imporlantes da predominio da corrente 
emotional e o uso fieqitenle que tem sido feilo, desde a decada de attenia das 
tecnicas de propaganda referential, que utiliza simbolos carregados de qfeto a 

fim de, sutilmente, iransferir sentido para os produtos por ela promovidos". ( 
Kern APUD Albuquerque, Ibdem,p.57 ) 

Por isso e que, para Nimmo, o conteiido cognitivo da politica vem, hoje em dia, depois 

da impressao afetiva, o que leva as pessoas, geralmente, a sustentarem opinioes politicas 

sobre um minimo de informacoes, respondendo mais ao estilo pessoal de lideres do que a sua 

experiencia politica. "Os cidadaos acabam tendo lacos emocionais mais fortes com asfiguras 

politicas, assuntos, acontecimentos, do que lacos racionais". ( Nimmo APUD 

Soares, 1996,p. 150 ) 

Figueiredo, Aide, Dias e Jorge ( 1998,p.08 ) mostram que o apelo a emocao tem sido 

uma estrategia eficaz para ganhar a atencao e o voto do eleitor, consolidando uma tendencia 

em expansao a partir, pnncipalmente, da literatura e pratica norte-americana. 

A politica sempre esteve atrelada, de alguma forma, ao imaginario, seja pela religiao, 

pelo drama, pelo espetaculo, atraves doss quais buscava seduzir e emocionar o eleitor. A 

grande novidade do seculo XX e que este imaginario atrelado a politica sera, cada vez mais, 

0 "Manuals como I 'ende-se Politica, de lMurence Rees ( 1995 ) , indicain que a melhor estrategia para ganhar 
a atencao e o voto do eleitor e ape I or para sua emocao, oferecendo-lhe entretenimento a ser processado 
rapidamente, em lugar de tentar esclarecer racionalmente temas politicos complexos ou definir posiqoes acerca 
de assuntos polemicos...Em 30-Second Politics, Montague Kern ( 1989) agrupa as principals tendencias atuais 
da publicidade eleitoral americana em Ires vertentes: emocional, neo-informacional e de rdpido impacto. 
Apesar das diferencas de conteiido, elas tem em comum a mesma enfase na abordagem afetiva, 'personalizada' 
do assunto. Assim, mesmo constatando a presenqa de temas politicamente relevantes nos comerciais 
americanos, Kern /nostra que esses assuntos sao apresentados com apelos emocionais, provocando os 
sentimentos do eleitor...As insercoes dos spots eleitorais americanos tambem apelam para valores miticos 
relacionadosa 'essencia'do eleitorado..Kathellen Jamieson (1993), em Dirty Politic: Deception, Distraction 
and Democracy analisa os comerciais de propaganda politica americana, considerando alem do discurso 
verbal, os recursos visuais (imagem e texto escrito) e sonoros (fala, musica e ruidos). A autora sugere que as 
caracteristicas de formato presentes nos comerciais influem na mensagem que se deseja enviar para o eleitor, 
reforcando, por exemplo, a celebraqao das qualidades do candidato ou os ataques a seus achersarios, utilizando 
elementos mais suaves e tranquilizadores no primeiro caso e elementos mais sombrios efreneticos no segundo. 
Esses elementos criam, segundo a autora, um clima emocional que reforqa a persuasao do discurso verbal. 
Para Jamieson, o modo como a televisao tem sido usada produz uma gramdtica do sentimento. No que se re/ere 
aos comerciais politicos, a autora relaciona o uso de recursos como audios, ediqao, mudanqa de luz e cdmara, 
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objeto de uma intervencao e producao especializada e racional e tera como locus principal os 

meios de comunicacao de massa: o cinema, o radio e agora, principalmente, a televisao, 

resultando na publicidade de imagens na politica. 

Para que isso acontecesse foi preciso que se mudasse a subjetividade do eleitorado, 

enquanto publico. O homem da segunda metade do seculo XX foi compJeiamente aculturado 

a cultura massmediatica, atraves da qual se da a maior parte da sua socializacao, a transmissao 

de informacoes e nocoes cognitivas acerca de um mundo real que se tornou maior e mais 

complexo do que aquele mundo real da experiencia tangivel, imediata, local. 

A midia passou a ser o lugar onde sao construidos os modos de inteligibilidade da 

atualidade ( Soares,2000,p.90 ), criando novas configuracoes de tempo-espaco, um novo tipo 

de sociabilidade, denominada como televivencia ( Gomes,2000,p. 125 ), e um novo imaginario 

socio-cultural, resultante de um processo onde os individuos, presos as orbitas de um 

cotidiano fragmentado e afetivamente empobrecido,7 7 tornam-se mais receptivos ao consumo 

de fantasias, entretenimento e espetaculos.778 

Ou seja, nas utlimas decada do seculo XX, tem-se conformado uma nova sujetividade 

narcisica, cracterisitica da pos-modemidade, Esta nova subjetividade nasceu, principalmente, 

do convivio televisivo, onde o processo de socializacao se da mais pelo prazer, pelo 

entretenimento, pela emocao, pelo inconsciente, induzindo - atraves de a s s o c i a t e s e 

transferencias - comportamentos, valores, crencas, condutas, gostos, ideologias. 

vozes diversas e oulros a possibilidade de manipulacdo da mensageni e reconfiguracao da realidade com a 
intencao de induzir sentimentos que podem afetar o julgamento do receptor ". (lbdcm,p.09-10) 
177 Para Rodrigues ( 1992,p. 123-125 ), a sociedade atual baseai-se no constante controle das emccoes e 
afetividades: "poupar coracScs", "racionalizar afetos", adnunistrar rclagocs", etc., conseguida atraves dc uma 
pcdagogia dc ortopcdia psicologica cada vez mais gcneralizada. 
'1S Eco ( 2001,p.47 ) nota que, desde que o mundo 6 mundo, as multidoes amaram os circenses; as lutas dc 
gladiadores foram substituidas por oulras formas dc entretenimento, n3o de\cndo ser considcradas dccadcncia dc 
costumes. Entendemos. portanto, que, atraves da televisao, o espetaculo e o entretenimento nao se rcalizam mais 
mint espaco publico cxtcrno, mas dentro da esfcra privada, para um consumo individualizado, sujeito cada vez 
mais a uma sensibilidadc c a um gosto que, apesar de scgmcnlados, conunuam sendo padronizados. 
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Como aiirma Guy Debord ( Colling,2000,p.58 ): os individuos contemplam e 

consomem passivamente imagens de tudo que lhes falta na vida real, invadida pela 

contemplacao do espetaculo que se espalha por todos os lugares. Esse e o narcisismo 

moderno77 ' ' que transforma o individuo em espectador de um tela onde busca encontrar a ele 

mesmo. 

*' Na realidade, as telas nao fazem mais do que conectar o espectador consigo 
propria. Nao sao, pais, mais que reproducoes eletronicas das dguas 
especulares de Narciso. Nestes espellios, e onde o espectador procura, muitas 
vezes, inconscienlemente, recompor sua propria imagem danificada, 
encontrar uma identidade tntnca totalmente alcancada. Na experiencia 
narcisista, a realidade nao inleressa por si mesma. Interessa apenas quando 
espelho no qual a pessoa pode reconhecer-se, totalmente ou em parte. Ao 
reconhecer-se na outra pessoa ou em otttro objeto ou fato, o sujeito tem 
revelada a sua identidade como una e dual ao mesmo tempo. " ( Ferres,1998, 
p.262 ) 

Para Ferres, a televisao traz uma resposta simbolica ao individualismo pos-moderno. 

Com ela, o espectador age como Narciso, que fascinado via na imagem que contemplava as 

suas proprias emocoes, acreditando estar admirando algo alheio a ele, quando na verdade 

estava sendo seduzido por sua propria imagem: 

"A televisao e, consequentemente, uma experiencia narcisista porqtte e uma 
experiencia sedutora. 0 fascinio que os personagens e situacoes exercem 
sobre o espectador provem de que o poe em contalo com o mais profunda e 
oculto de suas tensoes e pulsdes, de seus conflitos e dnsias, de seus desejos e 
temores. A televisao seduz por que e espelho, nao tan to da realidade externa 
qnanto da realidade interna de quern a ve ". ( Ferres,lbdem,p.71 ) 

Ocorre que, desde a decada de 80 - como vimos na primeira parte deste trabalho -

num contexto de transformacao das relacoes familiares, da relacao entre as esfera publica e 

179 O narcisismo e, sociologicamente falando, uma patologia modcrna. Dcsdc os anos 60, nos EUA 6 um lipo 
prcdominante dc ncurosc, n3o o era no tempo de Freud. E a televisao e concebida como resposta inconsciente as 
necessidades narcisistas dos reccptores. (Ferres.Ibdcm, 1998, p.262 ) 
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privada e de um novo individualismo, surgiram novas formas de socializacao midiatica e 

inovacoes tecnologicas que incorporaram o video-game, o videocassete, o controle-remoto, a 

fdmadora, etc, contribuindo para acentuar mais os tracos de uma nova subjetividade 

Com as inovacoes tecnologicas a midia de imagens passou a ser cada vez mais 

fragmentada - mimetizando uma sociedade que se diversificava e complexificava sobre um 

novo mercado de consumo segmentado - cortada por zoom, replay, edicoes rapidas, elipses, 

pelo uso de computacao grafica, pela manipulacao do espaco e tempo de forma diferente 

daquela feita de forma habitual na experiencia direta, pela ampla aplicacao das estrategias da 

seducao, fortemente emocionais e dirigidas diretamente ao desejo.™ 

Na televisao, um estilo fragmentado, rapido, misturando fantasia e documentario, 

ficcao midiatica e realidade, fazia conviver varias formas de narrativas e citacoes da propria 

televisao, do cinema, da literatura. No Brasil, esse estilo vai ser a marca, por exemplo, de 

programas humoristicos como Armacao llimitada e TVPirata e da novela Hebe a Bordo da 

Rede Globo, mostrando uma nova fase do humor na televisao brasileira ( diferente do humor 

tradicional dos anos 70 como "Balanca mais nao cai", "Os Trapalhoes", "Chico Anysio" ). 7X1 

O publico de cinema tambem vai estar cada vez mais receptivo a um tipo diferente de 

producao cinematografica, o chamado "cinema fliperama",782 cujo melhor exemplo estava na 

180 "O parachxo cla civilizacdo ocidental e que aparenlemente foi sendo alicercada sobre os pilares da 
consciencia e da racionalidade, e sub-repticiamente foi permitido o desenvolvimento progressiva de processos 
de comunicacao social baseados na emotividade, na irracionalidade e no inconsciente...Educa-se na 
racionalidade. A/a.v vive-se em um meio social no qualprevalece a emotividade. "( Ferrcs, 1998,p.272) 
181 Em 1988 o programa humoristico "TV Pirata" era o segundo e "Armacao llimitada" o decimo de maior 
audiencia no Rio de Janeiro e Sao Paulo ( Veja, 1988 ). Veja ( 27/07/88, p.732 ) traz reportagem de capa sobre 
"TV Pirata": Risada escancarada - Com um humor sem freios, e contando com o exuberante talento comico de 
Regina Case, TV Pirata cai na boca do povo e dispara na audiencia. No ar, ha 4 mescs, o programa tinha 
alcancado 42 ponlos no IBOPE, no Rio de Janeiro e Sao Paulo, um humor anarquico que mistura teatro besteirol 
com o mais puro non sense ( p. 73 ). Sobre a novela Bcbc a Bordo, a reportagem Televisao - Folego jovem -
Sucesso de Bebe a Bordo revela Isabela Garcia, mostra que csta novela alcancou frequentemente 60 pontos no 
lbopc no Rio de Janeiro e Sao Paulo, utilizando uma narrativa de ritmo rapido, bem-humorada, misturando 
besteirol e o estilo "Armacao llimitada" ( Veja, 10/08/88,p.l53 ) 
782 "( 1982 ) foi um ano em que o cinema ficou parecido com um fliperama...quase tudo teve o sabor de umjogo 
e de uma aventura ". ( Veja,29/12/82,p. 166) 
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serie Star War ( Guerra nas Estrelas), de George Lucas, e nas aventuras de Indiana Jones, de 

Steve Spielberg. Em 1981, Spielberg lancou Os Cacadores da Area Perdida; em 1984 foi a 

vez de Indiana Junes e a Templo da Perdicdo e, em 1989, Indiana Jones e a Ultima Cruzada, 
mantendo uma nova estrutura cinematografica, caracterizada pela importancia e velocidade 

das imagens, pela mistura de estilos e cliches e pela busca constante da excitacao dos sentidos 

e da emocao do publico. Uma reportagem de Veja sobre o filme Indiana Jones e o Templo da 

Perdicdo, classifica Steve Spielberg e George Luckas como os artifices do "cinema 

fliperama" e descreve as caracteristicas mais marcantes desse cinema que vai se moldando e, 

ao mesmo tempo, criando uma nova sensibilidade e subjetividade783 

O "cinema fliperama" aproxima-se do que Lawrence Grossberg ( Connor, Ibdem, 

p. 136 ) define na TV contemporanea, com o exemplo de Miame Vice, em termos de 

superficialidade deliberada, de multiplicacao de imagens vazias e puramente referenciais, 

onde a narrativa e menos importante do que as imagens; o fechamento narrativo torna-se uma 

simples conveniencia do meio, fazendo com que o espectador, como sujeito, desapareca nos 

angulos da camara, em rapida edicao. 

Na musica, Michael Jackson foi o artista que mais representou, atraves da sua imagem 

e da sua musica, a subjetividade fragmentaria dos anos 80. Tavola ( 1985,p.251 ) observa que 

ele era, ao mesmo tempo, branco e negro, homem e mulher, misturava base ritmica tipica da 

batida branca da musica norte-americana contemporanea com a batida negra, sendo um dos 

precursores da uniao do funk com o rock moderno; congregava atitudes esteticas 

conservadoras e avancadas, nos seus videolclipes, nos quais a visao do beautiful proposto pela 

183 "Como mini trem-fantasma, essas cenas ( degusta son'ete de cerebro de macaco, entra numa mina onde 
crianqas sao chicoteadas, um sacerdote hindu arranca com a mao o coracao da sua vilima ) sao mais comicas 
do que chocanles...( Spielberg ) oferece ao publico exatamente o que ele quer: emocdo, vibracao e 
divertimento...Ele inovou nos filmes de a\'entura ao usar todos os cliches do genero para subverte-los em 
seguida...Em O Templo da Perdicdo ele conseguiu a fusao perfeita entre historia em quadrinhos e cinema, ao 
mesmo tempo em que relata\>a as perplexidades das criancas adolescente..Assim, como Walt Disney moldou a 
sensibilidade de uma geracdo, que comeqou ir aos cinemas para ver seus desenhos animados, Spielberg estd 
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ordem dominante foi substituida pelo horror, padrao esteticos de tempos de angustia e dor; ele 

trazia na sua figura fisica certa debilidade e magreza de alta resistencia, forca e leveza, 

significando a vitoria do movimento, da expansao e da elasticidade sobre a contracao 

muscular da forca bruta decorrente da massa fisica ( podemos dizer que e a vitoria da 

flexibilidade e fragmentariedade pos-moderna sobre a massificacao plena do alto 

modernismo).784 

Para Tavola, a fragmentacao e mistura no piano sonoro so foram possiveis com o 

advento tecnologico da estereofonia, inaugurando um novo espaco sonoro dentro do qual se 

torna possivel a convivencia de "verdades" sonoras diferentes, da mesma forma como la fora, 

na sociedade, os varios pianos, antes separados e antagonicos fundiam-se e interpenetravam-

se, sincretizando tendencias, estilos, pensamentos e sistemas constitutivos de nossos tempos 

de mosaico e fragmentacao. A estereofonia, mais que um recurso tecnico da modernidade, e a 

representacao dos varios pianos internos nos quais e necessario metabolizar as diferencas e 

antagonismos 

Na danca, Michael Jackson ampliava a capacidade de articulacao de tudo que e 

maleavel e dobravel no corpo. Melhor expressao nao ha para o capitalismo de consumo em 

sua etapa flexivel, resultante dos avancos da informatica, da microeletronica, da robotica, com 

fazendo a mesma coisa com outra gerocao ". Cinema - No templo da a\>entura - O heroi Indiana Jones estd dc 
volta com um novo repertdrio de sustos e gargalhadas. ( Veja, 04/07/84,p. 108 ) 
784 "Michael Jackson, nesse senlido, e riquissimo pelo sincretismo de sua figura de comunicacao. Com efeilo 
representa muita coisa. E ao mesmo tempo. E uma expressao simbolica de tempos que - eles tambem - sao 
sincreticos e misturam estilos, tendencias, ritmos...Estamos , portanto, diante de uma figura sincretica e 
fragmentada qual mosaico de significacdes e falas, por isso, talvez, a expressao adequada de tempos tambem 
sincreticos e fragmentdrios nos quais extremos se fundem, antagonismos se integrant, estilos se interpenetram, 
tendencias se multiplicam...IId - hoje - uma dnsia de viver a pluralidade de vida em suas manifestagdes 
dispares e dispersas. A comunicacao de massas e a tecnologia eletronica ( das quais Michael efilho e semideus 
) disseminaram a pluralidade, a estereofonia, o mundo dos homens polidimensionados, cultura e vivencia 
interna que aos poucos vao substituindo a cultura do homem-mono, herdeiro de um so pensamento ou crenca. 
Os tempos sao de descontraqao, dispersdo, divergencia, difusao...Ndo hd mais estilos, "verdades" unilaterais, 
religido "melhor", opcdes "certas", sistemas ideais, clareza ou definicdo. E a era da fragmentacao e do 
pluralismo, nele representada sob a forma expressiva da danca". (Tavola, 1985,p.250-252 ) 
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a "japoneigizacao" do processo produtivo, de desmassificacao da producao, com sua forte 

marca no individualismo narcisista da era da imagem. 

A canibalizacao aleatoria de estilos do passado e os jogos de alusoes estilisticas, 

estavam presentes em parte importante da producao musical da decada de 80, defmindo um 

estilo que, mesmo que nao fosse um fenomeno novo, passava agora a ter um publico 

ampliado, guiado por uma nova subjetividade e a necessidade de conviver com mais de um 

sentido para a mesma coisa. 

A colagem e a fusao de ritmos, o sincretismo de sons, a juncao de instrumentos 

tradicionais com a nova tecnologia musical, correspondia a novas letras, cuja narrativa nao 

linear correspondia a uma sensibilidade urbana fragmentada. Nela o presente se estabelece 

numa narrativa autoreferente marcada pela profusao de significantes.785 

Esta nova subjetividade pos-moderna tambem expressava-se na fusao entre sons e uma 

nova maneira de apresentar imagens.786 Inaugurava-se a era do clipe, que tinha como 

predecessora o desenho animado, especialmente em suas variantes mais delirantes e surreais, 

tornando-se o primeiro laboratorio onde o texto experimentou sua vocacao de estabelecer 

mediacao entre imagem e som.787 

785 Caclano Vcloso. com o LP Outros Palasras, transformou-sc no cantor da moda nos mcados dc 1981. Na 
faixa Outras Pala\>ras enconlramos uma indicacao dcssa subjetividade urbana c fragmentada:"Porafnis gatins 
alphaluz sexonhei la guerrapaz / Ouraxe paldvoras clriz oke cris expacial / Projetinho imanso ciumortevicla 
vidavid / Iximbertelho fruturo orgasmara\'alha-me Logun / Homenina net parais ele felicidadania: / Outras 
palavras". Djavan, no LP Luz, de 1982, tambem trouxe em algumas de suas letras. acompanhadas do rilmo 
enlrecortado das suas miisicas, estas carjeteristicas da fragmentacao, como na letra de Luz: "Afarelou.../ 
Candomble Oxum / Zaiuburar pra tirar egum / O que nao se ve / Td ai 

86 Para Jameson, a A/71' pode ser considerada como uma espacializacao da musica, revelando que a musica, na 
nossa era, ja tinha sc tornado espacializada. Os vidcoclipcs "pequenas iscas feitas de musica e imagem", 
comecaram a in\adir o mercado amcricano na decada dc sctcnta, mas o veio aflorou com a A/77', uma TV a cabo 
que, desde 1981, veicula videomusicais 24 horas por dia. Em 1984, no Brasil. o habito comecou a tomar corpo. 
os vidoclipes ja aUmcnta\am mais de dez programas de TV, com noventa horas de programacao semanal. 
787 Entcndcmos que Yellon Submarine ( dos Beatles ) e The Wall (Pink Floyd) sejam os precursorcs ( do alto 
modemismo ) do clipe pos-moderno. O clipe tambem recebe influcncia do video-experimental tal qual o analisa 
Jameson. Jameson ( 1996,p.ll8 ) nos fala do pos-modernismo como o jogo aleatorio de significantes, que 
embaralha sem cessar os fragmentos de textos preexistentes. uma nova bricolagem potencializada, mctatextos 
com colagem de outros textos, uma logica que encontra suas formas mais fortes, originais e autenticas na nova 
arte do video-experimental 
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Os videoclipes, como estrategia dc mercado das gravadoras, fizeram uma revolucao 

nas tecnicas de venda da industria fonografica e "criaram um novo hdbilo - o de ver a 

musica em vez de apenas escutd-la." ss 

Nos fins de 1984, uma reportagem de Veja informava sobre uma nova maneira de 

ouvir musica: 89 

"Voce ja viu a nova musica do Michael Jackson? Citada pela revista 
americana Time, esta incomum aplicacao do verbo revela as dimensdes de uma 
novidade que ja esta tomando conta dos EUA: a videomusica. Trala-se 
daqueles pequenos curta-metragens que, apresenlando uma lealralizacdo dos 
grandes sucessos da musica popular abocanham exito cada vez maior em suas 
apresentacoes na TV ou correndo de mdo em mao entre os possuidores de 
videocassete". ( Veja, Ibdem ) 

O clipe prende os sons no espaco visivel e nos segmentos espaciais, ou seja, envolve 

uma combinacao entre a linguagem musical e visual, adequada a sociedade contemporanea, 

invadida pela busca de visibilidade, atraves da qual se criam e se reproduzem imagens e 

marcas. 

Alem disso, como mostra Canevacci ( 2001,p.246 ), nos videoclipes concentra-se uma 

capacidade de antecipar e de conferir sentido atraves de imagens, sons, montagens, 

panoramas, corpos, a tudo aquilo que esta mudando na comunicacao contemporanea. 

Esta nova narrativa fragmentada, caleidoscopica, dinamica vai estar definitivamente 

presente nas formas de seducao publicitaria utilizadas pelos programas eleitorais na eleicao de 

1989, como uma das principais formas de comunicacao, de construcao e visibilizacao de 

imagens politicas. 

Agora a imagem politica centrada na personalidade do candidato tem na televisao o 

seu meio de reproducao mais apropriado. Atraves da marca, a imagem ganha vida atraves de 

as gra\>adoras apostam nos videoldipes. ( Veja, 18/07/84,p. 139) 
- Um jeito novo de ouvir musica: pelo video. ( Veja, 01/12/84,p.64 ) 
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uma conjuncao de simbolos estrategicamente articulados e distribuidos, dando ao relato 

publicitario uma forca estetica, sugestiva e anestesica. Sao cores, formas, sons, cenarios, 

movimentos, frases bonitas, ligeiras, suaves, rcpetiveis, articuladas atraves de, spates, jingles, 

vinhetas, clipe, slogans. 

Na nova publicidade politica na televisao, o clipe ( embalado pelos jingles790 ) procura 

criar um clima emocional, aproveitando-se do potencial de mobilizacao emocional que a 

articulacao de musica e imagem proporciona ( Albuquerque, 1996,p.72 ). Para este autor: "Os 

clipes politicos se constituent, entcto, um veiculo privilegiado para mobilizacao emocional do 
eleitorado, de modo a construir uma comunidade imaginada em torno do candidato". 
(Albuquerque, 1999,p.93 ) 

O clipe segue a logica da cultura da aparencia, do involucro, de que o embelezamento 

formal da mensagem redunda no embelezamento do tema ou personagem ( e pelas 

propriedades metonimicas o belo e considerado bom ). Para isto recorre a objetos e cenarios 

valorizados, ao movimento, as mudancas vertiginosas de pianos, ao deslocamento da camara, 

unindo imagens e sons para se conectarem diretamente com a emotividade, de forma que se 

verifique a transferencia do desejo.791 

O spate - uma peca publicitaria sintetica - cria um clima emocional que reforca a 

persuasao do discurso verbal produzindo uma gramatica do sentimento. ( 

Mendes,2000,p.l79). 

Os slogans sao a forma mais simples de repeticao que Blanche Gruing ( 

Breton, 1999,p.76 ) chama de objeto arquiteturante. Atraves do seu reflexo condicionado cria a 

790 Segundo Tina Raver ( Fcrres, 1998,p.82): "Uma imagem vale mais que milpalcnras; acrescente-lhe musica e 
valerd mais que um milhao." 
791 "O interprete abdica cla sua onipresenca forcosa para ser prestigiado por um ambiente de impacto...como 
em todas as formas atuais de publicidade, no clip o produto anunciado se associa a ideias, objetos, situagdes ou 
ambientes valorizados, portadores de prestigio. A partir dessa premissa se organiza a transferencia do desejo. " 
( R. Dura APUD Ferres, 1998,p.84 ) 
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inipressao de que o que e dito e repetido foi em algum lugar antes argumentado, funcionando 

na base do esquecimento de que nunca se explicou aquilo que se repete. 

E a fetichizacao da palavra, quando a palavra-slogan abandona o papel de mero 

designante para participar da tentativa de empolgar a opiniao publica, num contexto 

eminentemente conflituoso. ( Soares, 1996,p.l48 ). 

Com base na condensacao e repeticao, os slogans refletem uma mudanca fundamental 

na estrutura das mensagens publicitarias, passando dos issues ( discurso de problemas ) para 

os sound biles ( frases curtas, com forte impacto emocional ) que, sendo breves, nao cansam, 

nao dizem nada, mas causam impacto, agradam, entretem. 

Para Oliver Reboul, os slogans sao formulas, cujo objetivo e evitar que se pense. L. 

Trilling os denomina como: "a linguagem do nao pensamento" E Goebbels ja afirmava que 

"para convencer epreciso qfirmar, repelir, dar exemplo". ( Ferres, 1998,p.226 )792 

A comunicacao sedutora, atraves destes diversos mecanismos, visa, antes de mais 

nada, romper a couraca critica, analitica, contribuindo para o adormecimento da defesa 

racional. Para isso utiliza-se de uma gramatica simbolica ( sonora, verbal ou imagetica ) 

propria: o abuso de analogias, hiperboles, pleonasmos, metonimias, sinedoques, metaforas, 

litotes, ironias, jogos de oposicao, duplo sentido, trocadilho, antiteses, paradoxos, 

condensacoes e amalgamas; e recursos sonoros como a aliteracao, colitercao, assonancia ( que 

dao a musicalidade percebida a nivel inconsciente ), para atraves dessa gramatica criar o 

792 Como cxplica Bcllcnger ( 1985,p.66 ): "O discurso publicitario e toda persuasao felicbizante tendem a 
conformar as palcnras aos objetos. Ao desconceitualizar o pensamento e voltando-se para os objetos, os slogans 
apenas atualizam seu uso e sua existencia em si. O individuo e, dessa forma, devoivido a sua mentalidade de 
crianca: ocorre a regressao. Os objetos investem-se de um poder magico sobrenaturaL.O 'persuador-feiticeiro' 
procede por afirmacdes simbolicas, assercdes imagindrias, verdades aparentes. O proprio prazer que 
demonstra ao fetichizar'provoca no outro uma embriaguez equivalente a deixar-se enfeiliqar. Ofreio e usado 
para conter a vigildncia racional, as operacoes criticas, em suma, para anestesiar o julgamento. O imperio do 
fetiche se exerce em sua plenitude e o campo das vulnerabilidades fica aberto aos slogans-anzdis do desejo 
incondicional do objeto." 
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desenho de mensagcns magicas sob novas ordens que, principalmente, a televisao 

proporciona. 9 

Breton ( I999,p.45 ) mostra como esta gramatica simbolica utilizada pela publicidade 

ultrapassa a vigilancia racional, seguindo algumas tecnicas: a simplificacao ( em particular 

pela peso fin ificacao de um individuo unico ), o aumento ( desfigurando os fatos ), 

orquestracao (repeticao de mensagens simplificadas e desfiguradas ), transfusao ( adaptacao a 

diferentes publicos ) e contagio ( para obter unanimidade ). 

Os programas de Fernando Collor de Mello, especialmente, utilizaram-se, durante toda 

programacao do Horario Eleitoral Gratuito, de varios destes recursos, principalmente clipes de 

apurada qualidade tecnica, produzindo-os com o que havia, no momento, de mais atualizado 

em computacao e arte grafica. Neles ocorre a predominancia e multiplicacao de imagens em 

rapidas edicoes, a busca constante da excitacao dos sentidos; a citacao de cliches e referencias 

a todo um repertorio midiatico ( novelas, telejornalismo, filmes, games); a interpenetracao 

enlre elementos da ficcao midiatica e realidade, atores e personagens reais e varios recursos 

de edicao e trucagem, compondo nucleos imageticos c simbolicos, objetivando a seducao.794 

193 O dcsenvolvimento tccnologico da comunicacao dc massas c, particularmcnlc, da televisao - despcrtando a 
ilusao dc simultancidadc c participagao nos acontccimcntos que acarrcta - leva a todos os dominios da vida 
social a crenga nos seus poderes magicos, toman do realmcntc poderosos os seus efeitos. Realiza-se ai a profecia 
do autocumprido, definida pelo sociologo W. I. Thomas em 1928: 'Se os homens defmem as situacdes como 
reais, elas serao reais nas suas conseqiiencias. '...E a crenca na televisao que a torna onipresente e 
onipotente. ".( Costa, 1996,p.35 ) 
794 O advento da secularizacao avancando sobre o campo politico vai rctirar do carisma o scu scntido rcligioso ( 
Sennet, 1995, p.329 ), reforgando o aspecto mundano, burocratico e impessoal do poder politico, mas ao mesmo 
tempo, vai criar novas formas de misticismo laico e religiosidade politica. Mas o fenomeno da politica 
secularizada, burocralizada, impessoal e distante vai rcmodclar e reativar a cultura a personalidade e solicitar um 
no\o carisma secular, que Sennet ( Ibdem.p.330 ) chama dc strip-tease politico, com o qual as pessoas buscam 
resgatar a emogao perdida, invadindo rcentrancias e sentimentos da vida intima-privada de pessoas, das 
personalidadcs politicas. O carisma secular vai rccrguer, sob o dominio do pri\ado, a busca dc sentir o que sente 
o politico, a necessidade de ser emocionado por elc. Ha um desvio do investimento de sentimento para questoes 
pessoais, inlimas, privadas. Transilando agora pela esfera dos media, o carisma secular vai ser. atraves da 
publicidade, transformado em Capital fmagetico. Buscando atingir molas emocionais dos eleitores, complcxas 
constclagocs de fantasias e mitos passam a compor as imagens politicas, adequando-as ao potencial da 
comunicagao simbolica, subliminar que vai alem do conscicnte e da razao, abrindo cspago para os novos 
encantamentos da politica espetacularizada e dramatizada, recuperando o seu potencial magico, propicio a 
seducao. 
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Atraves destes recursos buscava-se forjar uma comunicacao direta do lider com o 

receptor. Mas, mais que isso, atraves dela tentava-se estabelece um dialogo simbolico com 

desejos, fantasias e temores presentes e diluidos no Cenario e no Imaginario da decada. A 

imagem facilita a comunicacao com o mundo dos sentimentos pela fascinacao que desperta ao 

trafegar pelo brilho espetacular da midia, influenciando percepcoes, decisoes e atitudes de 

forma indireta, prazerosa, subliminar. 795 

195 "A te!e\'isao representa o triunfo da cultura da seducao, da cultura do desejo, como tambem ela mesma e 
expoente do desejo.. J. televisao, enquanto expoente da cultura do desejo, e o incitador mdximo de desejos e de 
temores e, a partir deles, o mdximo indutor de crencas, atitudes. valores e pauta de comportamento. "( Ferres, 
1998, p.89) 
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II. AS NOVAS ESTRATEGIAS DA POLITICA NOS ANOS 80. 

Neste segmento mostramos como estas novas estrategias da seducao passaram a ser 

utilizadas na politica brasileira dos anos 80, como forma de producao do Capital Imagetica, 

culminando, em 1989, com a campanha de Collor de Mello. 

Durante os anos 80, esta politica midiatica influenciada por uma publicidade que 

inaugurava, naquela decada, a estrategia de marketing denominada como a nova "era do 

cliente" ( sobreposta a "era do produto" ), foi sendo paulatinamente estruturada, 

correspondendo aos anseios e desejos decorrentes de uma sociabilidade e subjetividade 

emergentes, marcadas pela enfase crescente no individuo. 

Segundo Debray ( Severiano,2001, p.210 ), na decada de 80 se deu a passagem do 

reclame ( que gaba as qualidades do objeto ) para a publicidade ( que lisonjeia os desejos de 

um sujeito ), num contexto de mudancas em varios setores da existencia. Na ordem psiquica, 

passava-se da predominancia do principio de realidade para o principio do prazer; na ordem 

economica, de uma sociedade de producao para uma sociedade de servicos; na ordem do 

lazer, de uma cultura de conhecimento - escola, livro, jornal - para uma cultura do 

divertimento; na ordem politica, do Estado para a sociedade civil, do partido para a rede, do 

coletivo para o individual e na ordem midiatica, da informacao para a comunicacao ou da 

noticia para a mensagem. 

E o proprio Harvey quern marca a consolidacao desta nova era da politica da imagem 

ou do novo carisma com a politica economica do governo Reagan, no inicio dos anos 80. Essa 

politica era capitaneada por uma ideia simplista, chamada "economia vudu" ou "economia de 

espelhos". Sua ideia era mostrar que cortes nos impostos podiam aumentar a receita fiscal por 

estimutar o crescimento e, por conseguinte, a base sobre a qual os impostos eram cobrados. 
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Ela obtevc aceitacao, parecendo funcionar bem por muito tempo, levando o presidente 

Reagan a terminar o mandato com grande aceitacao, embora membros importantes do 

governo tivessem sido acusados ou declarados culpados por serias violacoes da lei e dos 

principios eticos. Para o autor "o triunfo da estetica sobre a etica nao pode ser mais 
evidenle" e espelha uma mudanca qualitativa no campo politico: 

"A construcao da imagem na politica nada tem de novidade. O espetdculo, a 
pompa e circunsldncia, o comportamento, o carisma, o paternafismo e retorica 
hd muito sao parte da aura do poder politico...Contttdo, hottve ai, em tempos 
recentes, a mudanca qualitativa de algttma coisa. A midiatizacao da politica 
recebett uma nova direcao no debate televisivo Kennedy-Nixon, em que a perda 
por este ultimo de uma eleigao presidential foi alribuida por nutitos a sua 
aparencia nao conftdvel. 0 uso ativo de firmas de relacoes publicas para 
moldar e vender uma imagem politica cedo se seguitt". ( Harvey, 1992,p.295 ) 

Portanto, a eleigao de Ronald Reagan, ex-ator de cinema, da a exata dimensao de uma 

politica mdidiatizada, moldada apenas por imagens. '96 

"Sua imagem, cultivada ao longo de nutitos anas de pratica politica, e depots 
cttidadosamente montada, bttrilada e orquestrada com todos os artificios que a 
producao contemporanea de imagens pode empregar, de pessoa dura mas 
calorosa, avuncular e bem-intencionada, com uma fe inabaldvel na grandeza e 
perfeicdo da America, const ruin uma aura de politica carismdtica...Stta imagem 
podia ser ttsada, infalivel e instantaneamenle, para demolir qualqiter narrativa 
de critica que algttem se desse ao trabalho de elaborar". ( Harvey, 
lbdem,p.295-296 ) 

796 Ferrcs (Ibdem.p. 169-170 ) analisa esta nova politica da imagem nas declaracocs dc Michael Deavcr, assessor 
dc comunicacao dc Ronald Reagan, entre 1979 c 1985. Este afirma tcxtualmcntc: "dediquei todo o men tempo a 
assegurar-me de (pie o espaqo que aparecesse ao redor da cabeqa de Reagan estivesse cheio de alguma coisa 
agraddvel e espetacular". Depois dc Reagan elcito, Deaver considcrou que a sala de imprensa da Casa Branca 
era um cenario monotono, pouco adequado para espetacularidadc que pretendia imprimir ao presidente e passou 
a improvisar lugares mais adequados para o presidente fazer suas declaragdes, controlando os detalhes de luz. 
colocacao de camara, fundo, etc.. Seu objetivo era conferir a imagem de Reagan um ar poderoso, mas. ao 
mesmo tempo, suave e dedicado, para isso "seleciona\>a cuidadosamente os lugares nos quais resolvia conceder 
entre\'istas, sempre em funqao do tipo de mensagem que pretendia comunicar. Sabia como funciona\>am as 
tecnicas associativas. a dindmica da criaqdo de contexto. Sao exemplos de seduqdo nao mediante o proprio 
valor, mas mediante o fascinio da maquilagem. A maquilagem como contexto (...) Era a vitoria do estilo 
Dea\>er. Tratava-se de criar espetdculo, nao de fazer declaraqdes. Tralava-se de passar mensagens, nao 
doutrina ". 
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A sua imagem ocultava uma politica coerente, cujo objetivo era exorcizar o demonio 

da derrota do Vietna empreendendo lutas anticomunistas pelo mundo ( Nicaragua, Granada, 

Angola, Mozambique, Afeganistao ), aumentando gastos com defesa e cortando programas 

sociais. Ela refletia, sobretudo, uma nova conformacao sociocultural, classificada como pos-

moderna: 

"0 pos-modernismo surgitt em meio a esse clima de economia vudt't, de 
construcao e exibicao de imagens politicas e de uma nova formacao de classe 
social. A existencia de algttm vinculo entre essa eclosao pos-moderna, a 
construcao da imagem de Ronald Reagan, a tentative! de desconstruir 
instittticoes tradicionais do poder da classe trabalhadora ( os sindicatos e os 
partidos de esqtterda ) e o mascaramento dos efeitos sociais da politica 
economica de privilegios deveria ser bastante evidente. " ( Harvey,Ibdem,p.301) 

Outro caso exemplar dessa nova politica da decada de 80 foi o da Franca. Como 

candidato politico a presidencia, Francois Mitterrand estava marcado pelo estigma de ser um 

eterno perdedor. 

No final de 1980, o publicitario Jacques Seguela ofereceu-se para comandar sua 

campanha, embora sem nenhuma experiencia no campo da politica. Mas isso nao era 

importante, como ele proprio justificaria depois a sua escolha. "O fitturo presidente, e peqo 

mil desculpas ao Partido Socialista, havia feito a sua escolha. A sua comunicacao seria 

publicitaria e nao politica". ( J. Seguela, APUD Ferres, 1998, p. 199) 

J. Seguela tinha seis meses para transformar aquela imagem de perdedor e construir 

outra em sintonia com as demandas populares. Para ele, nao se tratava de convencer as 

pessoas, mas de seduzi-las. "Tratava-se de transformar Mitterrand na imagem dos anseios do 

eleitorado". ( Ferres, Ibdem, p. 199 ) 
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Mitterrand foi vendido como "A Forca Tranquiia" e J. Seguela confessou que a vitoria 

na campanha eleitoral de 1981 foi "lima vitoria decisiva do ajetivo sobre o racional...Nttnca 

mna naciio apelou, coin lal iiiianimidade, ao imaginario ". ( J . Seguela, APUD Ferres, Ibdem) 

A nova imagem de Mitterand era claramente percebida em materia de Veja sobre as 

mudancas politicas na Franca, naquele momento:797 

"A foto oftcial, justamente, ja revela um novo Mitterrand - Nao mais o homem 
inaborddvel dos tempos pre-Eliseu, mas algttem a/dvel, sorridente e segtiro, 
injlado da Force Tranquille que the serviu de slogan eleitoral. Um homem 
afeito a gestos simbolicos, mas capaz de temperar esse gosto pelo espetdculo 
com um solidopragmatismo". ( Veja, Ibdem, p.34 ) 

Na F.spanha, em 1982, os socialistas tambem obtiveram sucesso, fazendo com que a 

imagem triunfasse sobre a ideologia, numa campanha baseada mais nas pessoas do que nas 

ideias. Ela focalizou estrategicamente a imagem da mudanca que Felipe Gonzalez 

personificava: mais do que uma ideologia, era uma nova maneira de fazer, baseada na ctica, 

na transparencia, na austeridade, na modernidade. "Votott-se mais do que em um programa, 

em um estilo. E a campanha baseou-se mais do que na argumentacdo, na seducao. Como a 

publicidade comercial, tambem a propaganda politica baseia-se mais na atracdo dos 

involucros do que na qttalidade do conteiido". ( Ferres, 1998,p. 188 ) 

No Brasil, desde o inicio da decada de 80, este contexto da nova politica personalizada 

e midiatica vai se estruturar, mesmo ainda durante o regime militar. 

Uma Pesquisa Veja-Gallup,79S realizada entre 03 a 30 de Junho de 1981, em 226 

cidades brasileiras, com 6.672 entrevistados, mostrava dois indicativos desta nova politica: a 

791 International ( Capa ) - O furacao cor-de-rosa - Solidamente instalados na presidencia e na assembleia da 
Franca, os socialistas e Francois Miterrand comeqam a mudar a face do pais. ( Veja, 01/07/8 l,p.32 ) 
798 Entre 1978 a 1982 Veja-Gallup realizaram pesquisas conjuntas em ambito nacional. ( Veja, 08/07/81, p.20 ), 
(Veja, 24/11/82, p.74) 
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dlminuicao do poder de influencia dos partidos e a crescente utilizacao da midia, 

principalmente da televisao, exigindo que os atores politicos se adaptassem a sua linguagem. 

"De qualquer forma, incorre em redondo equivoco quern espera que os 
pallidas exerqam sobre as urnas de 1982 a influencia registrada nas eleicdes 
de 1974 e 1978. Ambas foram eleicdes de perfd plebiscitdrio: voiava-se a favor 
do governo (ARENA ) ou contra ele (MDB). Exceluadus tais pleitos, constala-
se que, historicamente, os brasileiros preferiram escolher entre names. " (Veja, 
Ibdem,p.20) 

"Para ressurgirem das cinzas, integral!tes da geracdo desintegrada em 1964 
terao que assimilar modernas armas eleitorais - sobretudo a televisao e o 
radio. A competente utilizacao de programas popttlares nesses dois veicttlos 
explica, em parte, a vantagem initial da veterana Sandra Cavalcanti sobre o 
jovem Miro Teixeira que vem consttmindo algumas horas semanais na busca da 
linguagem certa para telespectadores e radiouvintes....por exemplo, aprendett a 
sorrir, e agora treina para nao sttar demais entre pergttntas incdmodas". ( 
Veja, Ibdem,p.22 ) 

Na medida em que se aproximavam as eleicoes de 1982 era perceptivel a forca 

emergente de novos mecanismos simbolicos no campo da politica, como e o caso da 

utilizagao eficiente da televisao, da preocupacao com o marketing e com uma imagem a ser 

transmitida para o publico. Com a enfase crescente nos atributos pessoais do candidato, 

buscava-se conquistar o poder seguindo as estrategias da aparencia. 

Em abril de 1982, o programa Sent Censura da Rede Globo deu inicio a campanha 

eleitoral no Rio de Janeiro com um debate entre Miro Teixeira e Sandra Cavalacanti.800 A TV 

ganhava destaque na formulacao do debate politico, ainda que no horario eleitoral vigorasse a 

Lei Falcao. 

A transmissao da imagem piiblica, atraves de um conjunto de recursos comunicativos, 

fazia surgir novas formas de avaliacao e de adesao politica. E o que percebe, naquele 

momento, Haquira Osakabi ( Unicamp ). Para ele, a superioridade de Sandra Cavalcanti no 

Barreira ( 1998 ) levanta esta questao tomando como referenda as eleicoes em Fortalcza no ano dc 1985. 
( Veja, 28/04/82.p.23 ). 
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debate ( segundo o lbope, 49% considerarain Sandra Cavalcanti vitoriosa, contra 2 1 % que 

acharam Miro Teixeira foi melhor. O debate atingiu 1.7 milhoes de telespectadores 

fluminense ) foi resultado mais do seu dominio das tecnicas de comunicacao no video do que 

pelo conteiido do que tinha a declarar. ( Veja, Ibdem, p. 23 ) 

Segundo a mesma reportagem, estes dois candidatos ja se apresentavam no programa 

da TVS Povo na TV. "um disputadopalanque eleitoral". 
O processo de Abertura e o crescente interesse publico pela politica forcavam o 

surgimento de novos espacos na midia que, por sua vez, passava a interferir na confeccao do 

cenario de representacao da politica. Para isso, a midia ( em especial a televisao ) comecava a 

adaptar a politica a sua linguagem dramatizada, tornando-se um canal privilegiado para a 

construcao e visibilizacao de personalidades e fatos politicos, criando e respondendo a uma 

demanda de publico por espetaculo e emocao.801 

Esta demanda de publico era decorrente, entre outras coisas, de uma nova 

subjetividade, marcada por um sentimento intimista, surgida da erosao da vida publica e da 

presenca exacerbada do narcisismo nas relacoes sociais e na cultura - como mostrou Sennet. 

A nova subjetividade elegia a personalidade como criterio importante nas relacoes sociais, 

fazendo com que as pessoas passassem a controlar as suas aparencias, espelhadas, medidas e 

julgadas atraves daquelas emitidas pelos outros - como veremos adiante na definicao de 

Capital Imagetico. Portanto, com a espetacularizacao, a dramatizacao e a personalizacao da 

politica pela midia, essa subjetividade extravasava para o dominio publico. 

801 Para Rubim ( 1999,p.72 ), a producao de imagens sociais, consumada midiaucamente, negocia. conscicnte ou 
inconscientcmcntc, em diversos instantcs, com uma constclac3o dc elementos, com destaque para a midia com 
seu entorno conjuntural composto por temas agendados, pela atmosfera e clima existentes e por cenarios 
construidos. 
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A midia criava o ccnario pelo qual as aparencias pessoais transformavam-se em 

imagens, tanto no que se refere aquelas tecnicamente reproduzidas, quanto as imagens sociais, 

ampliadas e publicizadas para o consumo de massa. 

Para Castells ( 2000,p.380 ), a forma pela qual as noticias passaram a ser, cada vez 

mais, submetidas a concorrencia dos programas de entretenimento ou dos eventos esportivos, 

fez mudarem os media e a sua logica. Passou-se a exigir cenas dramaticas, suspense, 

conflitos, rivalidades, ganancias, decepcoes, sexo e violencia. Isto, para ele, levou a cobertura 

dos acontecimentos politicos de forma personalizada e espetacular: "Os politicos e nao a 

politica sao os atores do drama...Portanto, questdes referentes ao personagem assttmem a 

vanguarda da agenda politica, uma vez que o emissor transforma-se na propria mensagem ". 

Para Castells, seguindo o modelo esportivo, fala-se na midia em "corrida politica", em 

"jogo cheio de manobras". Enfim, ha uma simplificacao extrema das mensagens politicas, 

dirigidas para o grande publico. 

Para Albuquerque ( 1996.p.77 ), a cobertura televisiva enfatiza o elemento dramatico 

as custas da eliminacao do elemento de rotina, interferindo na propria organizacao do evento. 

E sobre esse processo de dramatizacao e espetacularizacao da politica na midia que 

trata uma reportagem de Veja, de 1982:802 

"(A eleicao de 1982 ) se transformara tambem nnm grande espetdculo de TV. 
'Recebi a recomendacdo de dar a esse evento tratamento igttal ou maior ao que 
teve a Copa do Mundo' revela o diretor de telejornalismo da TV Globo, 
Armando Nogueira...A partir do dia 16, serao 5 horas didrias de noticias 
eleitorais. Haverd 13 boletins didrios, sendo 6 deles nacionais, com 5 minutos 
de duraqao, e outros 7 locais, com 5 minutos cada. Para montar esse 
espetdculo a Globo se prepara e mobiliza 25 mil pessoas, trabalhando de algum 
modo nessa operacao...' A televisao qtter emocionar as pessoas', justiftca 
Armando Nogueira". 

12 (Veja, 10/11/82) 
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Em uma materia publicada logo apos a eleicao, a Veja elegeu a cobertura da Rede 

Bandeirantes como a melhor. Segundo essa reportagem: "O principal defeito (da Globo) foi 

iratar as eleicoes como um show, coisa que elas nao sao. "so3 

A eleicao direta dos novos governadores, em 1982 ( aprovada pelo Congresso em 

1980 ), parecia apontar para um Brasil novo.5504 Embora o PDS tivesse eleito um pouco mais 

da metade dos governadores, uma maioria de quase 2/3 do Senado e chegasse perto da 

maioria absoluta na Camara, alem de conseguir 3 mil das 4 mil prefeituras do pais, com a 

ajuda do "Pacote de Novembro"8 0 5 e da Lei Falcao,806 a oposicao conseguiu veneer em Sao 

Paulo ( Franco Montoro - PMDB ), em Minas Gerais ( Tancrcdo Neves - PMDB ) e no Rio 

de Janeiro ( Leonel Brizola - PDT ) 

Apesar dos limites da Lei Falcao, a forca da midia e das imagens dos candidatos foi 

dcterminante naquela eleicao, principalmente nos estados mais ricos da federacao.807 Segundo 

a reportagem de Veja: no Rio de Janeiro, Leonel Brizola surpreendeu com a sua ironia e 

presenca de espirito na TV, nos debates que alavancaram o seu nome, enquanto Sandra 

Cavalcanti teve a sua personagem destruida em meio a denuncias que se tornaram publicas. 

Em Sao Paulo, Franco Montoro apareceu para a opiniao publica nos debates como o mais 

preparado - mas para isso cuidou em criar a assessoria de um grupo de estudo formado por 

intelectuais e outro responsavel pelo levantamento de dados. O PT, tendo Lula como 

8"3( Veja, 24/ll/82,p.93 ) 
K,M Brasil - O dia que iiiudou o Brasil - Governadores eleilos direlamenle deslocam o eixo da pratica politica 
no pais. (24/1 l/82,p.74 ) 
aos Q -p . J C 0 t c (jc Nc-vcmbro" foi aprovado pelo Congresso cm Janeiro de 1982 e estabclecia a vinculacao do voto 
para todos os cargos cletivos, o rcgistro de chapas complctas c a proibicao dc aliancas entre os partidos. 
806 A Lei 6339, dc 1 ° dc julho de 1976, mais conhecida como Lei FalcOo, estcve em vigor ate esta eleicao dc 
1982 e limitava drasticamcnte a propaganda politica no radio e na televisao. Os candidatos podiam aprcscntar 
apenas o seu nome, seu numero e um breve curriculo - alem de uma fotografia, no caso dos programas de 
televisao. Os programas eleitorais podiam tambem informar sobre o local e o horario dos comicios que vicssem a 
ser realizados. Nessa elcic3o, porem, a Lei Falc3o foi intcrpretada com maior liberdadc que nas anteriorcs pela 
Justica Eleitoral. Nela foram permitidas a propaganda paga, bem como a realizacao de debates politicos entre os 
candidatos. (Albuquerque, 1999,p.47-48 ) 
807 Referindo-se sobre os candidatos do PT que destacavam no curriculo o fato de terem sido presos, banidos e 
torturados, o deputado Airton Soares, eleito por este partido afirmou: "Aquilo nao era curriculo, era 
pronluario". ( Veja, 24/1 l/82,p.93 ) 445 



candidato, ficou em 4° lugar na disputa do governo do estado e utilizou o slogan: 

"Trabalhador vota em Irabalhador".80 

O marketing governamental tambem passou a utilizar a televisao de forma mais direta 

em 1982. O programa O Povo e o Preside/lie foi exibido durante um ano atraves da Rede 

Globo, as 22.15 horas dos domingos. Em meados de 1983, o programa trocou de dia, passou a 

ser exibido as quartas-feiras, as 23.30 lis e tambem trocou de formato, em vez de responder 

cartas, o presidente Joao Figueiredo era entrevistado por Ney Goncalves Dias. 

Em 1984, a campanha por eleicoes diretas mobilizou o pais, transformando-se num 

grande espetaculo polit ico.8 , 0 

A campanha das Diretas inseriu-se perfeitamente no espaco da videopolitica, na 

medida em que a conjuntura politica, marcada pela Abertura, pelo abrandamento da censura e 

por um anseio popular generalizado por mudancas, criava uma audiencia. O desenrolar da 

propria campanha, com suas idas c vindas, com os seus personagens marcantes e o fervor 

emocional dos seus acontecimentos, servia como excelente materia de dramatizacao. 

Enquanto isso, a midia alterava o seu formato de cobertura politica, utilizando novos recursos 

tecnologicos e de apresentacao oriundos da areas de shows, esporte e dramaturgia. 

0 grande comicio das Diretas em Sao Paulo, so ganhou 45 segundos no Jornal 

Nacional. No entanto, vendo que as outras emissoras passavam a ganhar espaco na audiencia 

transmitindo a campanha, a Rede Globo mudou de estrategia. O comicio do Rio de Janeiro, 

em abril, ganhou 9 minutos no Jornal Nacional e cobertura de 1 hora durante todo o dia. No 

808 ( Veja, 24/11/82 ) 
809 Televisao - Fallou povo - Globo rebaixa presidente para as quartos. ( Veja, 1 l/05/83,p.80 ) 
8 1 0 A politica espetaculo esta em perfeita sintonia com o consumo diferenciado de objetos que podem denotar 
estilo c marcar uma tendencia na moda. Esse foi o caso das "camisctas das Diretas": "Uoje a camiseta pela 
Direta virou moda, multiplicado em proporcoes de grande coqueluche do verao pelas principals cidades do 
pais..Algumas camisetas, particularmente nota\>eis por sua criatividade, ja ganharam ate status para concorrer 
com grifes famosas e passaram a ser venal das em botiques como a Arte Assinada de Sao Paulo, ou a Motocity, 
de Belo Horizonte." Moda - A Politica do corpo - Em dezenas de modelos, as camisetas da Direta colorem o 
pais e firmam uma tendencia. ( Veja, 08/02/84,p.63 ) 
811 Eleicao direta - Bola de Neve - Comicios alastram-se por todo pais. ( Veja, 11/04/84,p.24 ) 446 



Rio de Janeiro, 8 3 % e em Sao Paulo, 60% dos aparelhos de TV estavam ligados no 

comicio.812 

O comicio da Candelaria foi descrito como a maior manifestacao politica da historia 

do Brasil. Teve um publico que o proprio SNI admitiu ser de 1 milhao de pessoas e uma 

estrutura de show, que incluia inscricoes de laser, baloes gigantes, o "dragao das diretas" e 

muitos artistas.813 

Tambem no cinema, o drama e o espetaculo da campanha das Diretas era recontado 

em Palriamada de Tizuka Yamazaki.814 Nele misturavam-se ficcao e realidade num espaco 

onde, agora, novos e velhos personagens trafcgavam sem muitas barrciras, buscando catalisar 

as emocoes do publico. 

A intersecao entre a midia e a politica levou a que os atores desses dois campos 

fossem aos poucos adotando procedimentos de compatibilizacao. O jornalismo televisivo ( t a l 

como o jornalismo escrito, visto na primeira parte do trabalho ) passou a mitificar a politica 

com a construgao e a reproducao de imagens-personagens, cenarios e dramas. Os atores 

politicos passaram a entender a televisao como uma palanque ampliado, onde pessoas e 

acontecimentos agora ganhavam visibilidade e, portanto, se constituiam como fatos publicos. 

Para Miguel ( 1994 ), essa intersecao entre politica e midia ( a televisao, 

principalmente ) pode ser vista de dois angulos. 

Do angulo do emissor, houve uma substituicao gradativa da palavra pela imagem: a 

imagem tornava-se protagonista ( e diversificada: cenas externas, imagens de arquivo, gestos, 

rostos, etc. ) e o discurso era alterado.815 O discurso abandonou reflcxoes aprofundadas por 

81: Televisao - Diretas no video-As emissoras saem a campo na cobertura do comicio do Rio e ganham pantos 
preciosos de audiencia. ( Veja, 18/04/84,p.93 ) 
813 Brasil - O grito da Candelaria - No Rio, a maior manifestaqao da historia do Brasil. (Veja, 18/04/84,p.22 ) 
814 Cinema-A emocao da pdtria - Em Patriamada Tizuka Yamazaki viaja das Diretas a Tancredo Neves para 
mostrar o Brasil numa hora nobre. ( Veja, 06/03/85,p.96 ) 
815 Essa mudanca, verificada principalmente no jornalismo televisivo, acompanha uma tendencia mundial 
desenvolvida nos Eslados Unidos: "Em 1968, os jornalistas desempenha\>am um papel mais passiw quanta a 
interpretaqao do significado dos eventos noticiados e a fala do agente da noticia dominava a reportagem; na 
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frases com menos de oito palavras, com o sacrificio dos polissilabos e prioridade aos termos 

afetivos e dinamicos - portanto, os politicos precisam se adaptar as frases curtas, editaveis, a 

um discurso fragmentado ( que descartava o raciocinio complexo ), e como devia atingir a 

todos os publicos, o discurso precisaria ser mais difuso, frouxo, capaz de agradar um 

determinado segmento, sem alienar outros; deveria provocar um sentimento de intimidade 

(bate-papo) e cumpriria ser imagetico. 

Do lado do receptor, o controle remoto, o videoclipe, a profusao de imagens e canais 

tornava o publico menos paciente e mais afeito a "estetica caleidoscopica" da televisao, a qual 

a politica teve que se adaptar. 

Em 1984, a revista Veja publicou uma materia sobre os 15 anos Ao Jornal Nacional da 

Rede Globo.810 Uma das constatacoes da reportagem e que o Jornal Nacional mexeu com o 

comportamento dos politicos: "Hqje a maioria ja sake /alar o/hanclo para cdmara e com a 

maior concisao possivel", disse, Armando Nogueira, do Departamento de Jornalismo. 

(Veja,lbdem,p.51 ) Para ele, Tancredo Neves so recentemente havia aprendido a olhar para 

camara e ir direto ao ponto. "Na lista dospiores se incluem o presidente do PT, Ltiiz Indcio 

Tula da Silva, ipte/ala demais e nao consegiie/echar rapido o seu raciocinio". ( Veja,Ibdem, 

p. 52 ). E conclui: "Uma fugaz aparicdo no video pode ser vital para o politico ". 

Com a derrota no Congresso Nacional da Emenda Dante de Oliveira, em 25 de abril de 

1984, o palco das Diretas foi substituido pelo palco do Colegio Eleitoral, onde Paulo Maluf 

do PDS e Tancredo Neves do PMDB tornavam-se os atores principais de uma nova trama 

politica. A polarizacao da luta politica entre eles um arcabouco mitologico no qual fantasias, 

decada de oitenta, porem. a atitude dos jornalistas com relacao as palcnras dos agentes das noticias mudou 
radicalmente: tais palcnras passaram a ser tratadas como 'um material cru a ser analisado. combinado com 
outros sons e imagens e reintegrados em uma nova narrativa'". (Hallin APUD Albuquerque, 1999, p. 88 ) 
816 Televisao - Vitoria da noticia - Aos 15 anos. o Jornal Nacional e o programa mais visto no pais. ( Veja, 
05/09/84,p.48 ). Naquele momento o JN detinha uma media de audiencia nacional de 61%, abrangendo 28 
milhoes de telespectadores. 
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medos e odios encarnaram-se em imagens piiblicas construidas - tal como vimos 

anteriormente. 

Tancredo Neves tentou canalizar todo descontentamento e esperanca despertados pela 

campanha das Diretas, conduzindo a sua campanha com grandes shows-comicios817 que se 

estenderam por varias capitais do pais, de forma a apresenta-lo como o "Salvador" e criador 

de uma "Nova Republica"8 1 8 Propunha a continuidade da campanha pelas Direta, 

substituindo o slogan "Diretasja" por "Tancredo Ja". 

"Essa forma pouco usual em candidaluras indiretas serviu para a consolidacdo 
de uma imagem que a imprensa comeqava a consagrar. Em tor no de sua figura 
formava-se uma aura de 'Salvador', de um novo 'pai dos pobres', como havia 
sido Getulio Vargas, em cujo governo, nos anos 50, Tancredo havia 
colaborado". ( Rodrigues, 2001,p.22 ) 

Em Janeiro de 1985, Paulo Maluf utilizou um informe publicitario de Veja. Nele -

atraves de um quadro com frases e trechos de jornais, documentos e discursos - tentava 

reverter o desgaste da sua imagem, mostrando-se melhor preparado para governar o pais que 

Tancredo Neves.819 

No cenario international, o ano de 1984 foi aquele em que Francois Mitterrand 

consolidava a sua imagem politica, amparada por uma cficientc assessoria de marketing e por 

811 Sucessdo - Na rua e na sombra - Tancredo sai no corpo-a-corpo em busca de votos e comeca a preparar 
comicios. ( Veja, 29/08/84,p.20 ). Em Goiania, comccavam os grandes comicios da campanha dc Tancredo 
Neves, com a presenca de Fafa de Belem, Osmar Santos e o grito de guerra: "Tancredo Ja". Brasil - A volta das 
multidoes- Em Goiania. Tancredo abriu a lemporada de comicios. ( Veja, 19/04/84,p.20 ). Na Praca da Sc. em 
Sao Paulo, Tancredo fez scu ultimo grande comicio cm dezembro de 1984, com um publico dc cem mil pessoas. 
Brasil-A caminho do Planalto - Da Praca da Se, Tancredo arranca para a vitdria. ( Veja, 12/12/84,p.36 ) 
818 Este era o titulo do piano dc governo que Tancredo Neves rcccbcu dc Ulysses Guimaracs no comcco dc 
Janeiro de 1985. 
m "Voce quer mudar? Agora, voce conhece a verdade. Paulo Maluf e o melhor para a Presidencia da 
Republica. Maluf, de 53 anos, diz: 'A nacao tem idealismo e abnegacao.'. Isto e Fe. Tancredo, de 74 anos, diz: 
A nagao esta enxovalhada.' lsso e puro pessimismo. Voce quer mudar. Mas, para mudar, e preciso trabalhar. 
Maluf e objetivo, dindmico. E trabalhador. Tancredo e ambiguo, flutuante e...Maluf e como voce: um Homem de 
came e osso. Ele e uma pessoa inteira, definida. Ele e autentico. Tancredo e como um magico. Ele aparece e, de 
repente, desaparece. O desafio do Brasil de hoje e escolher o melhor para a Presidencia. A diferenqa entre 
Maluf e Tancredo e a mesma que separa o Brasil do Futuro do Brasil de On tem. A mesma que separa a Verdade 
da Men tiro". ( Veja, 16/01/85 - informe publicitario ) 
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uma estrutura de comunicacao televisiva marcada pela dramatizacao ( com gestos, cenarios, 

mitos, ruptura da rot ina) , avivando a emotividade do publico eleitor. Veja da epoca820 mostra 

que Francois Mitterrand: "...como o grande lider dos fianceses neste seculo, tornou-se um 

especialisla em dramdlicas aparicoes na televisao e costuma comover 30 milhoes de 

telespectadores com gestos e pronunciamentos de impacto. " 

Para Sartori ( 2001,p.l01 ), a emotivacao da politica consiste nisto: numa politica 

relacionada ou reduzida a pencas de emocoes, "narrando avalanches de histdrias lacrimosas 

e peripetias tocanles ". 

Nos Estados Unidos, o presidente Ronald Reagan prosseguia na sua campanha pela 

reeleicao, com uma proposta de comunicacao baseada na certeza da restauracao do orgulho 

nacional.821 

Um dos fatos mais marcantes do marketing politico contemporaneo e da politica 

espetaculo foi a convencao do partido republicano, montada no Texas ( em Dallas ), para ser 

uma celebracao do sucesso de Reagan.822 

No momento mais importante da convencao, as luzes se apagaram e, num enorme 

telao montado atras do palanque, projetaram um filme em que o primeiro mandato de Reagan 

era relembrado de forma idilica: imagens do presidente em acao pelo mundo, trabalhadores 

americanos nas fabricas, criancas brincando e casais de idosos passeando pelos parques. Ao 

termino do filme, Nancy Reagan apareceu e fez um gesto de reverencia a imagem de Reagan 

820 Franca - Faz-se um esladista - Quase Ires anos apos assumir o poder, Francois Mitlerand molda o seu lugar 
na historia do pais. ( Veja, 08/02/84,p.44 ) 
821 Reagan derrubou jatos na Libia cm 1981, invadiu Granada em 1983, ameacou a Nicaragua, rccupcrou a 
economia, com a queda da inflacao (que passou dc 13.5% cm 1980 para 3.8% em 1983 ) c do desemprcgo ( que 
passou de 10.5% em 1982 para 8.2% em 1984 ), com o fim da recessao, com a apresentacao de taxas de 
crescimento positiva ( o PNB cresceu em 1983 3.3% ), mascarando de forma consistente o crescente deficit da 
balanca comercial, que foi dc 70 bilhdes em 1983 e o deficit publico que, ncsse mesmo ano, foi de 195.4 bilhdes 
dc dolares. International - Reagan sai na /rente - O presidente americano se candidato a reeleicao e oferece 
ao pais o orgulho national restaurado e a recuperacSo da economia. ( Veja, 01/02/84,p.28 ) 
822 International - A consagracao de Reagan, o bem-amado - Na convenqa~o republicana, uma festa para o 
presidente que fez os EVA voltarem a crer em si mesmos. (Veja, 29/08/84,p.36 ) 
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congelada na tela - como se prestasse tributo a um idolo. Em seguida, o locutor anunciou o 

candidato. No seu discurso, Reagan disse que cumpriu o que prometeu: reduziu o poder do 

governo, baixou as taxas de inflacao, reduziu os impostos para incentivar os negocios e fez os 

Estados Unidos mais respeitados em todo mundo. 

Sabendo apresentar a sua personalidade em publico atraves da televisao, Ronald 

Reagan consolidou uma imagem atrelada as expectativas e aos desejos dos americanos e foi 

chamado, na epoca, de "o grande comunicador": "Suas aparicoes na IV, ao lado da mulher, 

Nancy, durante a leitura dos discursos fazem com (pie os velhos tapes em preto e branco de 

John Kennedy - considerado o primeiro presidente a lirar partido do novo veiculo - parecam 

brincadeiras de um amador. " ( Veja,lbdem, p.38 ) 

No Brasil, a campanha eleitoral de 1985, realizada nas capitals de estados e em 

municipios considerados areas de Seguranca Nacional, intensificou a utilizacao de novas 

formas de seducao publicitaria, planejadas segundo os procedimentos do marketing 

politico.823 Atraves delas substituia-se o improviso das campanhas tradicionais por 

instrumentos racionalmente estruturados para canalizarem os desejos e despertarem a emocao, 

a participacao e a adesao dos eleitores. 

Nas eleicoes de 1985, sem os limites impostos pela Lei Falcao,824 foi possivel 

expandir a tendencia da politica telcplasmada. No horario gratuito de propaganda eleitoral825 

823 E iluslralivo dcsta ascensao do marketing politico o lancamento do livro: Direlo ao Po<ter - Estrategias de 
Marketing Politico de Ney Lima Figueiredo. Ocupando 1/3 da pagina de Veja, a publicidade do livro anuncia: 
"Esta ai um livro muito importante, tanto para quern esta certo de sua vitoria nas urnas, como para os 
candidatos a candidato...No livro, tambem, uma andlise detalhada, em termos de marketing politico, focaliza 
Paulo Maluf e o porque da sua derrota no Colegio Eleitoral. E um livro de cabeceira que vai dar certo para 
todos aqueles que ja chegaram ou sonham chegar ao poder. " ( Veja, 14/08/85,p.81 ) 
824 Estas eleicoes foram reguladas pela Lei 7.332, de 10. De julho de 1985, dclegando rcsponsabilidade pela 
organizacao das eleicoes ao TSE ( pondo com isso, fim a Lei Falcao). O tempo do HGPE foi dividido em duas 
partes, das quais uma seria dividida igualmente por todos os partidos e outra dividida de acordo com o tamanlio 
dc suas bancadas na Camara de Vereadores. (Albuquerque, 1999,p.49) 
825 O HGPE ( Horario Gratuito de Propaganda Eleitoral) no contexto da espetacularizacao da politica mostra as 
transformacSes mais abrangentes no modo dc fazer e entendcr a politica e como os media se tomaram uma arena 
fundamental do jogo politico. ( Albuquerque, 1996,p.3 ) 
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novas estrategias simbolicas foram postas em pratica para dar visibilidade aos candidatos e 

permitir a adesao do publico eleitor, apelando a emocao.826 

"Pela primeira vez na historia Ja politica brasileira, todos os recursos 
televisivos foram nsaJos a fun Jo numa campanha eleitoral. Os partiJos 
inventaram personagens, usaram atores e atrizes Je novela, criaram Jesenhos 
animaJos, simularam telejornais, ftzeram humor e lancaram canJiJatos como 
se fossem proJutos Je consumo. Na ultima eleicao sem restriqoes no horario 
eleitoral, a Je 1974, os canJiJatos limitavam-se a Jiscursar no viJeo como se 
estivessem mini palanqtte ou no raJio. Com a Lei Falcao a sitnaqao piorou, 
pois so se permitiam a exibiqdo Je fotos com a leitttra Je curriculos. Desta vez, 
para nao fttgir a regra, cerca Je 30% Jos telespectaJores Jesligaram a 
televisao ao comeqar o horario gratuito, mas houve um verJadeiro happenin no 
ar, com a criativiJaJe, improvisaqdo e alguma confusao". 827 

As novidades nos programas eleitoral despertou a surpresa e a polemica. Em Sao 

Paulo, por exemplo, Janio Quadro, candidato do PTB-PFL, que havia comecado os programas 

discursando quase o tempo todo, acabou aproveitando um desenho animado "um snper-herdi 

em forma Je vassottra golpeava ban Ji Jos, corrupt os e preguiqosos Jas rttas Ja ciJaJe " ( 
Veja,Ibdem, p. 113 ) 

Fernando Henrique Cardoso, do PMDB, trouxe para o programa eleitoral parte do 

elenco da novela Roque Santeiro. E o PT elaborou uma novela na qual o seu candidato, 

Eduardo Suplicy, convencia uma familia a votar nele, fez um clipe com o jingle do partido 

imitando o clipe We Are The WorlJ; depois criou o boneco Ze do Muro para ganhar o voto 

dos indecisos.828 

826 Segundo Sartori ( 2001,p.l01 ) a cultura da imagem c gerada pela primazia do visual, cujas imagens 
esquentam as nossas emocoes, acendem nossos sentimentos, excitam os nossos senlidos, em suma, apaixonam. 
Para este autor, essa cultura tern quebrado o equilibrio delicado entre paixoes e racionalidade. 
827 Televisao - Discurso novo - politicos miulain estilo do horario eleitoral. ( Veja, 13/1 l/85,p. 113) 
828 "Segundo o professor universitario Sergio Micelli, especialista em televisao, esses recursos sao eficazes 
enquanto linguagem. mas podem ter comprometido a mensagem do partido. 'O PT inovou na razao direta em 
que despolitizou', diz. 'O publico nao gosta do horario eleitoral que interfere no seu lazer, e o PT adotou a 
estrategia de se adaptar ao lazer'. Para o poeta e tambem professor Decio Pignatari, a propaganda do PT foi 
mais bem sucedida, tanto do ponto de vista da linguagem, quanto da politica. 'As dims coisas sao 
indissocia\>eis', avalia". (Veja,lbdcm, p. 113 ) 
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Neste mesmo momento, nos Estados Unidos, Eduard Koch era eleito pela terceira vez 

para prefeitura de Nova York, autopromovendo-se como simbolo do renascimento da cidade, 

atraves de uma politica-show:829 "Seu jeito muito especial defalar e testicular atrai sempre, 
onde quer que esteja uma cdmara de televisao. Koch tem o instinto sempre ligado ao /ado em 
que a politica mais se aproxima do show ". 

Em 1986, no Paquistao, Benazir Bhuto, com inedito estilo televisivo, tracava como 

meta ser a pnmeira mulher a chefiar um pais muculmano. 

No Brasil, em 28 de fevereiro, o Piano Cruzado foi agendado pela midia como o seu 

tema principal.811 Neste dia, o presidente Jose Sarney anunciou o fim do cruzeiro, o 

congelamento de precos e salarios e a adocao de uma nova moeda, o cruzado. Os frios 

numeros e as incompreensiveis formulas tecnicas da economia ganharam a narrativa 

mitologica de um acontecimento fundador.832 

Com eficiente e macico uso dos meios de comunicacao e de tecnicas de marketing, o 

governo foi ganhando unanimidade. Em marco daquele ano, segundo o Ibope, 80% da 

populagao apoiavam as medidas do governo833 e a imagem do presidente - antes tido como 

fraco, timido e vacilante - ganhava agora sinais de firmeza, determinacao, capacidade de 

lideranca, alem de uma legitimidade politica que ainda nao havia conquistado. 

As eleicoes brasileiras de 1986, para o governo dos estados, para a Assembleia 

Nacional Constituinte e para as Assembleias Legislativas Estaduais, teve no Piano Cruzado o 

fato politico norteador nos jogos de esperancas e anseios. 

82y EVA - Prefeito-Show - Koch ganhou tie novo em Nova York. ( Veja, 13/1 l/85.p.68 ) 
8 3 u ( Veja, 29/12/86,p.l l8) 
831 A divulgacao do Piano Cruzado teve ampla cobertura da midia - nao s6 nos noticiarios. O ministro Dilson 
Funaro foi ate o programa dc auditorio de Silvio Santos para divulga-lo. Televisao - Pacote popular - Funaro 
sohe ao palco de Silvio Santos. ( Veja, 26/03/86,p. 119) 
832 Brasil - O inicio de um governo - Espremido na arena politica, Sarney bane o cruzeiro da vida nacional e 
joga-se com auddcia numa reforma que o pais aprova. ( Veja, 05/03/86,p.20 ) 
83 Presidente, O Sarney das multiddes - As vesperas de completar um ano no Planalto, Sarney lanqa as 
reformas da economia e descobre o gosto do apoio popular. ( Veja, 12A03/86,p.62 ) 
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Procurando um melhor posicionamento no cenario politico, no agendamento dos 

temas, na construcao de discursos e imagens, os candidatos ( atraves de suas equipes ) 

comecavam a fazer da pesquisa um instrumento imprescindivel de campanha. Fato que, 

naquele momento, ainda aparecia como novidade. 834 As eleicoes de 1986 tambem tiveram 

como palco de destaque a televisao: 

"Como o goveniador eleito Pedro Simon, do PMDB gattcho, os politicos 
fizeram da TV a grande tribuna da campanha...Em Sao Paulo, a TV foi a 
grande arma para Orestes Querela virar o pleito. Com a defesa do Piano 
Cruzado, Quercia, lerceiro nas pesquisas, acabou em primeiro, com a ajuda do 
programa do TRE". ( Veja,Ibdem ) 

Da mesma maneira como construia imagens, a televisao tambem ajudava a destrui-las 

com mais rapidez. Tendo a personalidade se tornado um criterio decisivo de avaliacao 

politica, atraves da sua exacerbada exposicao, era preciso haver uma convergencia entre a 

imagem publica do candidato (conjunto de atributos simbolicos erguidos cm torno de uma 

individuo ) e a sua imagem visual (reproduzida tecnicamente em imagem, som, gestos, e t c . ) , 

sob pena de passar uma leitura desfavoravel para o espectador-eleitor. 

Foi o caso, nesta eleicao, do candidato ao governo de Sao Paulo, Antonio Ermirio de 

Morais, relatado por Jordao ( 1994,p.60-61 ): 

"Foram exibidas reportagem sobre irregu/aridades trabalhistas em empresas 
dele e ele foi rotulado de man patrao, justamente a pessoa que se apresentava 

834 "Os politicos comecam a utilizor pesquisa eleitoral como forma de fortalecer suas candidaturas... 'As 
pesquisas me orientam como uma bussola', garante Newton Cardoso, candidato do PMDB ao governo de Minas 
Gerais... 'Esses levantamentos sao uma forma de avaliar o pensamento daquele eleitor que ninguem se preocupa 
em visitor', afirma Paulo Maluf, que montou sua propria estrutura de pesquisa...Hoje em dia, nao se pode mais 
fazer uma campanha com a cara e a coragem', afirma o publicitario Alberto Fedrizzi... A pesquisa permite 
reunir verdades cientificas '...Nessa investida. as pesquisas eleitorais podem dor, ao mundo da politica, a mesma 
solidez com que frequenlam o da economia, onde foram introduzidas ha mais de 40 anos e hoje funcionam com 
um recurso tao testado que ninguem duvida delas. "Brasil ( reportagem de capa com o titulo: Pesquisas 
Eleitorais - ate onde se pode acreditar nelas ) - Guerra de numeros - Terminam as convencdes, os politicos 
entrain no combate das pesquisas eleitorais para reforcar a caixa de suas campanhas. ( Veja, 13/08/86,p.42 ) 
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como empresdrio exemplar. Foi um argumento muito forte, acentuado pelo 
comporlamento pouco a vontade de Antonio Ermirio na televisao. Ele nao 
olhava para a cdmara, o que levava as pessoas a dizer que ele tinha um ar 
dissimulado. Quando vieram os ataqttes, essa percepqao, que era vaga e sutil, 
ft con mais nitida e se associott d nova imagem de matt patrdo difttndida pelos 
adversdrios". 

Tendo em suas maos as Organizacoes Arnon de Mello, que consistia no jornal Gazeta 

de Alagoas, na Gazeta FM e na IV Gazeta, em Alagoas, Fernando Collor de Mello lancou-se 

candidato ao governo desse estado, em 1986. 0 publicitario Duda Mendonca deu o suporte a 

sua campanha, enviando a Maceio uma equipe orientada por Orlando Pacheco. Com esta 

assessoria, Collor aproveitou para comecar a reconstruir a sua imagem, marcada por ele ter 

sido eleito prefeito bionico de Maceio pelo PDS e eleitor de Paulo Maluf no Colegio Eleitoral. 

Collor entrou no PMDB ( no momento do Piano Cruzado ) e fez-se representante do anseio 

popular por profundas reformas na administracao do Estado e pelo fim de privilegios:835 

Nas eleicoes municipals de 1988, consolidava-se algo ja iniciado na eleicao de 1986, 

que refletia o intercambiamento entre a midia e a politica. Entravam na cena politica atores 

sociais que acumularam seu Capital Imagetico em diferentes areas da midia ( nas areas de 

show, jornalismo, dramaturgia, esporte etc. ) e passaram a utilizam esse capital para 

transformar publico em eleitores. 

Este fato politico chamou atencao quando o apresentador Silvio Santos declarou, no 

dia 13 de Janeiro de 1988, em seu programa, que era candidato a prefeito de Sao Paulo. O 

lancamento da sua candidatura tomou 60 minutos do seu programa. A Veja, em seguida, 

registrou:&?<5 

S3i "Alagoas - Eleitor do deputado Paulo Maluf no Colegio Eleitoral, ha 2 anos, Fernando Collor de Mello. 37 
anos soube a hora de procurar abrigo no PMDB . Com promessas de profundas reformas na administracao do 
Estado, derrotou o senador Guilherme Palmeiro, presidente nacional do PEL. ". Brasil - Os Trofeus do PMDB -
O partido faz 22 governadores e a maioria na Constituinte. ( Veja, 26/1 l/86,p.54 ) 

Televisao - Comicio eletronico - Silvio Santos junta-se a turma de comunicadores que usam o video como 
trampolin para a politica ( Veja, 23/03/88,p. 144 ) 
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'Was ultimas anos, criou-se no edificio politico brasileiro um grupo conhecido 
com o dos 'comunicadores', cnjo sucesso nas urnas parece guiar-se por 
pardmelros ligeiramente di/erentes dos (pie regent a maioria dos seus colegas. 
A simples condiqdo de astro, porem, nao chega a representor garanlia de votos. 
E preciso que a fama se acoplem uma campanha hem entabttlada e a/go mais 
que faqa crer ao eleitor que um artist a que diver te saber a administrar a coisa 
pitblica ". 

Neste grupo de comunicadores, a reportagem inclui o radialista paulista, Afanasio 

Jazadi, conhecido por defender a seguranca publica e a pena de morte, obtendo uma das 

maiores votacoes nas eleicoes de 1986, o deputado federal por Minas Gerais, Helio Costa, 

reporter do Fantdstico da Rede Globo; Roberto D'Avila, apresentador do programa da Rede 

Manchete Conexdo International, eleito deputado em 1986 como o segundo mais votado do 

PDT no Rio de Janeiro; o radialista Sergio Zambiasi ( do programa Comando Maior ), eleito 

em 1986 como o deputado mais votado do Rio Grande do Sul e Fernando Jose, radialista 

responsavel pelo popular programa de radio e televisao Balanqo Geral, aquele que "mata a 

cobra e mostra o pau", candidato ( eleito ) a prefeito de Salvador pelo PMDB. 

0 exemplo de Fernando Jose em Salvador, serve para Rubim ( 1999 ) explicar o 

trafego do campo da midia para o da politica. 

Para o autor, a producao de imagens piiblicas se da atraves da negociacao com uma 

constelacao de elementos, com destaque para midia. Essa producao aparece, simultaneamente, 

como requisito e dispositivo do movimento politico hoje, abrindo novas interfaces entre os 

campos da politica e da midia. 

Segundo ele, quando o campo da politica nao abarca toda a populacao de modo pleno 

e satisfatorio, deixando-a orfa de representacao, ela fica disponivel para se representar atraves 

de outros dispositivos, que canalizem, real ou imaginariamente, seus anseios e demandas. A 

midia apresenta-se como um desses outros mecanismos de representacao. Nao por acaso, 
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tantos marginalizados tem escolhido como representantes politicos seus antigos 

"representantes" midiaticos, isto e, "porta-vozes" radio-televisivos: 

"Fernando Jose emerge apenas como um exemplo den/re cenlenas possiveis. 
Sua visitacao aqui nao decorre propriamente de seu processo particular de 
producao de imagem, mas de seu papel ilttstrativo na constituigdo de politicos 
em uma sociedade midiatica e do fctcil trafego possivel no Brasil de 
personalidades publicas do campo da midia para o campo da politica. " 
(Rubim,1999, p.79 ) 

Nas eleicoes de 1988 o marketing politico solidificou a sua presenca nos bastidores e 

na cena politica, assentado, de um lado, sobre pesquisas cada vez mais sofisticadas e, de outro 

lado, sobre uma afinidade maior com a midia, com mensagens comunicativas bem elaboradas 

e apresentadas. Essa afinidade com a midia decorria da contratacao dc equipes especializadas 

e da utilizacao de inovacoes tecnicas na gravacao, edicao, na composicao de clipes, na 

utilizacao de computacao grafica, dando a imaginacao e ao espetaculo a forca logistica da 

tecnologia837 

Seguindo as trilhas do marketing, Leonel Brizola e Ulysses Guimaraes ensaiavam o 

lancamento das suas campanhas para presidencia, em 1989. Marcos Cunha, do PMDB de 

Pernambuco, candidato a prefeitura do Recife, trabalhou para colar a sua imagem com a de 

Jarbas Vasconcelos. Em Curitiba, Mauricio Freut ( PMDB ), apareceu na TV com mulher e 

filhos: "Na tninlta familia, as divergencias, sao resolvidas em conversas, e e essa a 

participaqao que ett quero trazer para a prefeitura. " ( Veja, Ibdem ) 

A sofisticacao nas pesquisas, tambem levava em conta novos avancos tecnologicos 

permitindo realizar levantamentos quantitativos em menor tempo, com mais profundidade e 

837 "//ri, finalmente, uma novidade de ordem qualitativa, com o fim do amadorismo no video. Alguns partidos, 
com maiores recursos em caixa, contataram profissionais para produzir seus programas e, com auxilio de 
equipamentos sofisticados, como computadores grdficos, jd comecaram a ensaiar alguns espetdculos de tecnica 
e imaginagao. " Eleicdes - De olho na tela - Candidatos iniciam a campanha na TV. ( Veja, 05/1 l/88,p.39 ) 
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extensao e com menor margem de erro. As pesquisas qualitativas tambem se tornavam um 

recurso metodologico essencial nas campanhas.838 

A vitoria de Luiza Erundina em Sao Paulo,839 ( mas tambem a vitoria do PT em Porto 

Alegre, Campinas, Santos, em tres cidades do ABCD paulista e em Vitoria ) representou o 

repudio do eleitorado, uma onda ascendente de descontentamento e decepcao, que este partido 

soube capitalizar. E, apesar do PMDB dispor de mais recursos, tempo e especialistas para 

produzir a aparicao dos seus candidatos no video, terminou perdendo: "o que se viu, nas 

eleicdes municipals , foi a emergencia de um oulro voto - o do eleitor contra ludo isso que 
sempre esteve ai. 

No cenario international, George Bush era eleito presidente dos Estados Unidos pelo 

Partido Republicano, no rastro da imagem e da era Reagan.8"41 Vencendo todas as 

expectativas, saiu, nos ultimos dois meses, de uma desvantagem de 17 pontos em relacao ao 

candidato democrata com uma mensagem simplista, propria do que Harvey chama dc 

"economia de espelhos": "Ouero que nossos ricos qjudem nossos pobres " 842 

Furtado c Haswani ( 1995,p. 152 ) citam a campanha dc Luba Erundina. candidata clcita para prefeitura dc 
Sao Paulo, como um exemplo bem succdido do uso das pesquisas qualitativas. Enfrcntando Lciva c Maluf. a 
candidata n3o polarizou com nenhum deles, deteve-se nos aspectos conjunturais, psicologicos e culturais da 
populacao c no diagnostico dos problcmas da cidadc. Ha vintc dias da eleicao, uma pesquisa qualitativa detcctou 
a falha que impedia a candidata de melhorar sua posicao: o eleitorado achava que Erundina "nilo tinha estudo" ( 
ela tenninara um mcstrado ) e "nao tinha experiencia" ( cla ja fora vereadora e deputada ). Aproveitando o 
quadro favoravel, a campanha virou a comunicacao ao avesso. Os programas passaram a repetir insistentemcntc 
a sua biografia e a mostrar a nulitancia que era possivel veneer. Em 15 dias ela passou para a segunda colocacao. 
ameacando o lider, Paulo Maluf. A uma semana da eleicao, a ocupacao da CSN pelo exercito indignou o pais e a 
campanha de Erundina soube usar o incidente para favoreccr a sua candidalura. 
839 A I itoria cla /era radical - Com um minima de apoio, a nordestina Erundina conquista a prefeitura de Sao 
Paulo. ( Veja, 23/1 l/88,p.34 ) 
84u Brasil - O soco nisso que esta ai, os votos do PT mostram o repudio do eleitor aos vicios do sistema politico 
brasileiro. ( Veja, 23/1 l/88,p28-29 ) 
8,1 O projeto de Reagan foi o de recuar o Estado, reativar a economia com base na iniciativa privada, diminuir 
impostos e restaurar o prcstigio dos EUA Representando paz e prosperidade, Reagan deLxou o governo com 
aproximadamente 60% de aprovacao. Bush nao tinha um projeto definido, mas foi eleito por deixar as coisas 
como estavam. Internacional - George esta aqui - Bush e eleito numa vitoria brilhante, mas os democratas 
am pi i am a maioria no congresso e muitos problemas esperam o futuro presidente. ( Veja, 16/1 l/88,p.60 -63 ) 
842 Internacional - Um americano feliz - A um passo da Casa Branca, George Bush festeja o Jim de uma 
campanha em que reverteu todas as expectativa, mas mentem um perfd indefinido. ( Veja, 09/1 l/88,p.58 ) 
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Na Uniao Sovietica, Mikail Gorbachev, comccava a surgir com lider de expressao 

mundial, com uma imagem ligada a modernidade, a reforma e a transparencia politica.843 

No Brasil, a campanha presidencial de 1989 representaria a sintese de todas essas 

transformacoes no campo politico. O pais estava prestes a viver, no ultimo ano da decada, os 

dramas e as tramas desta nova politica midiatica. 

843 Internacional - Furacao no Kremelin - Gorbchev mexe funelo na estrutura do poder: afasta Gromiko, 
remaneja Ligachev e se torna o novo presidente da Uniao Sovietica. ( Veja, 05/1 l/88,p.44 ) 
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111. O CAPITAL I MAGETICO 

Atraves do que foi dito anteriormente e possivel perceber que a crescente importancia 

da midia, da publicidade e do marketing politico como instrumentos de seducao politica e da 

construcao de imagens publicas, demonstra o surgimento dos meios e canais de acumulacao 

de um novo capital simbolico no campo politico, o Capital Imagetico - que nos ajuda a 

entender a construcao da imagem de Collor de Mello. Esse fato nos faz repensar as 

transformacoes recentes ocorridas na personalizacao da politica, que mostram que este 

candidato representa, no Brasil, a consolidacao de um novo tipo de carisma, de cunho secular, 

de natureza narcisica, rotineiro e racionalmente produzido. 

Com a democracia eleitoral, o lider carismatico pode vir a ser escolhido pela 

populacao, na medida que seduza e convenca o eleitorado com a sua capacidade de mobilizar 

sentimentos e fazer crer nas suas qualidades especiais e na justeza da sua missao politica. Os 

seguidores passam a ser orientados, principalmente, por motivacoes emocionais e afetivas 

relativas a identificacao, admiracao e adoracao do lider. ( Silveira,2000.p.l20 ) 

Trata-se, no entanto, de um novo tipo de carisma que nao conduz necessariamente a 

transformacoes sociais ou de suas representacoes; mantendo-se ativo na forma de imagem 

publica e atraves de uma intensa forca emocional com a qual se comunica e busca seduzir 

adeptos, agora transformados em um publico consumidor. 

Partindo de Weber e Freud, Sennet ( 1995,p. 199-232 ) traca um mapa teorico das 

mudancas que afetaram o carisma como forma de dominacao. Para ele, tanto Freud quanto 

Weber compartilhavam a ilusao de que a figura carismatica era a de alguem que se 

encarregava de seus sentimentos subjetivos de modo vigoroso e, como uma figura de 

dominacao, agia em meio a paixSes intensas e em contato com o ' irrational ' da sociedade. 
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Portanto, umbos eliminaram cla matriz racional e rotincira da sociedade os desejos por uma 

figura caiismalica. Nenhum deles imaginou que o carisma pudesse ser uma forca para 

trivializacao, ao inves de ser para a intensificacao do sentimento, e desse modo, o lubrificante 

de um mundo racional e ordenado porque, para eles, o carisma surgia sob condicSes de 

disturbio e de tensao. 

Na politica contemporanea o privado ganha uma importancia definitiva. O publico 

volta suas atencoes para saber quern o politico e; contudo, nao pretende julga-lo, mas sim ser 

emocionado por ele, experimenta-lo. E o politico concentra as atencoes em seus impulsos 

revelados em publico, num processo de espontaneidade controlada que faz parecer que os 

impulsos sao reais.844 

A confusao entre vida publica e vida intima, a fusao entre os terrenos pessoais e 

impessoais, permitiu o fiorescimento de uma ideologia da intimidade, transformando 

catcgorias politicas em categorias psicologicas e levando ao crescente interesse pelo outro. 

Esta e uma experiencia narcisista, porque no outro sedutor o sujeito passa a contemplar a si 

mesmo, em suas expectativas, desejos e ansias, procurando tracar o perfil da sua propria 

identidade.845 

O lider carismdtico moderno destrdi qualquer distanciamento entre os proprios sentimentos e impulsos e 
aqueles da sua plateia, e desse modo, concentrando os seus seguidores nas motivacoes que sao dele, des\>ia-os 
da passibilidade de que o mecam por seus atos... Os meios de comunicacao eletrdnica desempenham um papel 
crucial nessa deflexdo, super-expondo a vida pessoal do lider, simultaneamente ao obscurecimento de seu 
trabalho em seu posto. A incivilidade, que essa figura carismdtica moderna corporifica, estd em que seus 
seguidores ficam encarregados de dar sentido a ele como pessoa... E incivilizado para uma sociedade fazer com 
que seus cidaddos sin tarn que um lider e crivel porque ele pode dramatizar as suas prdprias motivacoes. Messe 
termos, a lideranca e uma forma de seducao. As estruturas de dominacao permanecem particularmente 
incontestadas quando as pessoas sao levadas a eleger politicos que parecem colericos, como se estivessem 
prontos a transformar as coisas. Tais politicos estdo liberados, pela propria alquimia da person alidade, de 
traduzir sens impulsos colericos em acdo ". ( Sennet,Ibdcni,p.324-325, grifo nosso ) 
8,5 Sennet ( 1995 ) cliama de uma sociedade inlimista, aqucla cujas bases eslao fincadas no seculo XIX, quando a 
pcrsonalidade migrava para dcnlro do dominio publico, ocorrendo a erosao dc uma vida publica forte, 
deformando as relacoes intimas e suprinundo a individualidade. Assim, enquanto o narcisismo penctra nas 
relacoes humanas, o comportamento politico e alterado, predominando o silencio, a obscrvacao ( voycrismo ) c a 
participacao passiva. A vida privada fora dc foco e cada vez mais dcterminada por formas narcisista dc 
intimidade c o mundo publico c suplanlado pela primazia do psiquismo privado, levando a dclcrioracao do 
individuo c da sociedade, na medida que a intimidade privatizada invade e empobrecc a vida publica. E esta, 
para Sennet, a ideologia da intimidade que, surgida do dcclinio da cultura publica, acrcdita que o 
dcsenvolvimcnlo da pcrsonalidade individual se da atraves dc experiencias de aproximacao com os outros e 
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Portanto, ambos eliminaram da matriz racional e rotineira da sociedade os desejos por uma 

figura caiismalica. Nenhum deles imaginou que o carisma pudesse ser uma forca para 

trivializacao, ao inves de ser para a intensificacao do sentimento, e desse modo, o lubrificante 

de um mundo racional e ordenado porque, para eles, o carisma surgia sob condicoes de 

disturbio e de tensao. 

Na politica contemporanea o privado ganha uma importancia definitiva. O publico 

volta suas atencoes para saber quern o politico e; contudo, nao pretende julga-lo, mas sim ser 

emocionado por ele, experimenta-lo. E o politico concentra as atencoes em seus impulsos 

revelados em publico, num processo de espontaneidade controlada que faz parecer que os 

impulsos sao reais.844 

A confusao entre vida publica e vida intima, a fusao entre os terrenos pessoais e 

impessoais, permitiu o florescimento de uma ideologia da intimidade, transformando 

categorias politicas em categorias psicologicas e levando ao crescente interesse pelo outro. 

Esta e uma experiencia narcisista, porque no outro sedutor o sujeito passa a contemplar a si 

mesmo, em suas expectativas, desejos e ansias, procurando tracar o perfil da sua propria 

identidade. 845 

*4A "O lider carismdtico moderno destrdi qualquer distanciamento entre os prdprios sentimentos e impulsos e 
aqueles da sua plateia, e desse modo, concentrando os seus seguidores nas motivacoes que sao dele, desvia-os 
da possibilidade de que o mecam por seus atos... Os meios de comunicacao eletrdnica desempenham um papel 
crucial nessa deftexdo, super-expondo a vida pessoal do lider, simultaneamente ao obscurecimento de seu 
trabalho em seu posto. A incivilidade, que essa figura carismdtica moderno corporifica, esta em que seus 
seguidores ficam encarregados de dar sentido a ele como pessoa...E incivilizado para uma sociedade fazer com 
que seus cidaddos sintam que um lider e crivel porque ele pode dramatizar as suas prdprias motivacoes. Nesse 
termos, a lideranca e uma forma de seducao. As estruturas de dominacao permanecem particularmente 
incontestadas quando as pessoas sao levadas a eleger politicos que parecem colericos, como se estivessem 
prontos a transformar as coisas. Tais politicos estdo liberados, pela propria alquimia da personalidade, de 
traduzir seus impulsos colericos em acdo ". ( Sennet,Ibdem,p.324-325, grifo nosso ) 
MS Sennet ( 1995 ) chama de uma sociedade intimista, aqucla cujas bases eslao fincadas no seculo XIX. quando a 
pcrsonalidade migrava para dentro do dominio publico, ocorrendo a erosao dc uma vida publica forte, 
deformando as relacoes intimas e suprimindo a individualidade. Assim, enquanto o narcisismo penetra nas 
relacoes humanas, o comportamento politico e alterado, predominando o silencio. a obscrvacao ( voycrismo ) e a 
participacao passiva. A vida privada fora dc foco c cada vez mais determinada por formas narcisista dc 
intimidade c o mundo publico e suplanlado pela primazia do psiquismo privado, levando a deterioracao do 
individuo e da sociedade, na medida que a intimidade privatizada invade e cmpobrcce a vida publica. E csla, 
para Sennet, a ideologia da intimidade que, surgida do declinio da cultura publica, acrcdita que o 
dcsenvolvimento da personalidade individual se da atraves de experiencias de aproximacao com os outros e 
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Esta superposicao do imaginario privado ao imaginario publico, trafegando hoje 

dia nas ondas dos media, da margem ao surgimento de novas formas de credibilidi 

politica. As questoes politicas se transformam definitivamcnte em questoes dc personalidad 

passando a ser encaradas, cada vez mais, como se fazendo atraves de um comercio dt 
imagens que disputam em convencer e emocionar o publico eleitor, permitindo-lhe 

identificacoes e projecoes. As imagens passam a orientar pertencas e sentido numa sociedade 

atingida por uma avalanche de rapidas transformacoes, fragmentacoes, individualizacao. 

Sob o imperio da racionalidade e do esvaziamento afetivo da vida cotidiana, esse 

novo carisma possibilita um resgate do emocional, cujo conteiido reprimido passa a ser 

trabalhado por formas especificas de seducao politica, dirigidas ao inconsciente ou sub-

consciente do publico/eleitor. Esse poder de seducao, amparado pelo marketing, pela 

publicidade e pela midia, define esse novo carisma como Capital Imagetico. 

O Capital Imagelico e, portanto, a forma de carisma predominante em uma sociedade 

que, recuando ao privado, passou a produzir consumidores politicos atraves de artificios cada 

vez mais especializados e racionalizados, criando novas linguagens e cartases emocionais 

dentro do jogo politico, tornando-o cenario e espetaculo pelo qual trafegam imagens e valores 
C I / 

simbolicos 

Para Harvey ( 1992,p.260 ), as proprias imagens publicas tornam-se mercadorias. Sao 

produzidas para serem vendidas em massa, com um tempo de giro de consumo variavel e, 

cada dia mais, fazem parte da estrategia de governos, partidos e lideres politicos que buscam 

termina transformando catcgorias politicas cm catcgorias psicoIogicas.A interprctacao do mundo cm termos do 
cu leva a uma visao da realidade cm que o outro c espelho do cu c o que vai inlercssar nos outros nao c o que 
fazem, mas a fantasia que se tem a respeito do que estilo sentido quando o fazem. 
8l6Baudrillard ( 1985,p.26-39 ) mostra como depois dos anos 60, intensificou-sc esse processo de rccuo ao 
privado, a transformacao do povo em publico e a imposicao da fascinacOo pelo consumo do espetaculo politico. 
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transmitir um sentido de estabilidade ( dinamica ) como parte da sua aura de autoridade e 

poder.847 

lnseridas numa sociedade extremamente dinamica, efemera e fragmentada, 

atravessada por uma miriade dc projetos individuals, voiateis e imediatos, as imagens publicas 

passam a servir como um norteador coletivo ou projeto coletivo,848 procurando dar coerencia 

e sentido a experiencia fragmentadora de individuos em meio a uma sociedade complexa e 

massificada, antecipando e sintetizando as suas demandas afetivas e simbolicas. 

A eficacia desta nova politica vai depender da forma como ela passe a contemplar os 

anseios, as expectativas, as demandas simbolicas e afetivas geradas neste contexto social em 

transformacao. Na medida que, como imagens publicas, unifique e expresse os diferentes 

papeis e infinitos projetos individuals numa linguagem simbolica que os reflita e lhes forneca 

sentido. 

Porem, a publicidadc/midia altcrou dramaticamente a competicao politica, 

substituindo partidos, ideologias, doutrinas e praticas erguidas em torno dos sistemas politicos 

tradicionais para uma disputa em torno de imagens. E isso contribuiu decisivamente para esta 

nova forma de personalizacao da disputa eleitoral, expressa no Capital Imagetico. 

Sartori ( 2001 ) mostra que Hitler, Mussolini, Peron representavam uma politica 

personalizada e todos eles utilizaram o radio, noticiarios de cinema e comicio para se 

projetarem. Portanto, diferente de Hitler que magnetizava com discursos histericos e 

841 "A producao e venda dessas imagens de permanencia e de poder requerem uma sofisticacao considerdvel 
porque e preciso conser\<ar a continuidade e estabilidade da imagem enquanto se acentua a adaptabilidade, a 
jiexibilidade e o dinamismo do objeto material ou humano. da imagem ". ( Harvey, Ibdem, p.260 ) 
848 Como Velho ( 1980 ), cntcndemos um projeto coletivo como uma tcntativa de dar sentido c coerencia a uma 
experiencia fragmentadora. Nesse sentido, a imagem politica, enquanto projeto social veiculado pela midia e 
pela publicidade deve, basicamente: a ) sintetizar e incorporar diferentes projetos individuals, b ) permilir uma 
leitura e compreensao da realidade e c ) dar sentido e expressao as emocoes e desejos individuals. Como afirma 
Velho ( Ibdcm,pp.50-51 ): "A estabilidade e continuidade desses projetos supra-individuais dependera da sua 
capacidade de estabelecer uma definigdo de realidade convincente, coerente e gratificante - em outras 
palavras, de sua eficacia simbolica e politica, propriamente dita...Na media em que um projeto social 
representa algum grupo de interesses, tera uma dimensao politica, embora nao se esgote a este nivel, pois a 
visibilidade politica propriamente dependera de sua eficacia em mapear e dar sentido as emocdes e sentimentos 
individuals ". 
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torrenciais, o atual lider televisivo, mais do que as mensagens que transmite, ele proprio e a 

mensagem. Ou seja, a politica pelas imagens se centraliza na exibicao de pessoas.849 

Isto se da num contexto em que a midia ganha cada vez mais espaco no cotidiano das 

pessoas como um canal privilegiado por onde elas recebem informacoes, formam opinioes e 

passam a conhecer e reconhecer acontecimentos, movimentos e atores politicos. Castells 

(2000, p.573 ) e Sartori ( 2001,p.95 ) mostram que a politica contemporanea se faz em funcao 

da midia e citam como exemplos bem sucedidos de politicos midiaticos Fernando Collor no 

Brasil, Felipe Gonzales na Espanha, Bercluscone na Italia, Jirinovsky na Russia, Aoshima em 

Toquio, Ross Perot nos EUA, etc.850 

Uma materia de Veja, relatando a vitoria de Fernando Collor no primeiro turno das 

eleicoes de 1989, nao escondia uma certa surpresa ao mostrar como esse candidato, 

praticamente desconhecido no inicio daquele ano, chegava a 15 de novembro como o 

candidato mais votado, com mais de vinte milhoes de votos em todo pais. Era um fato novo 

na politica brasileira que so parecia manter alguma semelhanca com Janio Quadros, quase 

trinta anos antes: 

"Quando o candidato do PRN comeqou a subir de cotacdo nas pesquisas, 
tornou-se lugar comnm nos meios politicos compard-lo a Janio Quadras. 
Am bos podem ale se parecer no torn estridente do discurso, mas de fato nao tem 
nada de semelhante. Quando Janio se tornou presidente, com uma volaqao 
tambem recorde para epoca, vinha a bordo do governo do Estado mais rico da 
Federacao, Sao Paulo, apoiado pelo segundo Estado mais rico, o Rio de 
Janeiro, e com o apoio dos tambem ricos conservadores. Collor, ao contrdrio, 
saiu de um Estado quase inexpressivo no cendrio politico, teve de abrigar-se 

849 Reilly ( 1996 ) rcssalta, por exemplo, a importancia do estilo personalizado de Ronald Reagan na TV durante 
a campanlia prcsidencial americana dc 1980: afavel, tranquilo, com baixa dcfinicao, capaz dc passar pela tela c 
entrar na sala-de-estar do telcspectador para transmitir uma mensagem de retomo ao passado, quando as 
solucocs tradicionais rcstauravam a unidadc nacional, a prosperidadc e o poder. 
85,J Para Cancvacci ( 2001,p.l02 ) o visus, com eleito, e um grande fetiche visual e os novos intermediarios 
culturais s3o a videocarne. "Sua transubstanciacao politico e a sinclrome especlfica que atacou primeiro o 
Brasil e depots a Italia". Referindo-se a Collor que virou presidente ( videocarne feito presidente ) e, depois, 
Berlusconi. 

464 



mint partido inexistente, o PUN, candidatou-se praticamente sent apoio algu/n 
e, ainda assim, const ruin a carreira mais metedrica ja vista na politica 
brasileira. Jamais algttem conseguiu, em /do pouco tempo, chegar tdo petto da 
Presidencia da Republica "f*1 

A semelhanca com Janio tinha uma origem mais visivel na forma messianica e 

personalistica pela qual foram encenadas as duas candidaturas. E i s s o queOliveira (1992,p.27 

) destaca: 

"O elemento messidnico nunca atingiu salvo em uma itnica ocasido, o cerne da 
politica brasileira, de modo a ultrapassar todas as demais forcas politicas, 
tradicionais ou modernas. Essa itnica ocasido foi Janio Quadras. Collor e, 
neste preciso sentido, um emttlo de Janio. Todas as caracteristicas de 
personalidade Ihes sao comttns: inlempestividade, arrogdncia, narcisismo, 
imprevisibilidade, instabilidade emocional, goslo pelo exotica, pelo 
espalhafatoso, pelo risco gratuito e um nao diftcilmente perceptive! perftl de 
'clow', ridiculo e grotesco ". 

Apesar da semelhancas entre as duas personalidades e entre a encenacao de ambos, 

estava-se diante de um fato politico novo. Collor, ao contrario de Janio Quadros, representava 

uma nova forma de acumulacao de capital simbolico diferente do capital politico tradicional, 

o Capital Imagetico. um tipo de carisma secular, racionalmente produzido e incorporado em 

uma imagem publica, divulgada atraves dos media e profundamente adequada a uma cultura 
• • • 852 

narcisica reinante. 

0 Capital Imagetico, embora seja uma forma de capital politico acumulado, tem suas 

particularidades. 0 Capital Imagetico, atraves de imagens politicas publicamente construidas, 

responde, de maneira mais ou menos direta, as transformacoes no campo politico que vimos 

anteriormente. 
851 /' lugar - O prodigio das urnas - Com mais de 20 milhoes de votos em todo o pais, Fernando Collor vence o 
primeiro turno e se transforma no maior fendmeno da historia das eleicdes. ( Veja, 2271 l/89,p.62 ) 
852 Oliveira ( 1992,p.77-78 ) mostra que a ampliacilo do consumo de bens culturais, a criacao do espectador 
passivo e a metamorfose entre entretenimento, cultura e consumo foram condicSes para campanha politica 
realizada por Collor, com o seu "carisma secular". 
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Diferente do capital delegado ( analisado por Bourdieu ), o Capital Imagetico nao e 

transfundido pelo partido, vai mais alem e rompe os seus limites, e mais agil e flexivel, 

embora mais fragil, rompe seus limites, amplia-se para ganhar visibilidade e legitimidade, 

numa sociedade cada vez mais fragmentada e dinamica. O individuo ganha mais forca que o 

simbolo partidario. 

Embora assemelhe-se ao capital pessoal de notoriedade ( tambem analisado por 

Bourdieu ), e diferente porque pode ser acumulado de forma rapida e nao precisa ter 

referencias necessarias em lacos familiares, partidarios ou tradicionais. Ainda que incorpore 

esse capital pessoal, o Capital Imagetico e auto-suficiente o bastante para se auto-gerar, se 

expandir ou se destruir por si mesmo ( as vezes, tambem, de forma bem rapida ), e a imagem 

pela imagem, criada no laboratorio do presente e do imediato, nao e hereditario nem 

irrevogavel. O fundamental e a seducao pela aparencia, pela emocao e pelos elementos 

subliminares da mensagem que ele proporciona. 

O Capital Imagetico e essencialmente personalista, necessita do reconhecimento do 

grupo no interior da arena simbolica dos media, onde trafegam imagens publicas em disputa 

de visibilidade, adequacao a cenarios e transmissao de visoes de mundo, recorrendo, 

principalmente, a formas de interpelacao emocional junto ao grupo/publico ao qual se destina. 

Pode-se dizer, contudo, que o Capital Imagetico assemelha-se ao capital pessoal 

heroico, ou mais precisamente, ao capital carismatico ( que Bourdieu retoma de Weber ), por 

estar preso a pessoa enquanto imagem, por realizar sempre uma acao inaugural, "ociipando o 

vazio e o silencio deixados pelas instituicaes e aparelhos: aqao profetica de doaqao de 

sentido, que se fundamenta e se legitima ela propria, retrospectivamente, pela confirmacao 

conferida pelo seu proprio sucesso a linguagem de char e a acumulagao initial deforga de 

mobilizagao que ele realizou". ( Bourdieu, 1989,p. 191 ) 
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O que faz com que o novo e a mudanca sejam estruturas fundamentals da imagem 

politica agora construida - mesmo que sirvam apenas a aparencia e a conservacao da ordem 

simbolica e concreta do mundo. "As ideias de novo e mudanca sao nonnahnenle recorrentes 

em estrategias de marketing, mesmo quando estao a servico de candidatos consen'adores ". 

(Magalhaes,1995,p.l30 )853 

O Capital Imagetico assemelha-se ao capital carismatico ao identificar-se ao 

ascendente, ao extraordinario, ao sempre novo, antecipa-se aos desejos e aspiracao dos seus 

seguidores, despertando-lhes a emocao. Exatamente como Max Weber ( Colin, 1982,p. 134-5 ) 

definia a dominacao carismatica: 

"Dominacao carismatica em virlude de devocdo afetiva d pessoa do senhor e a 
seus dotes sobrenaturais ( carisma ) e, pariicularmente: asfaculdades mdgicas, 
revelacdo ou heroismo, poder intelectual ou de oratorio. 0 sempre novo, o 
extracotidiano, o inaudito e o arrebatamento emotivo que provocam conslituem 
aqui a fonte da devocdo pessoa". 

Porem, o Capital Imagetico tem algumas particularidades. Antes de tudo, necessita de 

uma certa autonomizacao do campo politico e a formacao de um corpo de especialistas ( mao-

de-obra especializada ) responsavel direto pela sua producao; nao requer a presenca fisica ( 

ligacao comunitaria) pois, enquanto imagem, realiza-se e acumula-se atraves dos media, 

embora tenha uma aura de intimidade conseguida pelo acesso direto do candidato ao eleitor 

no seu lugar de convivio privado, o lar ( que o radio e, principalmente a TV permitiram );854 

pode ser acumulado de forma rapida ou de forma continua atraves do convivio intimo-

853 Na verdade, a apresentacao do novo na cena politica segue agora a adaptacao do politico a cultura do mercado 
e da intcrpelacao direta dos desejos dos eleitores, transformados em publico consumidor. Como mostra Ferres 
(1998,p.253 ), ha uma potencializacao, canalizacao e legiumacao dos desejos num mundo magico onde todos 
elcs podem ser satisfeitos, mas como essa satisfacao nao ocorre sempre ou complctamente ( os desejos 
suscitados estao sempre acima da capacidade aquisitiva daquele que deseja ), propoe-se sempre o novo como 
soluc3o. O novo vai se apresentar como capaz de resolver a insatisfacSo apos o consumo de produtos anteriores. 
854 A idenlificacao partidaria declina com a chegada da TV no processo eleitoral (Lavarcda,1991). 
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midiatico ( baseada na credibilidade e "fidelizacao" a imagem );855 apesar de estribar-se na 

diferenca e na pretensa ligacao com o novo, nao e revolucionario; nao se realiza numa relacao 

de adesao refletida, mas numa relacao de consumo; o Capital Imagetico nao necessita do 

compendio do milagre, da "graca de Deus", exitos, ele faz-se acreditar pela promessa 

despercebida; pressupoe um publico-consumidor que, embora despossuido de capital politico, 

tem acesso a um volume variado de informacoes e apresenta uma capacidade de 

abstracao/racionalizacao crescente. 

Enquanto forca politica de uma sociedade democratica, o Capital Imagetico 

pressupoe, ao mesmo tempo, a concentracao de poder-sabcr dos especialistas politicos, de 

meios de producao do Capital Imagetico ( midia ) e de instrumentos de producao de Capital 

Imagetico ( marketing politico ) e um amplo mercado politico, liberado a livre concorrencia 

das imagens. Estas condicoes materials e simbolicas estavam postas na eleicao presidencial de 

1989, a primeira em mais de 25 anos 

855 Para Lima ( 1994,p.l6 ), a construcao das imagens publicas dos candidatos, sao processos culturais que, nao 
podem ser rcduzidos ao que normalmente se considcra como campanhas eleitorais, isto e, pcriodos dc tempo 
nunca superiores a seis meses. Mas ha iniimeros casos de reconversfio de imagem publica ( principalmente 
atores, jornal istas, etc. ) em Capital Imagetico, num processo dc maior prazo. Outros casos tambem existem 
onde o Capital Imagetico se acumula em curto prazo, gcralmcnle atraves do horario eleitoral gratuito (tomc-sc o 
exemplo dos 15 segundos de Eneas, 1989). 
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IV. OS MEDOS E AS FANTASIAS: DO CAPITAL POLITICO DO PMDB AO 
CAPITAL IMAGETICO DE COLLOR DE MELLO 

O Capital Imagetico que Fernando Collor acumulou no final dos anos 80 e a expressao 

de uma nova politica personalizada. Nela a midia e a seducao publicitaria apresentam-se, 

definitivamente, como uma forma de convencimento sobre determinadas visoes de mundo, 

construindo imagens publicas adequadas a Cenarios de Representacao ou interferindo na 

propria constaicao desses Cenarios atraves de determinadas estrategias simbolicas. 

Estas estrategias dizem respeito a forma como a midia e o marketing construiram e 

recuperam o Cenario e o Imaginario dos anos 80, ajudando a afirmar ou a construir uma 

resposta politica as grandes demandas simbolicas e afetivas - que como vimos na parte 

anterior deste trabalho - constituiram a espinha dorcal daquela decada. 

Estas demandas tinham por conteudo medos e fantasias profundas que nortearam a 

vivencia e a interpretacao da realidade brasileira dos anos 80. O que mudaria, entretanto, seria 

a forma como a elas seria dada uma resposta. Ela veio na forma de uma ampla forca politica 

como a "Esperanca e a Mudanca" do PMDB das eleicoes de 1982, da Campanha das Diretas, 

do Piano Cruzado e da Constituinte e veio, depois, na forma de um projeto pessoal de um 

lider messianico, cuja imagem foi construida com o apoio decisivo da midia e da publicidade. 

Entre uma e outra dessas respostas alteraram-se de forma decisiva a cultura e a 

subjetividade ganhando caracteristicas individualistas e narcisicas. Portanto, a forma como foi 

construida a imagem de Collor de Mello representou perfeitamente essa mudanca para uma 

nova personalizacao do poder, na forma de um carisma narcisico. 

O grande medo que percorreu a decada de 80 - como visto na primeira parte do 

trabalho - esteve ligado a faltas: falta de confianca ( nas pessoas, nas instituicoes, nos agentes 
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politicos ), falta de integracao ( atraves de um projeto de pais que consolidasse a transicao, 

trouxesse a estabilidade, a democracia e a modernizacao do pais ), vazio de poder ( 

decorrentes de governos com fraca legitimidade popular, sem forca politica suficiente e 

atravessado por denuncias de corrupcao e escandalos ) e desencanto ( com forcas politicas e 

projetos coletivos de grande amplitude ). 

Francisco de Oliveira ( 1992 ) fala que o longo interregno de vacilacoes e dubiedades 

nos tres ultimos anos do governo militar e o vacilante governo de Jose Sarney foram o 

caminho para a campanha vitoriosa de um candidato messianico. 

Apesar, deste ser um periodo no qual se definiram o trajeto da resistencia democratica, 

a emergencia de novos atores e sujeitos na cena politica, uma nova organizacao sindical e 

trabalhadora; formaram-se nichos de articulacao burguesa, constituiu-se uma opiniao publica 

sensivel, influenciada pelo papel cada vez mais importante dos meios de comunicacao; 

constituiram-se novos partidos, o interregno preparou o desgaste das instituicoes e a 

destruicao da credibilidade da politica e dos politicos. 

Francisco de Oliveira enumera as causas deste desgaste, no decorrer da decada de 80: 

perda do dinamismo economico - a primeira taxa negativa de crescimento do produto interno 

bruto em toda moderna historia economica do Brasil ( - 4 .3% em 1981 ); uma grave crise de 

acumulacao ( para o que a divida externa e seu servico anual contribuiram muito ); erosao da 

capacidade do Estado para proporcionar previsibilidade a uma economia complexa ( com 

enorme expansao da divida interna ); deterioracao de todos os servicos publicos, mediante os 

quais o Estado, de certa forma, atendeu crescentes reivindicacoes populares ( para o autor os 

servicos e bens publicos, na verdade melhoraram e se expandiram, mas essa melhoria e 

expansao se apagaram na medida em que, sem crescimento economico, a capacidade 

redistributiva das politicas sociais publicas se anulou ); crise de credibilidade publica do 

Estado, da politica e dos politicos sem paralelo na historia brasileira e a crise economica na 
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Nova Republica assumindo o carater "a beira do abismo" ( a inflacao chegou a 15% ao mes 

na vespera do Piano Cruzado, voltou a recrudescer ate 29% mensais, dando origem ao Piano 

Bresser e em marco de 1990 era de 80% ao mes ). 

O autor mostra como a crise economica caminhou junto com a crise politica. Foi a 

crise economica que abriu caminho para desmoralizacao do governo militar, dando-se um 

movimento de politizacao da economia, captado e utilizado pelo MDB/PMDB. 

Herdeiro do antigo PTB, o MDB era a outra face da ARENA, o partido do governo. A 

vitoria do MDB, em 1974, constitui-se num marco do processo de liberalizacao e contribuiu 

para a sua definicao enquanto partido alternativo e politicamente viavel, atraindo o apoio 

popular e de setores das classe media insatisfeitos com a crise economica, para a qua! 

apresentava uma solucao politica 

Em 1982, os 22 candidatos do partido ( agora PMDB ) aos governos estaduais 

produziram o documento "Esperanca e Mudanca". 

Em 1983, em meio a uma grave crise social, foi elaborado o Programa de Emergencia 

do PMDB.8 5 6 

Ainda em 1983, o PMDB liderou a formacao do Comite Nacional Pro-Diretas e deu 

inicio a Campanha das Diretas que se estendeu ate 1984, mobilizando o pais em torno de uma 

proposta de mudanca politica ( do regime ), de estabilizacao economica e de moralizacao 

publica. 

856 Este documento. preparado por Celso Furtado, trazia as seguintes ideias basicas: rctomada do 
desenvolvimento. congelado ha tres anos por uma recessao que deveria sanear a economia; moratoria negociada, 
capaz de permiiir o aumento das importacSes; proposta de moratoria dos juros da divida externa por tres anos; 
rompimcnto das negociacocs com o FM1 para a obtcncao de credito; abrandamcnto da Lei de Greve c mais 
liberdade de organizacao sindical; reducao do deficit publico, atraves do aumento da carga tributaria, sobretudo 
dos ganhos de capital e extincao das estalais superfluas. 
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Com a derrota da emenda das diretas, o PMDB, atraves da candidatura de Tancredo 

Neves, criou uma Alianca Democratica, atraindo a frente liberal de dentro do partido 

governista, dando continuidade a sua proposta de transformacao politica-economica. 

Naquele momento, enquanto o regime militar decadente era desmoralizado pela 

recessao, pelo desemprego, pelos atentados terroristas, pelas greves, por uma inflacao 

incontrolavel, por uma divida externa ascendente, por denuncias de privilegios, corrupcao e 

parasitismo no interior do Estado, o PMDB captava o odio e o ressentimento difusos, 

irrompidos nos quebra-quebras, saques, revoltas de ruas, nas vaias dirigidas ao presidente, na 

implacavel perseguicao ao candidato do regime, Paulo Maluf. 

Havia um processo de desgaste dos lacos de solidariedade social e o agucamento dos 

sentimentos de medo e de inseguranca, que eram reforcados pelo vacuo politico do regime 

militar em crise. O PMDB e a Nova Republica sinalizavam com fantasia materials ( 

estabilidade economica, justica social ), fantasias de integracao ( democracia ) e manejavam 

fantasias destrutivas ( abolicao do velho regime e o afastamento dos seus representantes, 

identificados com o autoritarismo, com a prepotencia, com os privilegios, com a corrupcao, 

e tc . ) . 

Para Meneguello ( 1994 ), este projeto de transicao politica encabecado pelo PMDB 

redimensionou a ideia de participacao politica, acolheu mobilizacoes politicas e sociais e 

valorizou o espaco publico atraves do voto direto. A Nova Republica apresentava-se a cena 

publica como uma etapa de superacao da desigualdade e da injustica social, de ampliacao da 

cidadania, de universalizacao dos direitos. Assim, canalizava a confianca popular para 

constituicao de um pacto politico, economico e social. 

Parecendo perdidas - com a morte de Tancredo Neves e o vacilante governo de Jose 

Sarney - as promessas do PMDB foram retomadas em 1986 com o Piano Cruzado. Embalado 

numa narrativa mitologica e messianica, o Piano Cruzado parecia confirmar que o pais tinha a 
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oportunidade historica de um novo comeco, um marco zero sincronizado com a inflacao zero. 

Era a estabilidade, a previsibilidade e a seguranca por muito tempo e por muitos movimentos 

politicos perseguidas. 

O PMDB, agora no poder, conseguia mais uma vez representar o ressentimento 

popular, dirigindo os impulsos agressivos da populacao contra os mimigos do Piano Cruzado, 

transformados em inimigos da nacao e do povo: os donos dos supermercados, os empresarios 

inescrupulosos, os sindicalistas amigos do caos e os pecuaristas que prendiam o boi no pasto. 

Nas eleigoes para prefeito, em 1985, o PMDB perdeu para o PDT no Rio de Janeiro, 

que elegeria Saturnino Braga e, em Sao Paulo, perdeu para Janio Quadros. No entanto, nas 

eleicoes de 1986, o PMDB elegera 21 dos 22 governadores e a maioria da Assembleia 

Constituinte, impulsionado pelo Piano Cruzado. 

O fracasso do Piano Cruzado representou, tambem, o fracasso do PMDB e da sua 

promessa de que a democracia politica iria trazer consigo a resolucao natural dos problemas 

economicos e sociais do pais. Como afirma Oliveira ( 1992,p.32 ): "A crise economica 

deveria ser resolvida pelo novo regime democratico. Ao falhar nessa promessa, a Nova 
Republica potenciou o descredito da politica, num movimento sime/rico ". 

Mas, este fracasso representava mais ainda, marcava o fim da trajetoria do PMDB 

enquanto partido da Utopia e do ressentimento, ou seja, como aquele partido responsavel em 

captar, formular e divulgar uma visao de mundo alternativa e coerente, ligada a fantasias 

materials, fantasias de integracao e a fantasias destrutivas, disseminadas de forma mais ou 

menos desconexas na sociedade.55 

857 "O governo, conliulo, esperou a contagem de votos, cujo resultodo deu amplo vitoria ao PMDB, para 
divulgar um pacote de medidas com aumento de precos, de impostos e, de quebra, com a criacao de um indice 
de inflagao expurgado no bergo, que veio ser a contrapartida da euforia gerada com o anuncio do Piano 
Cruzado. Tais mudangas, apressadas pela dificil situagao cambial do pais, plantaram no final do ano um 
cendrio de duvidaspara 1987". ( Veja, 31/12V81,p.l01 ) 
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O fracasso na solucao dos problemas economicos com o Piano Cruzado, invalidavam 

o papel de bussola do PMDB erodia a confianca no governo e tornava inocuos os sucessivos 

pianos e medidas cconomicas ( o Piano Bresser, Piano Verao, moratoria dos juros da divida 

externa ), incapazes de debelar a inflacao, a crise economica e fazer o pais avancar em direcao 

a modernidade, a justica social e a uma distribuicao de renda menos desigual. 

Voltaram as duvidas, incertezas e insegurancas brotadas no vazio do poder e no vacuo 

de um projeto norteador e identificador para o pais. Isso se refletia no apartidarismo e na 

crescente desconfianca com os partidos, com a justica, com o Estado e seus representantes, 

na hostilidade contra os politicos, no descredito crescente do governo Sarney, no desencanto 

com as instituicoes democraticas, com a Constituinte e na apatia do eleitorado, criando um 

comportamento eleitoral altamente imprevisivel ( como se viu nas eleicoes de 1988 ). 

0 tamanho alcancado pelo PMDB nas eleicoes de 1986 era, aos poucos, transformado 

num imenso vazio politico. Nao era so o vazio deixado no rastro de um piano economico que, 

jogando com fantasias acumuladas, frustrara perspectivas sociais e individuals e disseminara 

um sentimento de traicao, mas um vazio maior, nascido da perda de uma visao de mundo, de 

um projeto de pais que o PMDB havia encarnado e se tornado o porta-voz, desde os meados 

da decada de 70.859 

Arturi ( 1996,p. 158 ), mostra que a ambiguidade do PMDB, dilacerado entre assumir a 

condicao de partido no poder e herdeiro da oposicao ao autoritarismo, constituiu um fator de 

descredito das forcas que lideravam a transicao. 

Lamounier ( 1990 ), tambem mostra que a erosao do PMDB, tido como o fiador da 

transicao, contaminou toda classe politica e o Congresso Constituinte, cuja morosidade e 

858 Segundo Francisco de Oliveira ( 1992,p.32 ), a Nova Republica deslocou o centro de gravidade da crise 
economica para uma crise geral do Estado, do governo, das instituicoes: "O que sera marcante na Nova 
Republica e o total desgaste do capital politico de que ela resultou ". 
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entrecruzamento de inumeras pressoes tiraram as chances de um impacto carismatico, 

aumentando a percepcao negativa do legislativo e dos politicos: "Sob ponlo de vista da 

legit imidade, a decada foi portanto desastrosa, tattto para liderancas individuals quanlo para 
as instituicoes ( Kxecttlivo, Legislativo e partidos ) ". 

De uma forma geral, pode-se dizer que o crescente vazio politico e a decadencia do 

PMDB, como partido da Utopia e do ressentimento, deveu-se a uma gestao desastrosa e pouco 

legitima da Nova Republica, circunscrita ao governo Sarney, em constante e crescente 

isolamento politico.860 Foi uma gestao caracterizada pela fragilidade da alianca democratica, 

por brigas e acertos em torno dos cinco anos de mandato para Sarney, por recorrentes boatos 

de intervencao militar, pela falta de apoio popular ( o presidente e vaiado, o seu onibus 

apedrejado no Rio de Janeiro, cai a popularidade e o indice de confianca no governo ), pela 

forma violenta como as questoes sociais passavam a ser tratadas ( intervencao militar nas 

greves ) e por constantes denuncias de corrupcao ( como por exemplo, a construcao da 

ferrovia Norte-Sul ), de nepotismo, de privilegios ( os marajas do servico publico ), de 

impunidade. 

Desta conjuncao de fatores nasceram os novos inimigos, vistos como causadores de 

todos os males e empecilho para as promessas de mudanca anunciadas e nunca cumpridas. De 

um lado, a inflacao - creditada a incompetencia do Estado - era vista como dragao, fantasma, 

hidra, simbolo maximo da catastrofe, do caos e do descarrilamento que sofria a Nova 

Republica. De outro lado, os marajas ( funcionarios, politicos, etc. ) - mostrava a 

degenerescencia de um Estado monstruoso, corrupto e eivado de privilegios - eram vistos 

839 "Na brilhanle reportagem 'O eleitor foi empacotaclo' senti que o PMDB esta agora most rondo as unhas 
quando era oposicao. Cuidado, senhoresministros. se a classe media afundar, o PMDB afunda junto com ela". 
( J.M. Guarapari, ES - Cartas, Eleitor Empacotado, Veja, 10/12/86,p. 17) 
860 Arturi ( I996,p. 155 ), diz que diante do isolamento politico, o presidente Samey, sem um ministcrio proprio e 
pressionado por Ulysses Guimaraes, reagiu apoiando-se politicamente nos militares, utilizando praticas 
clientelistas para aliciar individualmente parlamentares de \-arios partidos e articulando com os governos 
cstaduais para influenciar suas bancadas. 
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como os parasitas do corpo social, praga indomavel que devia ser tenazmente combatida e 

destruida. 

Entrementes, o mercado e os meios de comunicacao, as telenovelas em especial, 

traziam novos modelos de comportamento atraves fantasias materials que prometiam a 

distincao, o estilo e a modernidade, uma outra realidade possivel atraves da ascensao social 

individualizada e caracterizada pelo acesso a novos produtos e padroes de consumo 

emergente. Porem, o agravamento da crise social e economica os negava e adiava 

indefinitivamente. O Estado, as instituicoes, os agentes politicos, os privilegiados ( marajas ) 

eram responsabilizados por esta negacao, pois impediam o fim da transicao esperada, a 

estabilidade sonhada, a modernidade pressentida, enfim, os interesses harmonicos, o bem da 

nacao e de cada um dos brasileiros isoladamente. 

A midia e, de forma mais abrangente, as telenovelas nomeavam, demonizavam e 

conduziam as fantasias agressivas contra os agentes do mal: o Estado, os marajas, os 

corruptos, os politicos em geral e o PMDB, especificamente. 

Captando estes sentimentos difusos, Collor de Mello foi elaborando uma visao de 

mundo alternativa, cuja sintese se encontrava na marca que construiu para expor a sua 

personalidade em publico: o simbolo sintese do Cacador de Marajas. 
Atraves do seu corpo/aparencia, Collor estabelecia um elo de ligacao erotica entre a 

massa e o lider ( fantasias eroticas/ narcisicas, num momento de inusitada repressao sexual ), 

num momento de afrouxamento dos lacos sociais promovidos pela cultura narcisica da 
• l - • 862 

violencia. 

861 Collor ouviu a palavra "maraja" num comicio, dita por um andnimo; dc unediaio pcrccbcu o seu poder 
simbolico c a incorporou ao scu discurso. (Conti, 1999,p.l5 ) 
862 Jovchelovitch ( 2000, p. 152 ) mostra como Collor apresenta-se a si mesmo ao inves de qualquer plataforma 
politica: "Foi sua personalidade que tornou-se o eixo central de sua performance publica, sua arrogdncia, seu 
narcisismo. sua imprevisibilidade e instabilidade emocional. seu gosto pelo exdtico, pela a\>entura e pelo riso 
fdcil". 
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Collor criava uma luta, contra os marajas, contra os politicos, contra o governo Sarney 

e contra o Estado, expressando as fantasias destrutivas863 ( "Collor fez o papel do jnsliceiro 

do eleitorado mais pobre" 864 ), conseguindo fazer perceber a sua eleicao como um 

instrumento de vinganca, canalizando os impulsos agressivos contra os supostos inimigos do 

povo e da nacao. 

Collor, por fim, esbocava um projeto que misturava novas e velhas fantasias materials 

e de integracao ( modernidade, neoliberalismo, expansao do mercado, justica social e 

distribuicao de renda ) num momento quando a liberdade e autonomia eram incentivados 

como conquistas do individualismo. 

Portanto, a exaustao do capital politico do PMDB ocorreu num cenario de medo e 

inseguranca com a desconstrucao do Estado, da politica e dos politicos e dos grandes projetos 

coletivos de integracao e num imaginario que fazia convergir suas grandes fantasias para o 

individuo. Isso contribuiu para que a eleicao de 1989 se desse fora da estrutura partidaria,8r'5 

abrindo espaco para a eleicao de um candidato que utilizou a si mesmo, a super-exposicao do 

seu corpo e da sua personalidade de tracos personalista, populista, narcisica e messianica, para 

preencher o vazio politico, dar coerencia ao senso comum e se impor como instrumento 

legitimo de mudanca e promessa de vinganca, representando a forca, a energia e a 

modernidade, contra o vazio, o desencanto, a desintegracao e a inseguranca do passado. 

Numa pesquisa na capital paulista, Andre Singer ( 1990,p.l43 ) notou que setores que 

votavam no PMDB ate 1988, deixaram de faze-lo em 1989, optando agora por Collor. Esse 

863 ".1 latica de Collor poro chegor a onde chegou. sozinho, apoiado openas na simpalia do publico e nos 
numeros das pesquisas, foi a de sempre criar um inimigo bem visivel, que poderia ser os marajas, a corrupqdo 
ou o governo Sarney" ( Veja, 22/1 l/89,p.66 ) 
i M Esta afirmacao e do antropologo Gilberto Velho, in: Brasil - Cerco ao povao - A duas semanas da eleicao, 
Fernando Collor de Mello lidera as pesquisas com folga e briga para manter os votos dos brasileiros mais 
pobres (Veja,06/12/89,p.53 ) 
865 O PMDB e PFL ( que dctinham juntos mais da mctade do numcro dc cadciras do congresso ) nao 
ultrapassaram, respectivamcntc 4% e 2% dos votos no primeiro tumo; enquanto Collor conseguiu 25% dos votos 
com apenas 21 cadeiras na Camara. 
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candidato atraiu os orlaos do P(MDB), ocupando seus espacos, sobretudo nos setores de mais 

baixa renda: 

"...ter passado de uma identiftcagao partiddria com o and go partido da 
oposigao, o PMDB, para uma identiftcagao de tipo personalista com um 
candidato que em dado momento apareceu como o diagnosticador mais preciso 
e como o proponente das solugoes mais diretas para os graves problemas 
sociais e economicos daqueles votantes. Os problemas eram a injlagdo e a 
miseria e o remedio o antimarajaismo, identificado tambem como 
antisarneysismo radical. Acabava de surgir uma nova oposigao, so que desta 
feita nao na forma de uma frente partiddria e sim de um individuo chamado 
Fernando Collor". 

Mas, diferente do PMDB, que construira uma ampla forca politica para canalizar as 

insatisfacoes e buscar realizar uma proposta de mudanca que punha fim ao regime militar, o 

projeto de Collor era pessoal, circunstancial e conservador. 

Para Oliveira ( 1992,p.27 ) sao as situacoes de conjuntura politica que permitem a 

personalidades messianicas ultrapassarem os limites da politica institucionalizada. Este foi o 

caso de Collor. Ele e emblematico de um messianismo politico urbano que nao organiza, mas 

cria adeptos, seguidores, fanaticos, num movimento de durabilidade politica divcrsa, 

episodica, fragil e que termina por transformar em ordem o que havia de ruptura na irrupcao 

carismatica. 

Para Lamounier ( 1990 ), o pais viveu 11 anos sob o pior dos mundos, com um 

presidencialismo imperial consagrado pela Constituicao do regime militar, com dois 

presidentes fracos ( Figueiredo e Sarney ), com uma situacao economica e social de 

deterioracao, exigindo a presenca energica do executivo. Esse caldo conjuntural 

proporcionava uma demanda reprimida por lideranca, havendo, portanto, mercado para uma 

8 6 6 E isso que, tambem, conclui Meneguello ( 1994,p.l52 ): "A vitoria de Collor em 1989, sustentado por um 
discurso populista e uma legenda indcua deixou claro quanto a Nova Republica desenvoheu-se segundo a 
logica do consen'adorismo politico e da baixa institucionalizacao da democracia, no que se re/ere a esfera da 
representacdo ". 
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personalidade inipetuosa, que coincidia no mundo com uma situacao singular. A Perestroika, 

os terremotos politicos no Leste Europeu vinham incutindo nas mentes a conviccao de que 

nao estavamos vivendo um tempo normal, era um tempo de revolucoes positivas inseridas em 

molduras otimistas que marcavam o fim de sistemas economicos ineficientes, politicamente 

sufocante. Portanto, nao se aspirava um governo rotineiro e timorato para o pais. 

Dessa forma, o Capital Imagetico acumulado por Collor de Mello respondia a uma 

demanda reprimida de desejos, aspiracoes e anseios disseminados pela sociedade brasileira. 

Em torno da sua personalidade foi moldada a imagem do Cacador de Marajds e com ela 

Collor preencheria um vazio nas representacSes de poder, atualizaria fantasias postergadas 

durante um longo processo de transicao inconclusa e decepcoes recorrentes, responderia ao 

medo acumulado (inseguranca, individual e social, desgoverno, inflacao, retrocesso politico, 

etc. ) e canalizaria um odio coletivo presente no Cenario de Representacao da Politica, ( 

contra os marajas, os politicos, o Estado e seus representantes, e o governo Sarney ). 

A crise economica, iniciada nos anos 70, depois do fim do "milagre", a anulacao do 

setor publico como agente propulsor do crescimento economico ( o Estado nao conseguia 

desempenhar nos anos 80 o papel de indutor do desenvolvimento que o caracterizou desde os 

anos 30 ) x 6 7 e a recessao potencializaram os efeitos perversos das intensas correntes 

migratorias, levando ao inchamento urbano, e ao agravamento de problemas sociais como o 

desemprego, a falta de moradia, falta transporte. Esse conjunto de fatores estava na origem de 

um rapido processo de desagregacao social ( familiar, comunitaria, de redes de parentesco ), 

moral ( instituicao da cultura da violencia 8 6 8 ) e de convulsao social: revoltas, quebra-

8 6 7 Lamounier, 1990,p. 19-20 
8 6 8 Como a define Jurandir Freire Costa ( 1989 ) 
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quebras, confrontos dc rua, saques, aumento da criminalidade urbana, greves e paralisacoes na 

cidade e tambem no campo. 

Situacoes que agravavam o desinteresse pclo mundo exterior ( estranho, ameacador, 

afetivamente empobrecido, conflituoso e marcado por uma crise de confiabilidade nas 

instituicoes sociais, nas autoridades, na justica e nas relacoes interpessoais ) e levavam a 

privatizacao das preocupacoes, exatamente no momento em que novas formas de 

socializacao, sociabilidade e subjetividade elegiam o eu narcisico ( fragilizado e ameacado ) 

como o centro das atencoes. A procura da gratificacao, da auto-satisfacao e da auto-realizacao 

imediatas era incentivada pela midia e pela publicidade, trazendo, atraves do consumo 

estimulado, novos modelos de comportamento e a imposicao de novas formas de 

marginalidade e exclusao social. 

Oliveira ( 1992 ), conclui que, diante de uma crise de credibilidade do Estado, das 

instituicoes, da politica e dos politicos, os mecanismos sociais de agregacao de interesses 

eram impedidos de funcionar abrangentemente. Ou seja, havia uma crise na forma de agregar 

interesses e nos flancos por ela abertos era Collor quern podia drenar votos. Um outsider, 

baseado num partido fundado para apoiar sua candidatura, Collor falava diretamente ao povo, 

ao qual procurava representar atraves da sua personalidade messianica e espelhar atraves da 

sua personalidade narcisica. 

Um tipo de carisma secular, personalizado, narcisico, de composicao populista, 

neoliberal e messianica foi a forma como se moldou esta imagem Collor de Mello 

respondendo e, ao mesmo tempo, interferindo de forma decisiva no Cenario de Representacao 

da Politica. A grande novidade da imagem de Collor de Mello e que ela substituiu ao PMDB 

apresentando-se como um projeto coletivo, como uma fantasia de integracao que prometia 

recompor a seguranca e a certeza dos la?os sociais rompidos pela crise e pela conjuntura, 

criando em torno da sua personalidade uma nova forma de pertencimento 
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A imagem de Collor de Mello ao encarnar-se na forma de um projeto coletivo 

nomeava e integrava um grupo extenso e indefinido de representados: "os descamisados". Ou 

seja, para a massa urbana e rural, solta, desintegrada, invadida por um sentimento de panico, 

inseguranca e isolamento, a imagem de Collor funcionava exatamente como espelho: retletia 

fantasias destrutivas, criava uma identificacao e projetava uma ficcao social. 

Para setores economicamente dominantes e para a classe media, atingida pela 

instabilidade e incerteza, ele representava fantasias materials e de integracao na viabilidade de 

um projeto neoliberal e modernizante para o pais. 8 6 9 

No Brasil dos anos 80, como periodo de transicao socio-economica, politica e cultural, 

este dilema entre o moderno e o arcaico estava exposto com intensidade - como vimos na 

primeira parte do trabalho - dotando de contradicoes e ambigiiidades as expectativas e 

perspectivas de mudanca que oscilavam e mesclavam elementos do individualismo-moderno 

com o tradicional comunitarismo-hierarquico. 

Aguiar ( 1995 ), por exemplo, mostra como os discursos da elite brasileira ( nos 

jornais de maior prestigio no pais ), no periodo anterior as eleicoes de 1989, estavam repletos 

de ambigiiidades, na medida que procuravam articular significados no ambito do confronto ou 

da justificacao de ideias, abordando temas onde os mecanismos basicos de raciocinio 

revelavam um pequeno numero de pares conceituais que concentravam polarizacoes: governo, 

ingoverno; estatismo, privatizacao; moderno e arcaico, etc. Para esta autora: 

"O tenia da modernidade e a polarizacao moderno versos arcaico 
desempenhariam no discurso sobre as eleigoes a fungao de 'ideia dobradiga', 
pois articulava a esfera mitica (o tenia do Salvador e do complo malefico ) com 
a esfera tida como rational, que falava do eixo politica/economia ( a questao 

8 6 9 Analisando os discursos dc Collor na Campanlia de 1989, Magalhaes et al. ( 1997) mostram que estes tinham 
um carater universalizante voltado principalmcnte para os descamisados, mas ao mesmo tempo buscava atingir 
uma parcela da populac3o que queria o novo ( a classe media ): uma insercao no cotidiano do primeiro mundo. 
Para esta classe, ele cria o culto do super-homem: moderno, inteligente, emprcendedor, modclo perfeito do 
homem ocidenlal, delirio da classe media. 
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do papel do Estado, da estatizagao versus privatizacao)". ( 
Aguiar,Ibdem,p.l86) 

Como nenhuma outra, a imagem politica de Collor de Mello exprimia e sintetizava o 

confronto desses pares, eliminando a distincao entre o publico e privado e embalando o 

tradicional no moderno e vice-versa.870 A imagem de Collor sustentava um projeto neoliberal 

conformado com as expectativas emergentes de um mercado e modo de vida globalizados e 

uma sofisticada campanha de midia e marketing sobre praticas e nocoes personalistas, numa 

proposta de ligacao direta com a massa, distanciada das organizacoes sociais partidarias e 

proxima de elemcntos religiosos e messianicos, procurando responder, assim, a anseios e a 

expectativas, ligando simbolicamente o passado ao futuro. Oliveira ( 1992,p.49 ), percebe essa 

dualidade: 

"Na campanha, ele propria ( Collor ) tornou~.se sen icone. Jovem, 
excessivamente elegante - a imagem de um 'yuppie' arrojado e arroganle, 
conseguiu fazer-se a modernizacdo em pessoa". 
No entanto: 
"O apelo messianica de Collor serviu-se, tambem, de outros icones cams as 
grandes massas: no Nordeste rural, ele incluiu na sua comitiva o conhecido 
Frei Damido, um frade franciscano de avancada idade, famoso pelo sen 
catolicismo ultramontano, por isso mesmo execrado pela Igreja da Teologia da 
Libertacdo, que ha pelo menos sessen/a anos bate as rotas semi-dridas do 

8 1 0 Neumarmc ( 1992,p.52 ) obscrva que a propria personal idade de Collor era marcada por esta ambiguidade 
entre o modemo e o arcaico. "Em publico, o hercleiro de Amon de Mello exibiu, desde sempre, tambem fiel aos 
habitos e costumes da Zona da Mata alagoana, uma elegancia europeia. Suas gravatas Hermes, os charutos 
cubanos e a prosa amena combinam com os ternos bem cortados e a Jluencia com que se expressa em frances e 
ingles. Nascido no Rio e criado em Brasilia, acostumou-se a passar ferias em Cote d'Azur, nas mansbes de 
propriedade da milionaria familia carioca Monteiro de Can'alho, a qual pertence sua primeira mulher, 
Lilibeth...Mas, com seus assessores, Collor se comportou sempre como um coronel nordestino ou como um 
caudilho gaucho, misturando os dois estilos de forma impressionante. Rispido na cobranqa e frio na 
comemoracao, manteve-se, habitualmente distante da imagem do executivo moderno, forcado pelos 
circunstancias da 'sociedade instruida' a tratar subordinados de igual para igual". Para Ncumanne, esta 
ambiguidade, Collor levou ao seu governo: "Apos assumir a Presidencia, Collor se comportou como se fosse 
um centauro, que tivesse a cabeqa de Felipe Gonzallez, o presidente do governo espanhol, para ele o paradigma 
da modernidade desejada ansiosamente pela sociedade brasileira e por ele prometida na campanha. Mas esse 
centauro tern as maos de Sihestre Pericles de Goes Monteiro, o maior inimigo de seu pai, Amon de Mello. 
Afinal, o discurso de Collor era modernizador, mas a acao nunca deixou de ser arcaica, baseada na 
truculencia, no isolamento e na certeza da impunidade, que sempre presidiram as atividades dos coronets e 
usineiros alagoanos, bem representados por Silvestre Pericles, e dos caudilhos gaiichos, encarnados pelos 
exemplos de Borges de Medeiros e Getulio Vargas, correligionario e, depois, aihersario de seu a\>6, Lindolfo 
Collor". (Ibdem,p.61) 
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sertdo nordestino, soziuho, convocando o povo para a penitencia e para o dia 
do apocalipse ". 

Rubim ( 1999,p.74-75 ) tambem observa essa dualidade: "A novidade e a 

'modernidade' de Col/or transparecem com forga em, pelo menos, duas dimensoes politicos, 

ainda que persistant nele inumeros outros tragos significativos de permanencia de certas 

tradigdes da politica brasileira ". 

Enfim, a imagem de Collor ganhou uma grande abrangencia como projeto e fantasia 

de integracao, porque conseguiu traduzir simbolicamente estas ambiguidades da realidade 

social brasileira, que e regida por uma etica duplice ( DaMatta, 1987 ). Uma realidade onde 

convivem uma forma de cidadania universalista, constituida a partir de papeis modernos 

ligados a burocracia, a leis universais e ao mercado com outras formas de convivencia, tipicas 

dos espacos relacionais, erguidas sob a otica privada da casa e compostas por logicas de 

lealdades, redes de parentesco, amizade e compadrio, com referenda a espacos totalizantes 

comunitarios-rurais. 

E sao dois universos que se imbricam, se completam e estabelecem compensates 

deixando o desafio aos projetos sociais, como as imagens politicas de, alem de sintetizar e 

incorporar diferentes projetos individuals, ter de contemplar estes dois codigos, duas eticas, 

dois sistemas de crencas e valores e dois horizontes: o rural-hierarquico-comunitario-

relacional-religioso e o urbano-universal-individualista-nivelador-moderno-secular, que se 

fundem. 

Este foi o grande desafio posto a Collor de Mello. Sua imagem devia permitir a leitura 

e compreensao de uma realidade caotica, dar sentido e expressao as emocoes e desejos 

individuals e, ao mesmo tempo, estabelecer uma ponte entre as referencias simbolicas 

modernas e individualizadas e as tradicionais e totalizantes. De um lado, a multiplicidade de 

papeis e o individualismo nivelador no cotidiano incerto das metropoles. De outro, o universo 
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relational e previsivel das redes de parentesco e vizinhanca, formas comunitarias de 

referenda e identidade. 

Dai que, para conseguir visibilidade, credibilidade, mais aeima de tudo, para ser 

espelho e reflexo de desejos e fantasias, a imagem de Collor apresentou um alto potencial de 

plasticidade simbolica, de extrema polissemia e de uma capacidade adaptacao constante. So 

assim pode sintetizar e responder ( simbolica e afetivamente ) a uma realidade fragmentada, 

traspassada de codigos e eticas diferenciadas, permeadas por experiencias fragmentadoras e 

individualizantes e por elementos do imaginario traditional 

A cultura brasileira, na decada de 80 - como mostra Jovchelovitch ( 2000,p.l54 ) -

ainda, se mostrava profundamente enraizada em relacoes de parentesco: uma cultura feliz em 

receber favores, crente em milagres, com uma vida publica fortemente marcada por 

personalidades, pela politica de favores, pelo discurso prometendo milagres. Para ela, Collor 

usou estes elementos culturais para constituir-se como o Salvador da patria e do povo, 

estabelecendo uma relacao direta com os setores pobres, analfabetos, misticos e religiosos, 

sendo que "a unica mediacdo entre Collor e os 'descamisados' foi a televisao". 

(lbdem,p 151) 

Este universo relational, traditional, mistico, mesmo sob a forma de uma memoria 

coletiva-rural estava, de alguma forma, presente no imaginario das grandes metropoles. Uma 

realidade sob varios aspectos ultrapassada pode permanecer enquanto imagens latentes.8 7 1 

Os descamisados aos quais Collor se dirigia eram aqueles setores urbanos das 

pequenas e grandes cidades, excluidos economicamente, politicamente desorganizados, 

8 7 1 Para Rcycr ( Filho,1988,p.l21 ), sao imagens da liistoria pre-capilalisla que se depositaram eolctivamente 
como residuos historicos de lembrancas da especie, uma vez que, apesar da carencia economica, as relacoes 
sociais nao se apresenlavam coisificadas. Eslas referencias ao passado para Samuels ( 1995,p.28 ) aprescntam-se 
como rcsposta a fragmenlacao c balcanizacao da cultura e instituicoes, as fragilidades c disjuncocs, aparccendo 
como rcssacralizacao, busca dc um senso de unidade, uma rcsposta holista que abra visocs cosmicas de um 
mundo unificado. Ha um dcslocamento de um sentido de sanlidadc para o mundo secular c material. 
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conservadores e socialmente marginalizados, portanto, propensos e sujeitos ao 

individualismo egoista,S7i mas presos ainda aos referenciais simbolicos tradicionais e 

pessoalizados para fazerem suas escolhas politicas.*74 

Para eles, Collor apareceu como resposta a uma situacao de ansiedade e de ameaca, 

que provinha das relacoes humanas deterioradas pela crise social, e a uma experiencia de 

impotencia/desamparo, desorientacao e desconfianca. Mas o fez refletindo e incorporando a 

cultura narcisica da violencia. Apareceu principalmente como onipotente: negou os partidos, 

as aliancas, mas tambem a pratica da solidariedade, de um projeto coletivamente construido 

pela dependencia mutua, e desafiou, com autoritarismo, os que nao se dobravam ou 

desafiavam a sua otica e a sua conduta, ao "seu" projeto, as "suas" leis e as "suas" verdades. 

A imagem de marca deste tipo social - segundo Costa ( 1989,pl35 ) - e a caricatura do que 

Freud chamou "cieusprotelico". 

Fundindo na sua personalidade onipotente o publico e o privado e o tradicional e o 

moderno, Collor incorporou diversos setores e espacos sociais a sombra da sua imagem. Ele 

era o heroi mitico que tomava para si a tarefa da mudanca, da vinganca e da redencao e 

8 7 2 O conscrvadorismo das camadas mcnos inslruidas c mais pobrcs pode ser relacionado as atiludcs de 
deferencia as autoridades constituidas, analisado diversas vezes na producao recente da ciencia politica nacional. 
(Araiijo, 2000, p. 150) 
8 7 3 A cultura narcisica da violencia - segundo Jurandir Freire Costa - encontra um meio propicio de expansao 
numa situacao de rompimento com os lacos tradicionais de convivencia e em situacoes de exclusao social e 
privacao material, assenta-se, reproduz, potencializa e superdimensiona a logica da desconfianca e o 
individualismo tido como "egoista". 
8 7 1 Nessa situacao, os referenciais simbolicos tradicionais podem ser vistos naquilo que Sennet chama de 
sociedade intimista, marcada pela volta a comunidade e a personalizacao da luta politica, que passa a assumir 
uma linguagem miniaturizada, dominada por pcrsonalidadcs individuals. O proprio mcdo da impessoalidade 
prcpararia as pessoas para vcrcm a comunidade numa escala cada vez mais restrita. Uma organizacao da familia, 
da escola, da vizinhanca e desorganizacao da cidade e do Estado. Esse retomo ao privado e ao comunitario 
represcntaria, cada vez mais, a prcsenca de um "nos" rcstrilo, narcisico e funcional - ou narcisismo dos 
pequenos grupos ( Leitao,2001,p.50 ) - difercnlc do "nos" tradicional de relacoes complemcntares, de redes de 
parentesco e solidariedade de fundo afetivo e religioso e diferente do "nos" "moderno", ampliado, surgido pelo 
afloramcnto de novas matrizes identitarias, como genero, euiia, cultura, religiao, idade, orientac3o sexual, 
marcando a emergencia de novos alores no espaco publico. ( Araiijo, 2000, p. 118 ) 
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promclia, ao mesmo tempo, o passado c o futuro, a casa e a rua, o eu e o nos - fazendo 

familiar a novidade e a estranheza, portanto, algo previsivel, confiavel, desejavel.8 7 5 

Ao operar esta fusao, Collor conseguiu dar uma expressao e uma expansao social a sua 

imagem e mensagem, prescindindo de abstracoes e formulacoes conceituais precisas e 

coerentes, apelando insistentemente para o emocional. Foi assim que se fez porta-voz dos 

"descamisados", um eleitorado que costuma nao so apresentar um quadro limitado de 

referencias para decidir seu voto, como tambem nao demonstra possuir conceitos especificos 

para tratar de temas que escapem ao seu cotidiano, no qual ancoram o nivel ideologico. 

(Veiga e Gondim, 2001,p.7 ) 8 7 6 

Bourdieu ( 1989 ) mostra como, atraves de acumulo de um capital simbolico 

especifico, o capital politico, o representante recebe o poder de fazer o grupo, realizando o 

misterio do processo de transubstanciacao ( o porta-voz se torna o grupo que ele exprime / o 

representante faz o grupo que o faz a ele ). Assim, ao falar e agir em nome do grupo, o 

representante realiza, pela magia da palavra de ordem, a personificacao de uma pessoa 

ficticia, uma ficcao social. 

8 1 5 Como a publicidadc trabalha ao nivel das aparencias, atraves dc dcslocamcntos e condcnsacocs. e a ela 
possivel unir ideias conlraditorias como as da tradicao e da modernidade. Como observa Miguel ( 1996,p. 131 ): 
"A autoridade da tradicao se contrapde a valorizacao do moderno ou do novo. Sdo valores atiteticos, um 
apontando para permanencia do passado, outro para a sua superacao. A coexistencia do tradicional e do 
moderno - enquanto valores - e as vezes tensa, as vezes cooperativa. Tradicao e modernidade podem se 
enfrentar, disputando o mesmo espaco, ou podem se complementar, cobrindo areas di/erentes. O discurso 
publicitdrio exemplijica essa complementaridade cotidianamente: via de regra, o produto deve ser novo, se 
possivel revoluciondrio, mas a empresa deve ser tradicional ( = soli da) ". 
8 7 6 Ressaltamos que essa divisao entre ideologico ( ideologia formal ) e nao ideologico segue o sentido 
cmprcgado por Gccrt/. ( I989,p.l90). Para ele, nos sistcmas politicos tradicionais os participantes atuam mais 
como homens de scntimento, guiados emocional e inlelcctualmente em scus julgamentos por preconceitos nao 
examinados que nao os deixam hesitar nos momentos criticos de decisao. No entanto, quando essas regras de 
vida c opiniSes consagradas sao postas cm qucstao florescc a procura peb formulacao ideologica. Para cstc 
autor, no momento em que um sistema politico livra-se dos govemos vnedialos das tradicoes recebidas, dos 
canones religiosos e filosoficos e preceitos irrefletidos do moralismo convencional e que as idcologias formais 
tendem a emergir c tomar dirccocs. 
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Ele chama isto do misterio do ministerio: "e um Jesses casos Je magia social em que 

uma coisa ou pessoa se torna uma coisa Ji/erenfe Jaquilo que ela e ". ( Bourdieu,Ibdem, 

p.158) 

Na verdade, o grupo e feito por aquele que fala em nome dele ( o porta-voz e aquele 

que ao falar de um grupo, em lugar de um grupo, institui esse grupo, pela operacao de magia 

que e inerente a todo ato de nomeacao ), que aparece como principio do poder que ele exerce 

sobre aqueles que sao o verdadeiro principio dele. 8 7 7 Para Bourdieu, esta relacao circular e a 

raiz da ilusao carismatica, que faz com que o porta-voz apareca como uma causa sui. 

Para ele, a origem desta alienacao politica esta no fato de que so e possivel aos agentes 

isolados constituirem-se como grupo ( capaz de se ouvir no campo politico ) desapossando-se 

em proveito de um aparelho ( e preciso arriscar o desapossamento politico para escapar do 

desapossamento politico ). O fetichismo politico reside em que o valor da personagem 

hipostasiada, esse produto da cabeca do homcm, aparece como carisma, misteriosa 

propriedade objetiva da pessoa, "encanto inapreensivel, misterio sem nome ". (lbdem,p. 158 ) 

O que da especificidade ao acumulo de capital simbolico de Collor de Mello, que o 

nomeia CagaJor Je Marajds, representante dos descamisados e da modernidade neoliberal, e 

que este ritual magico de instituicao e delegacao foi proporcionado por um uso 

estrategicamente planejado da midia, do marketing e da publicidade politica com suas 

modernas tecnicas de seducao. 

E a imagem politica do moderno CagaJor Je Marajds - produzida como parte das 

estrategias de marketing, em um campo cada vez mais autonomizado e especializado - ja 

aparecia como se tivesse uma existencia propria, como surgisse de cima para baixo, 

prescindindo dos intermediarios tradicionais da politica como o partido, o corpo politico, a 

8 1 7 "E curioso o que sucede com essas conceituacdes reflexas. Um homem, por exemplo, e rei porque outros com 
ele se comportam como sudilos. Estes outros acreditam que sao suditos, porque ele e rei". ( Marx, 1975 ) 
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doutnna e a ideologia; se impondo pelo elo direto entre a personalidade do lider com o povo. 

Pode-se dizer, portanto, que e a divisao do trabalho politico que cria o fetichismo da imagem 

politica, com o poder de encerrar nela algo maior que a aparencia revela e, ao consumi-la, o 

eleitor consome algo mais, consome um valor simbolico: uma identidade coletiva, uma 

perspectiva, um sonho, uma fantasia, um posicionamento e um sentido. 

Collor de Mello representou, antes de tudo, uma imposicao de sentido - tal qual a 

emprega Bourdieu - na medida que procurou por o scnso comum do seu proprio lado, 

apropriando-se de palavras, atos, gestos e simbolos investidos de valor, porque depositarios 

das crencas. E com eles passou a nomear os seus seguidores e a nomear-se Cacador de 

Marajds e fundador da modernidade ( neoliberal ), aparecendo como algo novo, algo no qual 

uma tendencia coletiva podia se espelhar e se nutrir do espetaculo erigido ao seu redor. 

"Dessas relacoes entre credibilidade./e e aprovacao piiblicas emergent e sao mobilizadas as 

transformacdes e impactos das personalidades piiblicas, atraves do espetaculo". 

(Weber, 1996,p.21 ) 

A imagem do Cacador de Marajds, conseguiu ganhar visibilidade e impor sentido na 

medida em que soube captar elementos desencadeaores do Cenario de Representacao da 

Politica ( critica ao Estado, luta contra os marajas, os politicos e o governo Sarney; desejo de 

vinganca pelos descamisados e de modernidade neoliberal pelos setores medios da sociedade 

), e posicionar-se corretamente a frente dos concorrentes, ajustando-se as expectativas dos 

eleitores, antecipando e captando o ainda difuso; formulando e criando uma identidade e uma 

integracao, fugaz e ficticia, mas eleitoralmente eficiente. 

Assim pode seduzir pelo reconhecimento ( projecoes e identificacoes) e mobilizar pelo 

impacto e pela forca de expressao ( de si, do mundo, da visao de mundo ), despertando a 

878 
paixao e o envoivimento emocional com o eleitor-receptor. 

8 7 8 "Seo poder em cena souber suscitar paixdes, estas Ihe renderao apoio, votos, imagem ". ( Weber, 1996,p. 17 ) 
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Cabc ressaltar que, a medida em que o campo politico se autonomiza e se especializa e 

o jogo politico passa a ser, cada vez mais, racionalizado, mais se busca uma resposta 

emocional do eleitor. E a racionalidade destinada a produzir e reproduzir a paixao e o desejo, 

como forma de consumo politico. 

Esta forma de consumo politico e propria e decorrente de uma nova era do 

individualismo exacerbado, do eu super-valorizado atraves de uma cultura e subjetividade 

narcisica, mas tambem de um eu fragmentado, impotente, desamparado e sobrevivente ( na 

concepcao de Jurandir Costa ), buscando algum sentido intimo de pertencimento e de 

celebracao nos espetaculos, dramas e rituais da politica midiatica e publicitaria. 

Como vimos na primeira parte deste trabalho, ao tratar das fantasias de integracao, o 

mercado, a publicidade e a midia povoaram o mundo com marcas, imagens e espetaculos, 

atraves dos quais passaram a oferecer estilo, diferenciacao e pertencimento no consumo de 

produtos, na formacao das tribos urbanas, nas torcidas organizadas de futebol, no fa clube da 

Xuxa, no compartilhar doloroso de funerais/espetaculo de personalidades publicas, no 

pentecostalismo e neo-pentecostalismo ascendente, no ambiente edenico dos shopping 

centers. 

Na politica, esta busca de vinculos fusionais passou a ser resolvida, cada vez mais, 

atraves do consumo de imagens politicas personalizadas. Como foi o caso da imagem do 

Cacador de Marajds, produzida num cenario de espetaculo e drama e exposta por intermedio 

de um ator/personalidade individual. Atraves dessa imagem o narcisismo exacerbado e 

estimulado dos eleitores encontraram espelho.879 

8 7 9 Sacs ( 1994, p.43 ) niostra que Sennet encara a personalizacao da politica nao apenas como forma, mas como 
contciido da relacao politica na sociedade capilalista com base no narcisismo dc seu publico. O narcisismo seria 
uma possibilidade de caniter para os seres humanos de qualquer epoca hist6ria - s6 varia quanto ao modelo dc 
expressao e consiste basicamente em uma busca incessante e jamais satisfeita de gratificacao para o "eu"; uma 
busca que leva as pessoas a valorizar outras pessoas e acontccimentos apenas na medida em que estas estao 
relacionadas com ela. 
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Porem, como mostra Costa ( Severiano,2001,p.l55 ), o lider, transformado em 

imagem publica - como e o caso de Collor de Mello - nao aponta para um projeto futuro, nem 

para nenhum ideal a ser realizado fora do sujeito, aponta unicamente para solucoes 

regressivas, de natureza defensiva, orientadas basicamente pelos mecanismos de idealizacao. 

Da mesma forma como a onipotencia do objeto, expressa em sua marca, e reivindicada 

pelo consumidor, que procura encontrar no seu consumo a completude imaginaria e a 

onipotencia do narcisismo infantil, o mesmo se da no consumo politico de imagens publicas 

como a do Cacador de Marajds, construida como um projeto narcisico, personalista, 

individual {"Collar engajou-se na sncessdo como quern resolve dar um brilho espetacular a 

sua avenlura pessoal". ) . Nela se ressaltava a beleza, a riqueza, a juventude, a forca e a 

modernidade do candidato, projetando desejos e fantasias individuais e coletivas negados e 

postergados durante mais de uma decada. 

Escondendo qualquer pertenca de classe ou vinculo politico,™1 a imagem do Cacador 

de Marajds era o espelho onde cabia, na visao dos que a miravam, tudo o que desejassem ser. 

A sua personalidade, exposta em uma marca era suficiente para criar vinculos emocionais e 

permitir identificacoes e projecoes. "Nelle" estava a miragem proxima de um projeto coletivo 

integrador, baseado na modernidade neoliberal e na canalizacao dos impulsos agressivos 

voltados contra o Estado e os seus representantes.882 

8 8 1 1 ( Vcja, 24/12/89.p.78 ) 
8 8 1 No seu discurso, Collor desvinculava o politico do economico, ambos apareceni voltados para o coletivo e 
univeisalizava as deternunacdes particulares, fazendo com que os interesses de classe parecessem revestidos dc 
uma intencionalidadc social de cidadaos iguais cm oportunidade e livrc para dccidircm. ( Magalhaes ct al., 
L997.JJ.37) 

8 8 2 Como afirma Rubim ( 1999 ):"Porfim, tambem a representacao clos descamisados conquistadapor Collor 
nao pode ser entendida como engano, sem mais. Collor efetivamente disse algo a estas camadas excluidas, 
mobilizando sentimentos profundos como o ressentimento que, compartilhado por parte destas populacdes, 
operava como substrata do justicamento prometido pelo Caqador de Marajds. Enfun, Collor faz politica ao 
intervir na ( nova ) producao de sua imagem e ao representor projetos e interesses presentes na sociedade 
brasileira ". 
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E neste ponto de confluencia entre o tradicional capital politico - com seus tracos 

populistas, messianicos e carismaticos, na ligacao direta entre o lider e massa - e o novo 

Capital Image tico - inscrito e editado no campo da midia, atraves da linguagem sedutora da 

publicidade e do espetaculo -, que surge e se define o fenomeno politico que foi Collor de 

Mello. 

Nele era possivel encontrar as caracteristicas do populismo - enumerada por Chaui 

(1994 ) - das quais destacamos: um poder que procura se realizar sem mediacoes politicas ( 

partidos e formas politicas de organizacao da sociedade civil, da estrutura e organizacao do 

Estado, mediada pelos tres poderes ); uma relacao direta govemante/governado; uma 

realizacao sob a forma de tutela e de favor, em que o candidato/governante se apresenta como 

aquele que detem nao so o poder, mas tambem o saber sobre o social e sobre a lei; um poder 

que opera, simultaneamente, com a transcendencia e a imanencia, apresentando o 

candidato/governante como se este estivesse fora do social, uma vez que e detentor do poder-

saber-lei, um poder personalizado e provindo de uma fonte imaginaria, extra-social, o que lhe 

da um carater teologico, despotico e autocratico. 

Com isto tambem concorda Singer ( 1990,p. 149-151 ), para quern a consolidacao da 

abertura, o fim do bipartidarismo, a eleicao direta para os principals cargos executivos, 

fizeram, a partir de 1982, com que a politica brasileira se dirigisse para um padrao populista, 

marcando o ressurgimento de figuras classicas do populismo pre-64: Brizola e Janio Quadros 

e a consolidacao de praticas populistas com Quercia, Maluf e, por fim, com Collor de Mello. 

Para o autor, Collor foi um candidato que se apoiou numa comunicacao direta com o eleitor, 

numa ligacao direta entre o lider e a massa, sem a necessidade de um canal partidario, fez um 

discurso de confronto contra a elite e os "os inimigos do povo", sem identidade de classe ( 

marajas, corruptos, ricos, imperialistas, etc. ) e estabeleceu forte apelo e obteve grande 

49! 



aceitacao entre os mais pobres, principalmente, entre as massas urbanas ( usando o simbolos 

peronista dos "descamisados"). 

No entanto - concordamos como Oliveira ( 1992 ) Collor nao era populista ( pelo 

menos no sentido tradicional de capital politico acumulado ), pois nao interpelava a 

radicalidade das massas em processos de integracao numa sociedade fechada. A interpelacao 

populista, se bem que obscurece a cidadania, tern forte apelo de classe, embora generico. 

Clama por justica social, redistributismo, acesso aos bens publicos, incitacao contra as 

oligarquias dominantes, rurais e urbanas. 

Collor atuava num quadro diferente, mesmo descontadas todas as desigualdades, nao 

tinha base no sindicalismo e apresentava uma forte postura antiestatal e neoliberal, que lhe foi 

decisiva. Mas, concordamos com Oliveira, nao foi a simples marca neoliberal que construiu 

seu exito junto aos descamisados. Foi antes a forma como a transformou em ressentimento e 

fantasia, atraves de um processo que comecou em 1986. 

Utilizando a midia, ele foi investindo contra o sistema partidario, afastando e 

distinguindo-se dos politicos, denunciando corruptos e as mazelas sociais "vistas nao do lado 

da desigitatdade na dislribuicdo de renda e da violencia do processo de acumulaqao, mas do 

lado da ineficdcia do Estado" ( 01iveira,Ibdem,p.47 ), "recusando" apoio de organizacoes 

empresariais e distanciando-se das elites, "criando em torno dele e sobre ele, a aura de um 

isolado cavaleiro andante, contra tudo e contra todos. Os empresdrios eram gananciosos e 

incompetentes, pois geriam suas empresas d sombra dos favores estatais; os politicos eram 

corruptos e ineptos; os sindicatos de trabalhadores eram mdquinas de corrupcao a servico de 

interessespessoais epoliticos". ( lbdem,p.48 ) 

A desorganizacao, a incuria e a ineficacia do Estado apareciam no discurso collorido 

atraves das fdas do INPS, da falta de dinheiro e de cobertura do govemo ( que parou o 

programa de distribuicao de leite, o que era contraposto aos altos salarios dos marajas ). 
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"Atraves des.su exemplar idade, ele con.segain simbolizar lodci a crise e sen fulcro: a 

credibilidade do Estado, das instituicoes, da politica e dospoliticos"( 01iveira,Ibdem,p.48 ) 

E assim mobilizou toda a frustracao, todo o ressentimento, todas as carencias em seu apelo 

direto as massas. 

Para Magalhaes et al. ( 1997 ), a maioria dos eleitores que ouviam e apoiavam Collor 

tinham uma consciencia imediata de um mundo real e, neste nivel de conhecimento, nao e 

permitido fazer abstracoes. Dai, que segundo as autoras, o seu pacto era a denuncia, deixando 

implicitos os pactos de "neomodernidade". Sua proposta era diminuir o tamanho do Estado 

para fazer o governo mais forte e eficiente ( para dar assistencia social) - aqui a incoerencia a 

nivel ideologico aparece como coerencia a nivel da aparencia: Estado Grande = govemo 

fraco; Estado Minimo = governo forte, eficiente. 

Neumanne ( 1992 ) tambem destaca como uma das explicacoes para vitoria de Collor 

e para a sua constante lideranca nas pesquisas o fato dele ter sido o unico candidato a saber 

expressar, com inegavel clareza, um discurso politico radical em favor da modernizacao da 

sociedade brasileira. Ele soube defrontar com o Brasil arcaico que vive dentro do Estado e 

apostar no Brasil moderno que vive sem submeter-se aos seus caprichos. Seu discurso a favor 

da privatizacao das empresas estatais e da instalacao de um capitalismo com riscos foi 

apresentada de forma muito competente por meio dos meios televisivos e coincidiu com o 

simbolismo da Queda do Muro de Berlim. 

E neste sentido que e possivel pensar o fenomeno Collor como caracteristico de um 

• 883 
novo populismo neolibreal em voga na America Latina, nos anos 80. 

8 8 3 Para Saes ( 1994 ), o fim da crise de hegemonia decorrentc da e.xpansao do capitalismo e com o 
apcrfcicoamcnto do processo democratico c das formas de pcrsonalizacao da politica, o populismo (tradicional) 
pcrdeu sua viabilidade hist6rica. A luta da burguesia imperialista nos anos 80 ( atravds do FMI, Banco Mundial, 
governo dos E U A e da Inglaterra) para dirigir o sistema hegemonico implantado na America Latina, confinando 
a burguesia monopolista nacional privada e liquidando a burguesia de Estado, vai dcterminando a emergencia de 
um novo populismo neoliberal. Surge, assim, uma retorica populista neoliberal na America Latina, representada 
por: Collor, Menem. Salinas, Andres Peres, etc. 
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Para Saes ( 1994 ), este populismo neoliberal traz um novo discurso politico propondo 

que o governo substitua - como no populismo classico - a organizacao politica independente 

das massas trabalhadoras, atraves de uma politica que resulte, em ultima instancia, na 

redistribuicao da renda national. Mas, para isso, propoe o desmantelamento do Estado ( 

identificado como responsavel pelas desigualdades em razao da ineficacia, da corrupcao e do 

parasitismo ) . 8 8 4 

Esta retorica populista neoliberal defende pois, a limitacao do intervencionismo estatal 

e, implicitamente, a substituicao da organizacao politica independente das massas 

trabalhadoras pelo governo, mas na luta contra o Estado e pela restauracao do mercado. 

Rubim ( 1999 ) mostra que, o fato do Estado passar a ser culpado por todos os males 

da sociedade, representa um amargo regresso ao pensamento politico autoritario que, 

desprezando a sociedade, atribui ao Estado, para o bem ou para o mal, um papel determinante 

na configuracao da sociedade. E para se afirmarem como modemos, setores das classes 

dominantes brasileiras passaram a se apropriar do discurso neoliberal em voga no mundo 

capitalista contemporaneo. Adaptado as condicoes locais, esse discurso substituia a critica ao 

Estado de Bem Estar pelo embate contra o Estado corrupto e incompetente. 

Para Rubim, foi fazendo-se porta-voz do neoliberalismo tupiniquim que Collor passou 

a representar um projeto politico no Brasil e com isto estabeleceu um certo nivel de bases e 

apoios politicos. Portanto, para Rubim, a "modernidade" de Collor conforma-se a 

consolidacao da entrada do projeto neoliberal no pais e, especialmente, no campo politico, 

posto que o ideario neoliberal ja transitava com alguma fluencia em outros campos sociais, 

inclusive no campo da midia ( como vimos atras ao tratarmos das fantasias destrutivas ). 

8 8 4 Este novo discurso reccbe accitacao pelo fato do crescimento da intervencao do Estado ter se dado quase que 
cxclusivanicnte em beneficio de uma burguesia monopolista privada e de uma burguesia dc Estado, mas nao das 
massas, o que redundou em concentracao de renda, mas nao se fez acompanhar de Welfere State na America 
Latina. Neste contexto, a proposta que o governo desmantele o Estado pode aparecer como progressista, 
moderno, um combate redistributivo. 
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Captar esse ideario do Cenario de Representacao da Politica e transforma-lo num conjunto de 

mensagens sedutoras, atrelada a uma imagem adequadamente produzida e espetacularmente 

divulgada, foi o que deu especificidade ao capital simbolico acumulado por Collor de 

Mel lo . 8 8 5 

Portanto, o fenomeno Collor e exemplar da forma como a a ideologia neoliberal 

alimenta tudo que esta na matriz teocratica e teologica do poder, isto e, a nocao de 

personalidade e subjetividade como centro do poder, a indiferenciacao entre o publico e o 

privado, o narcisismo do governante, a politica como espetaculo, misterio, transcendencia e 

saber acessivel somente aos iniciados, aos competentes.( Chaui, 1994 ) 

Para Chaui, a estrutura autoritaria da sociedade brasileira, verticalizada e 

hierarquizada, tern como base material a maneira como nela se realiza a divisao de classes, na 

forma de carencias e privilegios que se esperam supridos ou conservados pelos favores do 

governante, sem mediacoes sociais e politicas, sem a distincao entre o publico e o privado e 

sem a constituicao de uma esfera publica. O que explica a adequacao do discurso neoliberal as 

praticas e ao discurso populista e a adequacao deste a forma de Capital Image tico, inserido 

sob os novos poderes da midia, da publicidade, do marketing e do espetaculo politico. 

"O poder e oligdrquico e se legitima recorrendo a mitologia fundadora, que 
pode aparecer nas vestes da ideologia verde-amarela nacionalisfa, na 
roupagem da ideologia providencialista do desenvolvimento, na concepcdo 
assistencialista e tutelar do Estado e, hqje, na ideologia liberal que reduz a 
politica ao marketing narcisista da vida privada e o Estado d condicdo do 
aparelho de reforgo do privilegio...O neoliberalismo e o projeto de 
encolhimenlo do espago publico e do alargamento do espago privado - donde o 
seu card ter essencialmente antidemocrdtico - caindo como uma luva na 
sociedade brasileira. O neoliberalismo transforma politica em espetaculo e 

8 8 5 "Collor se apresentou como o paladino da 'modernidade \ palmra que, com ele, passou a representor 
privatizacao das empresas estatais, desregulamentacao e abertura da economia ao capital internacional". ( 
Miguel, 1994,p. 143 ) 
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simulacra, e, deste ponto de vista, repoe com outros meios e aparencia 
liturgia teologica doptxler". ( Chaui, 1994,p.29 ) 



V. A CONSTRUCAO DA I M A G E M DO CACADOR DE MA RAJAS: 

As Aventuras de Fernando Collor dc Mello no Rcino da Midia 

A adequacao da imagem de Collor de Mello ao Cenario de Representacao da Politica e 

a sua contribuicao para fabricacao desse Cenario foram os principals responsaveis pelo exito 

da sua campanha. 0 que pretendemos mostrar neste segmento e a forma como os medos, as 

fantasias e o mitos que os media construiram ou refletiram no decorrer dos anos 80, foram 

sendo captados para arquitetar e difundir a imagem do Cacador de Marajds™0 

Procuramos, atraves da sequencia dos acontecimentos e da forma como eles 

apareceram na imprensa ( na Veja em particular ), mostrar como Collor de Mello fez o 

acumulo do seu Capital Imagetico, ocupando, aos poucos, o vazio, o desencanto, as incertezas 

e o ressentimento deixado pelo PMDB, sua transicao inconclusa e o seu malogrado projeto de 

uma Nova Republica, tornando-se referenda de integracao e de modernidade neoliberal. 

Intreressa-nos, ainda, a maneira pela qual a narrativa da midia (textos, legendas, fotos, 

desenhos ) dramatizou a campanha politica de 1989, de forma a adequa-la a nova forma de 

personalizacao da politica e ao interesse do publico em ser emocionado por seus personagens. 

E assim fazendo, procuramos ver como a midia aproxima-se da seducao publicitaria. 

Albino Canelas Rubim, em um estudo sobre a producao da imagem de Fernando 

Collor ( Rubim, 1999 ), mostra quais os requisitos fundamentals na producao de imagens. 

Entre eles destaca: manter o acesso e presenca continuada na midia, anexar ao suporte da 

"O mais jovem de todos, ele era, tambem, o candidato mais fotogenico e o que usou com mais competencia 
os meios eletrdnicos de comunicacao de massa para disseminar suas mensagens. Tornou-se o primeiro 
presidente da centenaria Republica brasileira a usar, amplamente, as potencialidades da televisao como 
instrumento de expressao e comunicacdopolitica" ( Neumanne, 1992,p.68 ) 

497 



imagem visual uma imagem social, ' considerar que a producao de imagens e condicao e 

dispositivo do movimento politico hoje e procurar levar em conta o entorno conjuntural 

composto pelos temas agendados, pela atmoslera, pelo clima e pelos cenarios construidos. 

Seguindo estes requisitos, a imagem publica de Collor de Mello, sintetizada na marca: 

o Cacador de Marajds, comecou a ser burilada e comunicada ja em 1986. 8 8 8 

Para assessorar a sua campanha ao governo do estado de Alagoas, Collor de Mello 

contratou o publicitario baiano Duda Mendonca. Foi ele quern primeiro tratou de ressaltar os 

tracos que viriam a compor a sua imagem: 

"Par dram para cima dos candidalos do Parddo da Frente Liberal, o PPL, ao 
governo e ao Senado, Guilherme Palmeira e Divaldo Duruagy, 
responsabilizando-os pelo alraso de Alagoas. Regislraram as atividades de 
Collor no quadra 'A semana do candidato', copiado da 'Semana do presidente' 
, que Silvio Santos levava ao ar em sen programa dominical. Como musica de 
/undo, usaram a trilha sonora do Fantdstico. 0 ingrediente 'emocdo' era mais 
vago. Mostravam desde o kitsch usual da propaganda politica ( criancas 
sorrindo em cdmara lenla, jovens correndo, auroras e arreboisfulgurantes) ate 
o discurso de Collor numa sacada, debaixo de chuva, desafiando pisloleiros 
que teriam tentado impedir um comicio seu em Limoeiro de Anadia...Na cidade 
de Agua Branca a equipe esperou do meio-dia as oito da node, junto com 
Collor, ate que um cabo ele it oral imprescindivel chegasse: Frei Dam i do, um 
capuchinho corcunda que fazia o povo do sertdo vibrar com o seu misticismo. A 
campanha deslanchou". ( Conti,1999,p.92 ) 8 8 9 

Rubim ( 1999,p.72 ) mostra que a imagem visual funciona como suporte da imagem social ( que aqui 
denominamos imagem publica ). Essa imagem social sempre sera mais que a imagem visual. 0 algo mais pode 
ser dito como um conjunto de valores aiie.xados, de qualificacScs agregadas a imagem visual matcrializada. 
Albuquerque ( 1996,p.78-79 ) tambem aponta essa diferenca. A imagem pode se referir a uma representacao 
visual do mundo sensivel, c cstruturada a partir de um olhar "tecnico" com base nos principios da gcomctria 
euclidiana no Renascimento e que ganhou a sua maxima eficiencia com o advento da fotografia ou se referir a 
personalidade publica de algo ou algucm. 

As informacocs accrca da construcao da imagem do Cacador de Marajas na midia foram colhidas atraves 
pesquisa na revista Veja de 1987 a 1989 e complementadas pelo livro de memoria de Claudio Humberto Rosa e 
Silva: Mil Dias de Solidao, Collor Bateu e Levou ( 1993 ) e pelo livro de Jose Neumanne: A Republica na Lama, 
Uma Tragedia Brasileira (1992 ). Este capitulo, no entanto, teve por base a ampla pesquisa realizada por Mario 
Sergio Conti em Noticias do Planalto, A Imprensa e Fernando Collor ( 1999 ). 
8 8 9 Estes dois recursos voltaram a ser usados na campanha para presidente, tanto a presenca de Frei Damiao 
quanto o a volta do candidato a Limoeiro de Anadia. Como veremos na discricao deste relato, mais adiante, 
novamente Id ele discursa para a multidao debaixo de chuva, em seguida sao editadas imagens feitas no mesmo 
local cm outubro de 1986. 
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A idcntificacao com a modernidade ( em oposicao ao atraso dos candidatos da 

situacao ) e, paralelamente, a referenda ao imaginario tradicional, recheado de elementos 

simbolicos heroicos e messianicos ( o desafio aos pistoleiros, Frei Damiao ), ja estava, a partir 

dai, compondo a imagem de Collor. Apelando a emocao do eleitor, captando e transmitindo 

fantasias, medos e mitos, Collor adequava-se a linguagem da publicidade e da midia e inseria-

se perfeitamente a uma nova fase da vida politica brasileira. 

Depois de eleito, mas antes de tomar posse como governador de Alagoas, Fernando 

Collor procurou dar continuidade ao seu projeto de acumulacao de Capital Imagetico, so que 

alem das fronteiras. daquele estado. Apareceu oportunamente numa entrevista no Bom Dia 

Brasil da Rede Globo comunicando uma audiencia com o procurador geral da Republica, a 

quern pedia a abertura de processo para impedir o pagamento de beneficios que aumentavam 

os salarios de superfuncionarios alagoanos e prometia graves denuncias contra os seus 

antecessors no governo ( Divaldo Suruagy e Guilherme Palmeira ). 

Segundo seu futuro porta-voz na presidencia, Claudio Humberto ( 1993,p.214 ), este 

era o inicio da saga do heroi, ainda um simples cidadao, mas com disposicao para enfrentar os 

grandes e velhos inimigos. A entrevista ao Bom Dia Brasil foi o espaco virtual da sua 

inciacao heroica: "A Ana Terra e Carlos Monforte, o governador eleito expos a lata que 

iniciaria naqnele dia, ainda como simples cidadao, contra os marajds do servico publico ". 

A tarde, a midia impressa, a televisao e o radio esperavam Collor na saida do encontro 

com o procurador, o que lhe garantiu destaque em horario nobre na TV e nos jornais do dia 

seguinte. "O que importava era o aparecimento dos marajds na cena national. Com eles 

debutava na grande imprensa o seu algoz, Fernando Collor ". ( Conti, 1999,p. 14 ) 

Ao tomar posse como governador de Alagoas, Fernando Collor elaborou uma lista de 

25 medidas que leu na sacada do Palacio dos Martirios e que o assessor de imprensa, Claudio 

Humberto, nomeou e distribuiu como um "pacote de moralizacao". 
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O projeto de moralizacao do governador recem-eleito exprimia um sentimento de 

revolta, de angtistia e um profundo desejo de vinganca que ele soube captar durante a 

campanha. O mais importante, no entanto, era que atraves deles, Fernando Collor fazia-se 

personagem, ator adequado para um drama que, ate aquele momento, era so cenario. Para 

canalizar e exprimir a revolta e as fantasias de vinganca era preciso criar um luta e para 

protagoniza-la, um heroi. 

O dito "pacote de moralizacao"890 trazia tres pontos fortes: 1 ) a luta contra os 

usineiros ( as suas dividas eram calculadas em 140 milhoes de dolares com o banco do estado 

), 2 ) a luta contra o funcionalismo e contra os marajas891 ( obrigou a todos os funcionarios 

comparecerem ao local de trabalho, proibiu multiplos empregos no estado e prometeu rever 

vantagens salariais indiretas ) e 3 ) a luta contra o governo Sarney ( que no momento 

representava a desesperanca, a corrupcao, o engodo - acentuados com o conhecido 

"estelionato eleitoral", quando o governo, depois de congelar os precos com o Piano Cruzado, 

voltou a libera-los logo depois da eleicao de 1986 ) . 8 9 2 

Uma outra luta, no entanto, era travada na busca de visibilidade. 8 9 3 Se em Alagoas, a 

familia Collor de Mello era proprietaria do jornal Gazela dc Alagoas, de uma retransmissora 

Ncstc pacote cslavam conlidas outras mcdidas destinadas a promovcr impacto. Collor congclou os proprios 
venciniemos. congclou os subsidios dados aos deputados; mandou fechar a confortavel residencia dcstinada ao 
governador, optando por tnorar em um pequeno e desconfortavel quarto-e-sala no primeiro andar do Palacio dos 
Martirios; abriu mao da aposcntadoria dcstinada a c.\-govcrnadores e enviou projeto a Assemblcia para extinguir 
esse beneficio; encampou uma empresa de transportes coletivos que pralicamente dctinha o monopolio do setor. 
dcu prazo para que as eslatais se tornasscm renlaveis, sob ameaca de fecha-las; cortou pela mctade os gastos com 
passagens acreas e combustivel; proibiu despesas com festas, rcccpcoes, hospedagens e pussagens acrcas para 
visitantes; rccolhcu toda frota de carros oficiais de representacao, placa branca ou de bronze, num 
estacionamento, bem visivel, no centra dc Maccio. (Humberto, 1993,p.221-222-224 ) 
891 "Collar se lancou no cenario nacional, em 1987, com seu programa de governo contra os 
'superfunciondrios', entre os quais Mendes de Iiarros, consultor juridico e eminencia parda da Assembleia 
Legislativa do Estado de Alagoas. Mendes de Barros, um ach'Ogado arrogante, com o cachimbo 
permanentemente dependurado no canto da boca, foi escolhido - numa politico de marketing bem delineada -
para ser o simbolo dos 'marajas', cacados pelo governador". (Ncumanne, 1992,p.49 ) 
8 9 2 Segundo Claudio Humberto ( 1993,p.220 ), Collor fez um discurso emocionado, fazendo do presidente Jose 
Sarney alvo das criticas mais duras, acusando-o de enganar o povo brasileira, ao editar o Cruzado II dias depois 
da eleicao. 
8 9 3 Na sociedade modema a visibilidade e a medida da importancia de algo ( o que difere das sociedades nas 
quais os seres importantes: deuses, ancestrais, herois fundadores eram invisiveis ). Nela, a personalidade passa a 
ser criterio importante de avaliac3o publica, na medida cm e estmturada e divulgada pelos media, onde as 
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da Rede Globo, a TV Gaze/a, alem de editora e rede de radio, era preciso encontrar uma 

vitrine de exposicao mais ampla. E, aos poucos, Fernando Collor conseguia. 

Duas sernanas depois da posse, Collor participava da sua primeira reuniao no 

Conselho Deliberativo da SUDENE, em Recife. Tinha em mente, na ocasiao, chamar a 

atencao da imprensa e realizar parte do seu piano para assumir a lideranca politica do 

Nordeste ( Humberto, 1993,p.229 ). 

Ja era perceptivel, naquele momento, a repercussao do seu nome no Nordeste. Ao final 

da reuniao, um grupo de taxistas o esperava e o motorista que o levara estava ali, com toda 

sua familia, para provar que nao mentira, de fato, viajara com o Cacador de Marajds. "Collor 

se aproximon, ahragon a lodos, den antdgrafos e seguimos para o Palacio das Princesas. " 

(Humberto, lbdem,p.229 ) 

Seu secretario de imprensa, descobrira que o fenomeno Collor se adequava as 

demandas simbolicas do momento o que o tornava, a principio, objeto de curiosidade. Era a 

novidade que comecava a se visibilizar em um figura forte e em acoes de impacto no meio do 

marasmo de figuras e acoes iguais. Captando e dando forma convincente a temas recorrentes 

do Cenario e a a representacoes disseminadas pelo imaginario coletivo, Collor comecava a 

despertar interesse, principalmente da midia, que podia transforma-lo em noticia. E esse era o 

primeiro passo para produzir e reproduzir a sua imagem. 

"Ouando vi nos jornais as timidas medidas dos luminares da oposigao 
empossados governadores dos sens estados, achei que tinha nas maos um otimo 
produto para vender...Fiz com que Collor se relacionasse pessoalmene com 
muitos dos jornalistas mais importantes do pais. Nao os conhecia pessoalmente, 
mas o produto Collor despertava interesse, no minimo alguma curiosidade. 
Baseado nisso, passei a telefonar-Ihes insislenlemente". (Humberto,!993,p.225) 

aparencias pessoais de figuras publica tomam-se disponivel para um publico de massa, fazendo com os politicos 
sejam julgados pela aparencia que emitem publicamente, constituindo-se esse criterio de julgamento num forte e 
decisivo meio de acumulacao de Capital Imagetico. Para isso sao concebidas, pelas empresas de marketing, 
imagens atraentes e consistentes, que segundo Bronstin, s3o personalidades publicas sinteticas construidas 
artificialmcnte, tendo em vista determinados fins. ( Albuquerque, 1999,35-42) 
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Menos de um mes depois de tomar posse, Collor foi personagem do Globo Reporter, 

era primeira pagina da edicao de domingo do Jornal do Brasil e aparecia seguidamente na 

re vista Veja. 

O programa Globo Reporter tinha por tema "os marajas" e foi levado ao ar duas 

semanas depois da posse de Collor, na noite de quinta-feira, 2 de abril. Das duas horas de 

programa, 10 minutos foram dedicados a Alagoas. Foram mostradas imagens da profusao de 

funcionarios que o governador exigia que trabalhassem e denuncias de nepotismo, 

apresentando dezenas de funcionarios com o sobrenome Suruagy ( ex-governador) que 

recebiam por mes o equivalente a seiscentos salarios minimos. O bloco sobre a situacao 

alagoana foi encerrado com um cartum onde ao som da "marcha funebre", um homem 

chutava um maraja de turbante, e a palavra "marajas" se transforma em "marajaz". No 

programa, Collor, cuja aparicao nao chegou a um minuto, nao foi o unico a atacar os marajas, 

tambem o fez o governador de Rondonia, Jeronimo Santana. 

No domingo, tres dias depois da exibicao do Globo Reporter, era publicada a 

entrevista de Collor no JB com o titulo: '"Furacao Collor' coniega a mndar a vida de 

Alagoas", com chamada na primeira pagina e fotografia. 

A Veja de 15 de abri l 8 9 4 trouxe uma ampla reportagem sobre o nepotismo dos novos 

governadores eleitos. Admitindo que muitos deles estivessem as voltas com a justica para 

conter o apetite dos funcionarios marajas, poucos tinham resistido a tentacao de recrutar 

auxiliares nas fileiras da familia. Ente eles, os governadores do Rio Grande do Norte, do 

Piaui, da Paraiba, de Pernambuco, de Santa Catarina e de Sao Paulo.8 9 5 

8 9 4 ( Veja, 15/04/87) 
8 9 5 Justica - Actio em familia - Sob a clesculpa da competencia, parentes dos novos governadores ganham 
cargos na administraqao. ( Veja, 15/04/87,p.94) 
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No final desta reportagem, num box com o titulo Uma praga (pie assola todo o pais, 

aparecia a foto de Collor de Mello sentado numa poltrona, com a mao direita aberta num 

gesto que acompanha a sua argumentacao e o braco esquerdo repousado na poltrona com o 

punho fechado, para baixo ( Fig. 52). A foto transmite a sensacao de que ele dialoga ( com a 

justica ), mas que e firme ( contra os marajas ) e tern determinacao no seu trabalho ( guerra, 

combate ). A legenda o apresenta e dirige a interpretacao: "Fernando Collor: apelo a lei", o 

que o texto complementa: 

"Os chamados marajds de Alagixis, uma casta de aproximadamente mil 
funcionarios publicos beneficiados por saldrios astrondmicos num estado 
pobre, sempre alegaram que a lei era a proteqao do privilegio, hd um mes, o 
jornalista e empresdrio Fernando Collor de Mello, 37 anos, declarou guerra 
aos marajds e usou para combate-los a mesma arma do adversdrio, com 
sucesso. Com uma representacao que enviou ao Supremo Tribunal Federal, 
Collor obteve uma liminar para nao pagar aos marajds as vantagens 
concedidas por uma cascata de leis consideradas inconstitucionais. Com isso, 
proporcionou ao estado, so na primeira folha de pagamento, feita sob a nova 
ordem, uma economia de cem milhoes de cruzados - total que de outro modo 
iria parar no bolso do grupo de privilegiados que tern entre sens membros 
algnns donos de saldrios acima de 150 mil cruzados mensais. 'Achamos o 
caminho para acabar com essa vergonha', comemora o governador, um ex-
malufista converlido ao PMDB que surpreende ate mesmo sens correligiondrios 
com a campanha de moralizagao do governo que detonou apos sua posse. 'Jd 
estamos ate ensinando outros governadores como fazer para exterminar os 
marajds', conta Col lor... Hd marajds escondidos em todo o pais e pelo menos 15 
governadores entraram em combate para extermind-los". ( Veja,Ibdem, p.95 ) 

0 formato do box e proprio para destacar um personagem novo. Apesar da reportagem 

notar que, pelo menos, 15 governadores estavam combatendo os marajas, e a foto de Collor 

que aparece. Ele e apresentado como um jovem, 37 anos, empresario, jornalista, ex-malufista 

convertido ao PMDB, esperto ( usou a arma do adversario para combate-lo ) e capaz de 

surpresas ( surpreende ate mesmo os correligionarios ), adequado-se as expectativas da 

populacao, cansada dos politicos iguais e suas praticas rotineiras. 
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Neste momento, Collor, ainda refem do Cenario e da midia, procurava adequar-se a 

eles. Adaptando-se aos seus temas, ia posicionando a sua marca, ocupando espacos vazios, 

adiantando-se a outros possiveis candidatos na tarefa de nomear e representar o novo. A luta 

contra os marajas fazia-se o simbolo-sintese de uma luta contra o Estado, percebido como 

arcaico, monstruoso, incompetente, injusto e corrupto. Isso agradava a setores 

economicamente dominantes e com influencia na midia e, ao mesmo tempo, tinha forte 

ressonancia junto a opiniao publica. As metaforas da guerra - usadas em abundancia no auge 

do Piano Cruzado - serviam para dramatizar a chegada do heroi a cena e ao Cenario da 

Representacao: "declarou guerra aos marajds", "para combate-los", "campanha 

moralizadora", "acabar com essa vergonha", "ensinandoa exterminar marajds". 

O maraja, atraves dos quais o Estado foi personificado, era elevado a condicao de 

inimigo geral e apresentado como uma das causas da crise, do atraso e da falta de 

desenvolvimento ( defied de caixa), como responsavel pela injustica (jd que eram suslentado 

pelos contribuintes) e pelas desigualdades {uma nata que nada em dinheiro em coniraste com 

o resto ) do pais: 

"Assim viceja no pais uma nata de servidores que nada em dinheiro, e 
suslentado nesse luxo pelo bolso dos contribuintes e, no conjunto, coloca-se em 
absurdo contraste com o resto de um pais que luta para combater seu deficit de 
caixa e precisa economizar cada tostao para por-se de pe novamente no terreno 
financeiro". ( Veja,Ibdem, p.95 ) 

Para conseguir uma entrevista nas paginas amarelas da revista, Collor visitou a 

Editora Abril no dia 6 daquele mes. Foi recebido por Roberto e Victor Civita e contou o que 

estava realizando em Alagoas, quantos funcionarios havia demitido e o que ainda pretendia 

fazer. 
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A entrevista foi publicada em 22 de abril, com o titulo: You Acabar com os Marajas -

0 governador de Alagoas Jala de sua vildria contra os funcionarios miliondrios e promele 

mauler sua cruzado moralizadora " 8 9 6 E faz a seguinte apresentacao do governador: 

"Descalco, de quimono branco e faixa preta na cintura, o governador 
alagoano, Fernando Collor de Mello, 37 anos...na aparencia a meio caminho 
entre o garotao bronzeado da Zona Sid carioca e um jovem advogado bem-
sucedido comeca seu dia invariavelmente distribuindo golpes contra alvos 
imagindrios...Fernando Collor e casado, tern dois filhos e foi bicampedo 
brasileira de carate. Jornalista, e dono da rede de comunicacdo mais 
importante de sen Estado. Em menos de 5 minntos de conversa costuma deixar 
claro onde quer chegar com o que diz. Se lerd forca e dedicacdo para cumprir 
tndo o que promele e uma quest do que so o tempo responderd. Nao hd diivida, 
no entanto, que ele comecou muito bem. 'Reconheco que estou tomando 
medidas ousadas', diz Collor. 'Mas von restaurar a autoridade de men cargo 
doa a quern doer'. Duas semanas depois de empossado...Collar obteve do 
Supremo Tribunal Federal uma liminar suspendendo o pagamento dos 
vencimentos adicionais dos chamados marajds de seu Estado - uma categoria 
de cerca de I 000 funcionarios cujos saldrios eram multiplicados por uma 
cascata de vantagens concedidas por leis aprovadas nos governos anteriores. 
Montado nessa primeira vitoria, ele armou uma campanha pelo desarmamento 
em Alagoas e abriu fogo contra os usineiros de aciicar, um reduzido grupo de 
familias que controla 60% da economia regional e deve ao Banco do Estado 
MO mi I hoes de dolares. 'Vou cobrar essa divida ate o ultimo centavo', gar ante 
ogovernador". ( Veja,Ibdem,p.05 ) 

Collor e apresentado como um guerreiro moderno ( e, portanto, um guerreiro da 

modernidade ): descalco, de quimono branco, faixa preta, bicampeao brasileiro de carate, 37 

anos, uma aparencia a meio caminho entre o garotao bronzeado da zona sul carioca e um 

jornalista, advogado e empresario bem-sucedido. 

A forma da sua apresentacao ( nesta entrevista e em outras materias da midia ) ja 

permitia entrever que a sua exposicao publica seria, de forma geral, baseada em um 

mecanismo de transferencia com implicacoes emotivas: a identificacao narcisica. 

( Veja, 22/04/87,p. 5-8 ) 
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Atraves dela, o espectador/leitor - com seus projetos individuais frustrados - e levado 

a procurar-se em outro personagem, considerando-o reflexo de sua propria situacao, sonhos e 

fantasias. A busca do "objeto" sedutor segue um desejo de semelhanca do receptor: o que ele 

foi, o que gostaria de ser e nao pode, alguem que foi alguma vez parte dele mesmo. Enfim, em 

todo "objeto" sedutor o sujeito busca a si mesmo: 'Wofimdo de toda experiencia sedidora hd, 

pois, uma experiencia narcisista. A seducdo nao e antra coisa que a busca inconsciente do Eu 

no Outro". ( Ferres,1998,p.71 ) 

Note-se, neste caso, que a seducao opera por transferencia metonimica, ela busca 

conseguir a adesao total para uma pessoa focalizando a atencao do seduzido em aspectos 

isolados da sua personalidade. No caso da apresentacao acima: forca, status, sucesso pessoal, 

beleza e atrativo fisico. ( nao apresentando ou camuflando outros aspectos da personalidade 

que poderiam ser prejudiciais para a imagem ). 

A fascinacao parcial desde os aspectos acima focalizados permitia uma transferencia 

golobalizadora, tanto no ambito da percepcao e do desejo, quanto no ambito ideologico e 

etico. "Embora careqa igualmenie de toda Idgica rational, tende-se instintivamente a 

considerar que uma pessoa atraente deve ser forcosamente uma boa pessoa. Os atributos de 

belezafisica tendem a ser transferidos para a beleza moral". ( Ferres, lbdem,p.73 ). 

Assim sendo, a apresentacao de Collor podia ser ampliada, mostrando-o como: a ) 

determinado: "Von acabar com os marajds", "em menos de 5 minutos de conversa cost uma 

deixar claro onde quer chegar com o que diz"; b ) sonhador: "Comeca seu dia 

invariavelmente distribuindo golpes a alvos imagindrios", c ) lutador: o titulo do inicio da 

entrevista destaca: "Estou so comecando a minha guerra", e o subtitulo reforca: "0 

governador de Alagoas Jala de sua vitdria contra os funcionarios miliondrios e promele 

manter sua cruzada moralizadora ". 
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Na classificacao que Roger Schwartzenberg ( Ferres, 1998,p. 165 ) faz dos lideres 

politicos, a imagem politica que Collor comecava a transmitir oscilava entre: o heroi 

misterioso, distante, vencedor, que confere seguranca, calma e confianca em periodo de 

sofrimento ao lider sedutor que cativa, agrada, surpreende e faz sonhar. Centrifugava 

elementos simbolicos - que como vimos - estavam presentes na construcao mitologica de 

outros herois da decada: Tancredo Neves, Sarney ( do Piano Cruzado ), Ronald Reagan. 

Aos poucos - na medida que a sua imagem ganhava repercussao, amplitude e 

densidade - Collor deixava de ser apenas um refem do Cenario, da midia e do imaginario 

coletivo e ia, aos poucos, se impondo e contribuindo para compo-los. Onde antes era um 

personagem a procura de sintonia com um Cenario preexistente e com uma luta no imaginario 

desenhada e desejada, agora era criatura que ganhava vida propria e fazia da luta seu proprio 

atributo. Enfim, ele criava, agora, a luta que o havia criado. 8 9 7 

Comparando a foto da reportagem anterior ( Fig. 52 ) com a que encima a entrevista 

de Collor nas paginas amarelas ( Fig. 53 ), e possivel verificar, atraves delas, uma mudanca na 

definicao da imagem de Collor de Mello. Na primeira, o enquadramento e mais distante ( 

entre a distancia pessoal longinqua e a distancia social proxima ) , 8 9 9 mostrando-o sentado, de 

corpo inteiro, num angulo tornado de cima para baixo e ligeiramente enviesado, achatando a 

imagem visual para baixo, retirando-lhe a forca expressiva - na legenda da foto se le: 

"Fernando Collor: apelo a lei". Na segunda, a distancia diminui para um piano aproximado 

de peito, frontal "a altura do homem e de frente", nao mais obliquo, dando mais naturalidade e 

8 9 7 Miguel ( 1994,p. 13 ) mostra que o discurso mitico existe dentro de um meio-ambiente cultural ou imaginario 
coletivo ao qual se dirige, e tern sua cficicncia, limitc c cficacia condicionado por ele. Sendo parte de um 
contexto do qual se nutre e recebe significado, o discurso mitico tambem age sobre esse meio ambientc: 
scletivamcnte, rctirando dele elementos que julga proveitosos ou modificando-os. 
8 9 8 Aquela em que ele aparece num Box na Veja de 15/04/87, comentado acima. 
8 9 9 Tuchaman toma de Edward Hall a questao da distancia social para entender como nos telenoticiarios as 
convencoes relativas a distancia social das pessoas sao rctratadas na tela. Para ele, estas distancias podem ser 
divididas em: distancia intima (o a 0.45 m, entre duas pessoas ), distancia pessoal proxima ( 0.45m a 0.90 m ). 
distancia pessoal longinqua ( 0.90m a 1.20 m ), distancia social proxima ( 1.20m a 2.40m ), distancia social 
longinqua (2.40m a 4.0m ) e distancia social publica (para alem de 4m) ( Albuquerque, 1996,p. 19 ) 
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expressao ao que e retratado e propiciando-lhe maior personalidade.900 Na legenda se le: 

"Fernando Collar: Os marajas desaflavam qualquerpoder". Ele ja nao apela, comanda; nao 

e so promessa, e fato. 

Na apresentacao da entrevista ele e mostrado como apto a veneer os inimigos: "Se (era 

forgo e disposigao para cumprir tudo o que promete e uma questdo que so o tempo 

respondent. Nao hd qualquer diivida, no entanto, que ele comegou muito bem" 

(Veja,Ibdem,p.05 ). Fala-se de sua vitoria contra os funcionarios milionarios e dos marajas ja 

nao desafiam qualquer poder, pois que agora encontram a determinacao, a forca e o sonho de 

Collor: "Reconheqo que estou tomando medidas ousadas. Mas vou restaurar a autoridade do 

men cargo doa a quern doer", 'Vou cobrar essa divida ate o ultimo centavo', garante o 

governador". (Ibdem,p.05 ) 

A medida em que acumulava Capital Imagetico - transformando a ansiedade, a 

expectacao, e a inquietacao numa percepcao dc mundo, dando uma linguagem, simbolos e 

sentido ao vazio e aos desejos inominaveis, adiantando-se na construcao de um consenso -

Collor criava o seu proprio publico ( os grupos que passava a nomear ) e fazia da sua luta 

contra os marajas a marca da sua propria personalidade. 

Lutando contra a oligarquia retrograda, contra a violencia, contra o sindicato do crime, 

contra a impunidade e contra os marajas, Collor fazia-se o Cacador de Marajds. Prometia 

restaurar a autoridade, manter a cruzada contra os funcionarios milionarios e abrir fogo contra 

os uniseiros, cobrando-lhes as dividas, "doa a quern doer". Convinha, portanto, que 

sintetizasse e personalizasse o seu inimigo: os marajas eram a face humana do Estado 

deteriorado, corrupto, injusto e incompetente, responsavel pelo atraso do pais e por 

9 0 0 Segundo Joly ( 20O0,p.95 ) o angulo "a altura do homem e de frente" e aquele que da como maior facilidade a 
impressao de realidade e "naturaliza" a cena, pois imita a visao "natural". Distingue-se do ponto de vista 
obliquo, por exemplo, que evidencia um operador em vez de fazer esquece-lo. 
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privilegios revoltantes. Esse inimigo estivera - como vimos - fortemente presente no 

imaginario dos anos 80 e coube a Collor dar-lhe uma simbologia apropriada. 

Ao nomear ( e, portanto, "criar" ) o inimigo era posto em acao um segundo 

mecanismo de transferencia com implicacao emotiva: a projecao. Essa faz com que o 

espectador/leitor verta uma serie de sentimentos proprios ( odio, compaixao, medo, desejo 

sexual ) sobre um personagem que passa a uni-los por oposicao.901 Como sugere Ferres 

(1998,p.99-101 ), um dos fatores que mais une as pessoas, as coletividades e os povos e o fato 

de ter um inimigo comum. Por isso, as vezes, quando se deseja tornar coesa uma coletividade 

ou um povo e nao se tern um inimigo real, trata-se de inventa-lo. Alem do mais: 

"A dimensdo emotiva positiva e a negativa se necessitam mutuamente. O herdi 
necessita do bandido para justificar seu heroismo. E um jogo de contrdrios que 
se completam. Quanta mais potenle e eficaz e o inimigo, mats glorificado 
resultard o herdi que derrota. Otianto mais dura e a luta, mais se celebrard a 
vitoria ". (Feerres, Ibdem ) 

Nestes primeiros textos da midia, responsaveis por apresentar Collor ao publico, 

enfatizava-se sobremaneira a sua personalidade, evidenciando as propriedades de um novo 

carisma secular, racional e narcisico. 

Os tracos da sua personalidade, da sua individualidade e da sua intimidade ganhavam 

destaque sobre os tracos propriamente politico-doutrinarios-ideologicos ou exclusivamente 

publicos. O mais importante era o fato de Collor ser jovem ( 37 anos ), faixa preta em carate, 

ser casado, ter dois fdhos, ser empresario, advogado e jornalista bem-sucedido, manter a 

aparencia de um garotao bronzeado da Zona Sul carioca e ter forca, determinacao e um sonho 

- um projeto de sucesso pessoal.902 

9 0 1 "O espaco da e\>asao se converte em espelho, em espelho da sociedade e da pessoa mesma. A fuga leva ao 
encontro, encontro com o mundo exterior e com o mundo interior." ( Ferres, 1998, 103 ) 
9 0 2 "Collor 6 uma dessas pessoas que, mesmo tendo nascido em familia de posse, tern a biografia de quern 
sempre fez questao de brigar pelo proprio sucesso". ( Veja, 24/12/89,p.78 ) 
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Mesmo quando posto como um ponto de referenda no mapa politico e buscava 

encarnar um projeto coletivo, Collor o fazia na primeira pessoa. "Estou so comegando a 

minha luta", "Vou cobrar esta divida ale o ultimo centavo", "Vou restaurar a autoridade do 

men cargo, doa a quern doer". O seu projeto coletivo era um predicado da sua personalidade: 

vou cobrar, vou restaurar, vou combater, vou acabar, vou enfrentar; minha luta, meu cargo, 

minha guerra, minha palavra. 

"Sempre fui de cnmprir o que prometo e sou um pouco cabeca-dura nisso...Hd 
um sindicato do crime em acao em Alagoas e quero acabar com ele. Hd uma 
casta de funcionarios, os marajds que sempre desafiaram qualquer lei e 
qualquer poder. Vou combate-los ate o fim. Hd grupos econdmicos retrdgrados 
e perversos agindo sobre a economia do Estado, e pretendo enfrentd-los. Eram 
tcxJos grandes eleitores do governo passado. Nao tenho nenhum compromisso 
com eles e, por isso, tenho total liberdade para desafid-los...pretendo devolver 
a populagdo do men Estado a esperanga na moralidade publica". ( Veja, 
lbdem,p.05 ) 

Em resposta sobre qual garantia ele podia dar de que nao iria repetir os erros de quern 

estava criticando, Collor respondeu: 

"Minha palavra. Estou apenas comegando. Minha guerra e contra os quatro 
pilares que ate hoje sustentavam a politica alagoana: o sindicato do crime, o 
poder economico, a contravengao penal e os desmandos administrativos". 
(Veja, Ibdem,p.05 ) 

A identificacao personalista tern um sub-modelo explicativo do voto muito encontrado 

na literatura sociologica e politica atual ( Silveira,2000,p.l 19 ). Essa considera, em alguma 

medida, o carater simbolico das motivacoes ao mostrar como o lider carismatico apresenta 

caracteristicas valorizadas e desejadas pelos seguidores, numa relacao de adesao 

marcadamente afetiva. 
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So que estas caracteristicas valorizadas e desejadas no novo lider carismatico secular -

como no caso de Collor - sao investigadas atraves de pesquisas, planejadas pelo marketing e 

ampliadas pela midia, empregando formas sutis de mcdiacao e seducao. 9 0 3 

A aparencia, divulgada em escala de massa pelos media, torna-se um veiculo 

privilegiado de acesso a personalidade, cujo perfil e detalhadamente trabalhado e sintetizado 

na imagem, que e a personalidade publica. ( Brostin APUD Albuquerque, 1999,p.42 ). 

Ainda na entrevista a Veja, Collor elogiou Maluf, defendeu o mandato de 4 anos para 

o presidente Sarney e disse que o seu candidato a presidente era Mario Covas, do PMDB. 

Aqui ele ja iniciava um posicionamento sobre um tenia que viria a aprofundar e radicalizar: o 

vazio no poder em torno de um PMDB ambiguo e caudatario, que perdera o seu papel de 

partido transformador e de um presidente da Republica, acima de tudo, vacilante: 

"A eleicao de Covas para lider foi talvez o ultimo /rem que o PMDB poderia 
tomar para o reencontro com suas bandeiras de luta, sens principios 
programdticos, sua dignidade enquanto partido transformador...Sugiro ao 
presidente levar em consideracao a vontade popular ou essa indefmicdo 
comprometerd o desempenho de seu governo e a postura do PMDB, que 
permanece ambigua em decorrencia dessa postura do presidente...A indecisdo e 
o seu defeito mais grave. O presidente precisa assumir o comando desta nacdo. 
Estamos participando de um jogo de futebol sem o juiz. Assim a partida nao 
pode chegar a bom termo...O que eu desejo e o que o presidente Sarney se 
defina. A sociedade estd perplexa, e a classe politica atonita e d espera de 
defmicdes do senhor presidente...O pais nao agiienta mais tanta indecisdo". 
(Veja, Ibdem, p.08) 

Para ocupar o vazio no poder central, Collor recomendava decisao, firmeza e 

comando, qualidades que demonstrava possuir9 0 4. Mas negou que tivesse a pretensao de ser o 

9 0 3 Como vercmos no proximo capitulo, aparecem, 'tambem, em relatos publicitarios destinados a suscitar 
identificacoes e promover projegoes, com base nos atributos simbolicos da imagem do lider, objetivados em uma 
marca cuidadosamente elaborada. 
9 0 4 Devido a isto, nos seus programas exibidos no Horario Eleitoral Gratuito, Collor repcte exautivamente que 
tern "coragem" e "determinac3o". 
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vice de Mario Covas: "Essa coisa e mais distante que a Lua, antes que invenlassem os 

foguetes da NASA ". 

Contudo, depois de publicada a entrevista se pos um objetivo: "- Vou ser candidato a 

presidente - disse ele a Rosane, ao constatar que aparecera na Globo, no Jornal do Brasil, 

em Veja, e era aplaudidopor onde passasse ". ( Conti, 1999,p.66 ) 

A entrevista ganhou ampla e positiva repercussao, como se ve no exemplo da Carta 

do Leitor de Veja: 

"Sobre a entrevista de Veja n ° 972 com o governador de Alagoas, Fernando 
Collor de Mello, fiquei muito contente com a batalha que ele trava com os 
marajds de seu estado, a qual deveria ser a prioridade de todos os 
governadores eleitos por nos, que sustentamos a mdquina burocrdtica do 
governo com grandes cargas tributdrias". (N.F, Osasco, SP, Cartas - Fernando 
Collor de Mello, Veja, 06/05/87,p.l5 ) 

O depoimento acima mostra que Collor se adiantara em preencher com a sua imagem 

o vazio de liderancas e na linguagem escolhida para atacar o Estado em crise. Agora a 

batalha era sua, pois assumira uma prioridade que devia ter sido a de todos os governadores 

eleitos. 

Dois meses depois da posse, Collor voltou a baixar um novo pacote com o objetivo de 

ganhar as manchetes. Com esse segundo pacote demitia funcionarios, devolvia outros a 

reparticoes de origem, limitava em 50% os gastos previstos com custeio das estatais e instituia 

um programa de reducao de consumo de energia, telefone e combustivel. 

A imagem que Collor assumira passava pelos primeiros testes. Realmente respondia as 

demandas emocionais e simbolicas e ainda havia muitos espacos a serem preenchidos.905 Na 

linguagem do marketing havia uma carencia especifica no mercado e Collor, com suas acoes e 

9 0 5 "Aparentemente, ( Collor ) nao fazia ideia precisa de que encontrara uma forma de comunicaqao 
automatica, online, com a poputacdo. atra\>es de atos e gestos que chegavam aos coragdes de milhdes de 
brasileiros cansados de marajds e de politicos". ( Humberto,1993,p.241 ) 
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o seu pertil adequados, preenchia essa lacuna, carencia ou demanda ( Manhanelli,1992,p.59 ), 

slntonizando o seu discurso e postura dentro da expectativa do eleitorado 

(Figueiredo,1994,p. 13), adiantando-se e ocupando espacos antes que outros o fizessem.906 

Uma pesquisa do Ibope avaliando os 100 primeiros dias dos governos estaduais 

constatou que Collor se colocava como o de maior aprovacao. Seu indice de aprovacao era de 

91%: ( 40% otima, 33% boa e 18% regular ). E, alem do mais, a pesquisa constatava que a sua 

imagem comecava a ultrapassar as fronteiras do estado e do Nordeste. Dos entrevistados em 

Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Rio Grande do Sul, Amazonas, Acre, Parana, 43.3% 

consideravam que Collor era o melhor governador do pais. ( Conti,1999, p.67 ) 

Em julho de 1987, o governo de Alagoas publicou um anuncio pago de quase uma 

pagina em jornais do Rio de Janeiro e de Sao Paulo: "A revohicao das Alagoas". Nele 

reproduzia partes da entrevista na Veja e no JB e, no final do texto, era transcrita a pesquisa 

do Ibope avaliando os cem dias dos governadores e dando a Collor o maior indice de 

aprovacao entre eles. 

0 Supremo Tribunal Federal derrubou a liminar atraves da qual Collor suspendera o 

pagamento dos super-salarios e autorizou ao Tribunal de Justica de Alagoas ordenar o 

pagamento dos atrasados e obrigar ao governador a por na folha de pagamento, corrigidos, 

todos os super-salarios. 

Como Collor se negara a cumprir a decisao do STF, o estado de Alagoas estava a beira 

de uma intervencao. Era o fato politico que faltava a Collor. Com ele, voltou novamente as 

manchetes ( O Jornal National da Rede Globo deu grande destaque a noticia ), mobilizando a 

9 0 6 Em Sao Paulo, Orestes Qucrcia procurou seguir os passos de Collor, congelando os reajustcs para servidores 
que ganhassem acima de vinte pisos salariais do funcionalismo. No Rio de Janeiro, Moreira Franco assinou 
decreto estabelecendo limite miximo de vencimento no servico publico estadual. Jose Aparecido, de Brasilia e 
Waldir Pircs da Bahia publicaram listao com super-salarios. ( Humberto, 1993,234 ). Mas Collor havia se 
adiantado a eles, tinha adequado o seu perfil ao pcrfil ideal desejado, encontrado uma marca precisa e 
posicionado adequadamente esta marca no "mercado" e na midia. 
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opiniao publica nacional, burilando e reforcando a sua imagem e a sua reputacao de super-

heroi corajoso, desapegado a cargos publicos, capaz ate mesmo de por em risco o cargo de 

governador em defesa de uma ideia, de uma causa. O Governador - no papel do heroi que 

conduzia o seu povo contra um inimigo poderoso, injusto e opressor - afirmava seguro: 

"- Mas se eles fizerem isso (intervirem no estado ) , vou receber o interventor 
no aeroporto com o povo e a policia. E boto ele na cadeia.. Eiquem sabendo os 
senhores poderosos que Alagoas e um pedaco de chdo limpo deste Pais". 
(Humberto, 1993,p.239-240 ) 

A Veja de 12 de agosto de 1987 trouxe na capa um maraja. Sorrindo, com um 

turbante adornado de "pedras preciosas", o modelo traja um terno de cujo bolso saltam notas 

de Cz$ 500,00, que tambem forram as suas maos juntas, segurando um carro e uma casa em 

miniatura. O titulo ancora: Funcionalismo publico: A PRAGA DOS MARAJAS ( Fig. 54 ). 

Ilha da felicidade - Com o pe no governo e a mao no bolso do contribuinte, os 

marajds for mam uma casta em que alguns chegam a faiurar 70 000 cruzados por mes,90, foi 

uma reportagem feita para identificar, mapear, personalizar e dramatizar o inimigo com o qual 

Collor pelejava ( fazendo com que a critica ao Estado ganhasse corpo e alma ). Nela, o maraja 

do Brasil e comparado com os principes riquissimos que, na India dos anos 40, passeavam em 

poltronas de prata no alto dos elefantes, moravam em palacios cravejados de pedras preciosas 

e dispunham de um sequito de escravos a sua volta. Os marajas do Brasil "sobrevive(m) na 

carcaca de um mamute, esse gigantesco ancestral dos elefantes, a mdquina do governo" e se 

dividem em duas categorias, "uma imensa maioria de pessoas que ganha pouco mas nao 

trabalha e uma pequena elite de vadios que fatura alto - para nao fazer nada ", vivem em 

casas no lago sul ou em apartamentos de luxo, comprados pelo ministerio da prevideneia para 

seus funcionarios, e dispSem de um sequito de escravos: os contribuintes. 'Wo Brasil, os 

9 0 1 ( Veja, 12/08/87,p.22 ) 
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marajds sao bastardos do Estado, nao sobrevivem d distancia de nenluun governo e, do ponto 

de vista da moral e dos costumes do pais, chegam a ser um caso de policia. 'Sao ladrdes com 

direito adquirido', define o advogado Antonio Roberto Sandoval Filho. " ( Veja,Ibdem,p.24 ) 

Na materia tambem sao identificados os responsaveis pela instituicao do marajanato 

no Brasil. Em primeiro lugar, o Estado, gigantesco e atrasado ( pre-historico, mamute ), com 

os tentaculos das estatais "que desenvolveram a ecologia ideal para a producao de marajds -

como uma linha de montagem "( Veja,lbdem,p.26 ). Em segundo lugar, o PMDB: 

"A grande tragedia, no caso dos marajds, chama-se PMDB e, mais 
precisamente, Ulysses Guimaraes. Ao longo de vinte anos, a locomotiva da 
oposigao animou a opinido publica com uma promessa de austeridade na 
condugdo dos negdcios do governo, mas desde que desembarcou em Brasilia, 
mudou de rumo. Ulysses ganhou uma casa no logo, e o contribuinte, 
escandalizado com os altos saldrios que sao tungados de seu bolso, perdeu 
Ulysses, a voz mais poderosa que jd houve, neste pais, na denuncia da 
corrnpgdo e da mordomia... 'Vamos acabar com tudo isso', prometia o Ulysses 
oposicionista de apenas tres anos atrds, no calor dos comicios por eleigoes 
dire las para presidente... Hoje situacionista, Ulysses comandou uma legenda 
que nao desempregou os marajds antigos e ainda abriu vagas para recem-. 
chegados. No Ministerio da Prevideneia Social, por exemplo, o titular da pasta, 
ministro Raphael de Almeida Magalhaes, assinou a compra de 328 
apartamentos de luxo, em Brasilia, onde irdo morar os marajds do drgdo que 
cuida da saude publica e das aposentadorias do pais - no qual o assalariado e 
submetido a um tratamento de barnabes". ( Veja,lbdem,p.24-25 ) 

A critica ao PMDB invadia os governos estaduais, pois por esse partido foram eleitos 

22 dos 23 governadores do pais, que "inauguraram sens mandatos anunciando uma 

campanha nacional contra os marajds" ( Veja,Ibdem,p.28 ). Em Sao Paulo, Orestes Quercia 

dispunha de uma lista em que se registram os 1.000 maiores vencimentos pagos pelo Estado, 

so que o salario numero 2 do Estado "pertence a um figurao do governo que tern cadeira 

cativa no Palacio dos Bandeirantes" ( Ibdem,p.22). Na Bahia, "eleito com um discurso em 

que anunciava mudanga, o governador Waldir Pires...mantem um maraja a poucos metros de 

sua mesa de trabalho. E o secretdrio Raymundo Vasconcelos, da Administraqdo." 
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(Veja,lbdem,p.25 ). Em Minas Gerais, "a situacao tambem e confortdvel para o primeira 

escaldo montadopelo governador Newton Cardoso ". (Ibdem,p.25 ) 

A critica ao PMDB servia para deslegitimar o antigo representante coletivo do 

ressentimento e da Utopia e fechar o "mercado" para possiveis concorrentes de Collor: Orestes 

Quercia, Waldir Pires, Miguel Arraes, etc. 

Na introducao do texto, e transcrito um comentario do governador Collor, mas ele nao 

e identificado como um dos governadores do PMDB: "'Esse caso ( dos marajds ) jd se 

transformou numa Iragedia national', afnma o governador Fernando Collor de Meio, de 

Alagoas" ( Veja,lbdem,p.22 ). No final, o texto traz de volta, pela segunda vez, o nome de 

Alagoas: "Trata-se de um desafio de proporcdes colossais, em que colheram parcos 

result ados, ate agora, como em Alagoas, onde sens pagamentos ( dos marajds ) foram 

cortados em mais da metade, ou em Aracaju, onde obscuras funciondrias, como Ilka Viera, 

recebem 10 0000 cruzados por mes - estima-se que poderia ganhar 150% a mais do que 

isso". ( lbdem,p.28) 

Na Veja Especial de final de ano voltava-se ao tenia do ano: os marajas:908 

"Os governadores do PMDB tomaram posse, em marqo, denunciando os 
marajds, esses burocratas que ganfiam ate 1 milhdo de cruzados mensais. 
Ouando o ano terminou, os marajds estavam a postos e com sens vencimentos 
em dia. Na PM de Sao Paulo, por exemplo, o coronel Teseo Bueno de Toledo 
recebe 85 0000 cruzados mensais. Graqas a uma decisao do STF, que 
considerou sens beneficios constitutionals, o maraja Luiz Gonzaga Mendes de 
Barros, de Alagoas, habilitou-se a receber um safdrio estimado em 80 0000 
cruzados" 

Aos poucos, Collor foi virando personagem dos noticiarios da Rede Globo. As noticias 

a seu respeito passaram a ser elaboradas sob medida para o Jornal Nacional. ( Conti, 

lbdem,p.79) 

( Veja, 30/12/87,p.67) 
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A ultima aparicao de Collor na Globo em 1987 foi em dezembro, quando denunciou a 

"traicao" dos governadores peemedebistas por apoiarem os 5 anos para o governo Sarney. Ele 

providenciou a divulgagao de uma nota explicando porque discordava de todos os outros 

governadores e organizou entrevistas para a televisao: 

"Nao vou assinar. Men pai me ensinou que nunca se deve dar a venta. Nao 
concordo com mais um ano de mandato para quern o esta usando tdo mal. E 
porque nao concordo nao assino, mesmo ficando sozinho. O povo brasileiro 
tambem nao assinaria. Ele e o tempo me dardo razao ". ( Conti,1999,p.82 ) 

Na imprensa escrita, Collor encerrou 1987 com uma entrevista de seis paginas a 

revista Senhor, com o titulo "Bateu, Levou " e como tema unico a politica. 

No inicio de 1988, Collor foi convidado a participar do programa de televisao do PJ 

(Partido da Juventude ). Em fevereiro, encomendou ao Vox Populi uma pesquisa para saber o 

que dizer no programa, verificar quais os problemas nacionais que o eleitorado considerava 

mais graves, que tipo de homem queria como candidato a presidencia e se ele deveria se 

candidatar. O relatorio da pesquisa concluia: "Sim, hd lugar no imaginario popular para a 

candidatura de Fernando Collor de Mello ". 

Este lugar estava assinalado no fato de que a corrupcao era considerada o problema 

nacional mais grave e o marajaismo um dos seus elementos mais expressivos, alem de que o 

perfd do candidato ideal, desenhado pela populacao, exigia alguem indignado com o quadro 

de corrupcao/roubalheira, alguem corajoso, que nao fizesse parte do jogo tradicional da 

politica, que tivesse passado limpo, forca e energia suficientes para tirar o pais do 

subdesenvolvimento. 

Com base nestas informacoes, Collor gravou a sua participacao no programa do PJ em 

maio, mas nao foi ao ar. Cada vez que se anunciava que Collor ia aparecer, a Justica Eleitoral 

517 



tirava o programa do ar, pois a lei impedia a aparicao de politicos que nao fossem filiados ao 

PJ. 

A censura favoreceu Collor. Uma nova pesquisa do Vox Populi descobriu que os 

telespectadores achavam que Collor foi proibido de falar porque "dizia verdades", 

"incomodava o governo" e "queriam impedi-lo de fazer deniincias". 

Era preciso, agora, preocupar-se em manter o posicionamento da marca no "mercado" 

e ajustar a imagem para ir ocupando outros espacos vazios, dando voz ao silencio, alento as 

fantasias e vazao ao odio. 9 0 9 

Nesta tarefa duas coisas eram essenciais: antecipar-se e diferenciar-se, sempre. Como 

a imagem da marca centrava-se numa referenda heroica, ela demandava - como foi dito antes 

- um complemento natural para o posicionamento da marca: um inimigo. Num primeiro piano 

e momento, esses inimigos eram os "marajas" ( termo que, ajustado, serviria, a partir de 

agora, tanto para super-funcionarios publicos, como para corruptos de toda natureza e 

politicos identificados com o passado/presente ). Mas, as circunstancias ( politicas e 

dramatologica ) exigiam um outro inimigo, cuja dimensao e visibilidade fosse compativel 

com um conflito face a face entre personalidades, permitindo ao Cacador de Marajds realizar 

um verdadeiro duelo. 

0 desgaste e os baixos indices de satisfacao com o governo Sarney fariam dele este 

inimigo principal, o espelho invertido, que Collor tratou como inimigo pessoal para reforcar a 

sua imagem heroica, travando uma com ele uma terrivel luta moral. 9 1 0 

9 0 9 "Collor percebeu, como ninguem, que a sociedade brasileiro, no final da decada de 80, esta\>a demandando 
mudancas e novidades. O que fez Collor? Personificou desde cedo a mudanca, lomando o cuidado de criar um 
simbolo - a figura do 'Cacador de Marajas' - que empolgou largasparcelas do eleitorado... Collor percebeu 
tambem coisas mais sutis da sociedade. Ele notou, por exemplo, que o brasileiro nutria verdadeira ojeriza pelos 
politicos, pelos partidos politicos e pelos empresarios. O que fez Collor , entao? Posicionou-se exatamente, 
como o maior critico dos politicos, dos partidos e dos empresarios...passou a ser uma especie de redentor da 
sociedade brasileira". ( Figucircdo,1995,p.66 ) 
9 1 0 "Desde que se lancou candidato, Collor fez da retdrica an ti -governo o principal ca\>alo de batalha da sua 
campanha. Diferenlemente de outros candidatos, Collor nao caracterizou a sua oposigao ao governo em termos 
ideoldgicos, e si in como fruto da sua indignagao moral frente ao governo Sarney. Neste sentido, a construgao de 
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Logo depois de proclamados os resultados oficiais das eleicoes de 1996, Collor fora a 

Brasilia convidar o presidente para comemorar sua vitoria em Maceio. A audiencia foi 

marcada para o dia seguinte a decretacao do Piano Cruzado I I , no final de novembro de 86. 

Na oportunidade, Collor teria dito ao presidente: "Pedi esta audiencia para comunicar o 

resultado da eleicao e convidar o senhor para a comemoracao, mas, com esse Cruzado II, 

nao hd mais motivos para festa. 0 povo foi enganado". (Humberto, 1993,p.233 ) 

Depois, no final de 1987, ao voltar da China, Collor ganhou as manchetes declarando 

que Sarney havia "batido a carteira da Historia". Numa entrevista a revista Senhor com o 

titulo "Bateu, levou ", Collor afirmava: 

"Sarney encarna hoje a personalidade tipica de um ditador sul-americano. Ele 
entende uma critica a sua politica como uma critica d sua pessoa. Isso e 
propria de um temperamento autohtdrio, ou seja, nao des\>incula a pessoa do 
poder. Freud jd poderia explicar. Isto e tipico daqueles que tern um instinto 
ditatorial...Nao ( sou candidato a Presidencia ) . Em bora, de vez em quando, ate 
me de vontade de ser, para acabar com essa bandalheira, com essa ineficiencia, 
essa roubalheira, acabar com essapodriddo". ( Conti, 1999,82-3 ) 

Em Janeiro de 1988, Collor posou para a revista Veja na frente do Palacio do Planalto 

puxando para fora os bolsos da calca.9 1 1 Na foto ele aparece em primeiro piano, de corpo 

inteiro, num angulo de baixo para cima, que o faz crescer a medida que, ao fundo, afasta e 

achata o Palacio do Planalto. Com o paleto aberto e as maos puxando os forros dos bolsos, 

Collor deixa uma leitura ambigua ( Fig. 55 ). Mostra os bolsos vazios, numa referenda 

metonimica ao estado de Alagoas, como ancora a legenda da foto: " O governador Fernando 

Collor de Mello, diante do Palacio do Planalto: 'Alagoas esta com os bolsos vazios'". Mas a 

sua pose tambem parece sugerir uma associacao com o modelo ou estereotipo 

uma imagem negativa de Sarney funcionou, para Collor, como um espelho invertido, atraves do qual ele 
reforcava a sua propria imagem de herdi. " ( Albuquerque, 1999,p. 150 ) 
911 Governadores - Opcao premiada - O Planalto retribui a defesa do mandato. ( Veja, 27/0 l/88,p.27 ) 
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cinematograiico ( utilizado por Ronald Reagan ) de um cowboy do velho oeste, pronto para 

enfrentar um duelo. 9 1 2 A leitura da imagem mostra o conflito do governador Collor com o 

presidente Sarney ( representado pela metonimia visual do Palacio do Planalto ). O presidente 

ataca ( escondido, covardemente ) secando os bolsos de um estado pobre e miseravel ( 

"Alagoas e um Estado castigado pela seca, com gigantescos bohdes de miseria e um dos 

maiores indices de analfabetismo e desemprego do pais" ), Collor revida, sacando do seu 

coldre as armas imaginarias contra o presidente e, indiretamente, contra o Estado, os politicos, 

os marajas, etc. 

0 texto da reportagem e construido sobre comparacoes que ressaltam um duelo de 

verbas, retaliacoes ( de um lado ) e firmeza e determinacao na defesa de um ideal moral ( de 

outro ). De um lado, o estado de Alagoas, pobre, castigado pela seca e sem verbas; de outro, o 

Parana, onde ha um clima de prosperidade, industrializacao crescente e um modelo de 

urbanizacao, recebendo verbas em abundancia. De um lado, os governadores: Alvaro Dias ( 

Parana ), Newton Cardoso ( Minas Gerais ), Pedro Ivo ( Santa Catarina ), Helio Gueiros ( Para 

), Eptacio Cafeteira ( Maranhao ) - todos receptores das verbas do governo federal e todos 

engajados na campanha pelos cinco anos de mandato para o presidente Sarney; do outro lado, 

o presidente Fernando Collor de Mello, ha quatro meses sem ganhar o reforco do dinheiro de 

Brasilia e ha um ano sem ser recebido em audiencia pelo presidente: " 'Alagoas esta de bolsos 

vazios' queixa-se Fernando Collor, que defende o mandato de quatro anos. 'Ninguem 

alimenta o inimigo', explica Alvaro Dias". 

O posicionamento da imagem da marca de Collor na midia estava estabelecido, 

promovendo uma identidade solida no "mercado" ( Harvey, 1992,p.260 ), a medida que a luta 

contra os marajas soldava-se, agora, a luta contra o presidente Sarney. A construcao politica 

9 1 2 Uma das caracleristas principals do Capital Imagetico c que ele pode nutrir-se do arquivo de imagens, mitos, 
stars, simbolos consagrado c vciculado por diversas midias no passado e no presentc: cinema, televisao, livros. 
rcvistas, desenhos-animados, etc. 
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deste posicionamento era transposta, exposta e dramatizada pelos media, atraves dos seus 

Cenario de Representacao em seus diversos canais: jornais, revistas, telejornais, programas de 

entretenimento, telenovelas como: Vale Tudo ( Rede Globo, 1988 ), O Salvador da Pdtria ( 

Rede Globo, 1989 ), Que Rei Sou Eu? ( Rede Globo, 1989 ) 9 1 3 e agentes midiaticos, como se 

ve nesta entrevista do ator Miguel Falabela:914 

"Nao me co/oco em nenhum lugar. Men anarquismo nao admite esse tipo de 
rdlulo. Gosto demais de Fernando Collor de Mello, governador de Alagoas. E 
um personagem que merecia uma peca so para ele. E algo incrivel: imagine um 
cara que denuncia os marajds e os corruptos, mas que e impedido de punir os 
cu/pados pelo governo de Brasilia. Onde jd se viu uma coisa dessas ? Onde se 
viu besteirol maior? " ( Veja,Ibdem,p.08 ) 

Collor iniciara 1988 dccidido a ampliar, mais ainda, a divulgacao da sua imagem. Ele 

apareceu em Veja, num informe publicitario dos governadores do PMDB, comemorando um 

ano de administracao. Nesse informe, a parte de Collor trazia o seguinte titulo: "Uma vitoria 

moral contra a corrupqdo" e enumerava as acoes do governador-heroi: entrou na justica 

contra o imoral salario dos marajas, anulou contratacoes feitas no periodo eleitoral, 

estabeleceu a obrigatoriedade da assinatura de pontos pelos funcionarios, proibiu o aciimulo 

de cargos, privilegios e ausencias e o lancava para uma luta maior, a presidencia da 

Republica: 

"O governador alagoano Fernando Collor de Mello conquistou grande 
notoriedade em seu primeiro ano de mandato, ao abrir uma guerra judicial 
contra os chamados marajds da administracao, transformando-se em simbolo 
da luta contra a corrupqdo no serviqo publico...Um ano depois, o balanqo 
indica que houve razodvel ganho fmanceiro para o estado e um extraordindrio 
lucro moral, projetando Collor como candidato a presidente da Republica ". 

9 1 3 Rubim ( 1999 ) em seu artigo Midia. Dimensao publica e eleicdes presidenciais de 1989, trata deste tema. 
91 * Entrevista - Miguel Falabela - Besteirol e energia - O ator das coniedias que sacodem o teatro carioca diz 
que deve o sucesso a seu goto e a Funaro e aponta o humor como saida para crise. ( Veja, 27/01/88,p.05 ) 
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No carnaval de 1988, a lmperatriz Leopoldinense em seu enredo fazia alusao aos 

marajas. Collor desceu do camarote para cumprimentar a escola no final da sua passagem, 

para isso teve de percorrer o corredor vazio ate a Praca da Apotose. Foi aplaudido do comeco 

ao fim do trajeto. 

Na quarta-feira de cinzas, a foto de Collor acenando para as arquibancadas ja estava 

nos jornais. No Jornal do Brasil, em cima da foto vinha a manchete: "SNI espiona Collor e o 

compara a AI Capone e Goebbels ". 

O heroi ja tinha o inimigo, agora enfrentava a luta desigual, a injustica e a perseguicao 

dos poderosos, do governo. Na quinta-feira Collor chegou de taxi no Palacio do Planalto. Do 

saguao ligou pedindo uma audiencia - que ja havia sido negada antes - com o ministro-chefe 

do SNI, general Ivan de Souza Mendes. O general nao aceitou recebe-lo, mas dezenas de 

reporteres, anteriormente avisados, registraram a cena e Collor estaria na imprensa mais uma 

vez. "Constndndo a imagem de um politico corajoso, impaciente com as tramdias do poder, 

com opassado limpo, sem nada a ocultar ". (Conti, 1999,p. 108 ) 

Um mes depois, a Veja faria uma reportagem de capa com Fernando Collor 

(Fig.46). 9 1 5 Nela Collor aparece na frente da tela Avangar do alagoano Rosalvo Ribeiro, 

pintada em Paris em 1894. Ela retrata um soldado a cavalo, com a espada desembainhada e 

gritando. Ha, por contiguidade, uma associacao imediata entre Collor e a foto do soldado. 0 

soldado avanca gritando como se fizesse um chamamento. Sobre o cavalo comanda uma 

batalha, acima dos outros soldados, que o acompanham a pe e empunha, acima da cabeca, 

uma espada, simbolizando a luta, a coragem e a virilidade. O inimigo sem aparecer, era 

metonimicamente o que o imaginario coletivo projetasse nesta nao-presenca: os marajas, os 

corruptos, os usineiros, os politicos, o presidente Sarney, etc. 

9 1 5 Esta capa de Veja de 23/03/88, se enquadrava na categoria das capas que buscavam fiagrar novos 
personagens da cena politica. Em 1985 houve uma com Lula ( O PT crcsce e agita ); em 1986. com Ronaldo 
Caiado ( A forca da U D R ) ; em 1987, com Afif domingos ( A Rebeldia da Classe Media). (Conti, 1999, p. 111 ) 
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Collor posa, na frente da moldura, piano de peito, terno escuro ( sobriedade, firmeza ) 

e uma gravata azul ( como a farda do soldado e como simbolo da patria ), situa-se no mesmo 

lado do soldado e do lado oposto ao inimigo invisivel para quern o soldado brande a espada. 

Os bracos cruzados, o olhar firme e um meio sorriso desenhado no rosto, procuram transmitir 

confianca e uma elegante determinacao. 

As figuras se completam nos seus opostos. 0 soldado, sobre o cavalo brandindo a 

espada, e movimento e grito; mas e tambem passado. Collor e serenidade e modernidade ( 

terno, gravata, relogio, limpeza ) . 9 1 6 Juntos desenham duas formas de luta que se diferenciam 

e se completam, afinal o inimigo invisivel podia ser o mesmo. 

Ha nesta capa aquilo que Eco ( 1997,p.l63 ) chama da visualizacao da metafora 

atraves de participacao magica por aproximacao. O heroismo, a coragem, a virilidade, a forca 

do quadro sao transferidos para o "produto " Collor de Mello, o Cacador de Marajds™ 

O quadro ocupa toda pagina da revista, circundado por uma moldura dourada e 

fazendo com o retrato de Collor uma so composicao, como se fizessem parte de um mesmo 

contexto, um mesmo cenario historico, uma mesma luta. No espago situado entre Collor e o 

soldado a mensagem, ancora a imagem: "Collor de Mello ( sublinhado o nome com um traco 

vermelho ) O CACADOR DE MARAJAS™ ( em caixa alta ). 

Uma outra associacao que a capa desperta ( utilizando a patente militar do soldado 

retratado como ponte de contiguidade ) e entre Collor e o marechal Deodoro da Fonseca, o 

9 1 6 Tcndo como idcia-forca central a imagem da marca do Cacador de Marajas, tendo definida a luta e os 
inimigos ( marajas, corruptos, Sarney, politicos, etc.), era o conceito dc modernidade que projetava a imagem dc 
Collor para setores economicamente dominantes na sociedade, por isso era extremamente valorizada as formas 
simbolicas da sua cxprcssao. Conti ( Ibdcm, 189 ) rclata como o jornalista da Veja, Orlando Brito via isto. 
Tmpressionava-o a disciplina e a determinacao do candidato em perseguir um imico objetivo: ser percebido 

visualmente - nas fotos, nas gra\>acOes para a televiscio e nos comicios - como o representante da 
modernidade ". Para isso o candidato tomava inumera providencias: cuidava para que o fundo das fotos fosse 
limpo, mandou fazer um puxado nos palanques para se sobressair aos "papagaios de pirata", preocupava-se com 
a luz sobre ele, com as lentes a screm usadas, etc. 
9 1 7 Eco ( 1997 ) exemplifica este tipo de recurso: um homem moderno vestindo uma camisa anunciada. se 
aparecer ao lado dc um quadro que rcprcscnta um fidalgo sctcccntisla, passa a participar - e com ele, o produto -
da aura de nobreza, virilidade e dignidade do modelo classico. 

523 



primeiro presidente da Republica e, alagoano. Collor se comparava com ele, atualizando, 

implicitamente, o Mito do Recomeco, da renovacao historica, onde dois alagoanos, em 

tempos diversos, marcam um novo comeco para a nacao, novas "Reconstrucoes 

Nacionais"9 1 8. 

A reportagem de capa tern como titulo: "A guerra ao turbanle - No seu papel de 

Caqador de Marajds, o alagoano Fernando Collor de Mello torna-se um dos governadores 

mais populares do pais.9'9 Sob este titulo, uma outra foto mostra Collor, vestido de terno, 

subindo as escadarias do Palacio dos Martirios ( 56.b ). O ato de subir tern uma conotacao 

direta de ascensao e dinamismo9 2 0 ( interpretada como sucesso na guerra ao turbante ou pela 

crescente popularidade do governador pelo pais - como completa a legenda: "O governador 

Collor de Mello, no palacio: popularidade tambem fora de Alagoas depois da caca aos 

marajds" ). E o Palacio ( dos Martirios ), para onde ele se encaminha, simboliza o locus onde 

se desenvolve a fase de provacao do heroi, com a ameaca de intervencao no estado. 

O heroi atacado pelo governo ( do presidente Sarney ) era agora ameacado pela justica 

e criticado por politicos - Nao por coincidencia, todos avaliados negativamente pela 

populacao 9 2 1 

Tomando o modelo de Tavola ( 1985,p. 18-19 ) acerca da estrutura do Mito do Heroi, 

Collor de Mello estaria a enfrentar, agora, a sua Provacao, segundo a narrativa da midia. 

9 1 8 "Nao deixa de ser intrigante, no entanto, a combinacao de vaidade, ambicao e autoconfianca demonstrada 
pelo governador alagoano ao ser confrontado com umaperspectiva de ampliacao de sua biografia politica...Na 
ultima quarto feira, dianle de um quadro do marechal Deodoro da Fonseca pendurado numa sola do palacio do 
governador, Collor de Mello saborea\>a uma comparacao entre o militar do retrato e ele prbprio . 'Deodoro foi 
o primeiro presidente da Republica e era alagoano. Eu tambem serei presidente como ele '...Esqueceu-se de que, 
para fazer trajetdria igual, entrando para galeria dos presidenies brasileiros, como Deodoro, teria que passar 
pela academia, vestirfarda e dar um golpe ". ( Veja, 23/03/88,p. 40-11 ) 
^' 9 ( Veja, 23/03/88,p.38 ) 
9 2 0 "a orientagao ascendente para a direita e uma orientacao que, em nossa cultura, e com freqtiencia associada 
as ideiasde dinamismo, de energia, de progressao, de esperanca, etc." (Joly,20O0,p.99 ) 
9 2 1 Neste mesmo numero, a revista publica uma reportagem sobre as manobras de Sarney para ganhar mais um 
ano de mandato e as articulacoes de Ulysses Guimaraes para que o parlamentarismo fosse aprovado na 
Constituinte. 

524 



Ja passara a fase do Alheamento. quando o heroi puro e inocente vive a sua vida 

alheio a tudo que o ameaca ou espera. 

"De porte atletico, ex-campeao de carate, sempre mid to cuidadoso com os 
ternos e as camisas - de punhos duplos com abotoaduras - o governador ainda 
conserva os cabelos cheios, como na sua juventude de rapaz criado na Zonal 
Sul do Rio de Janeiro e em Brasilia...Foi namorador, meleu-se em brigas de 
rua, casou-se em grande estilo com uma Monteiro de Carvalho...E hoje esta 
casado com uma estudante universitdria, Rosane, de 22 anos". ( Veja, Ibdem, 
p.41 ) 

Iniciara a fase da Aventura. De inicio, negando-se a aventura ou partida, sofre a 

ameaca de forcas desconhecidas que o obriga a aventurar-se. 

"Este senhor, herdeiro de boa fortuna e mimado pelo ambiente aconchegante 
de uma familia endinheirada, tinha tudo para avancar pela vida como um 
desses eternos garotos de praia e de vida noturna. Em vez disso, acabou 
combatendo marajds, desafiando a aristocracia dos usineiros alagoanos e 
prometendo passar a limpo a tradicao de violencia em seu Estado. Mai 
empossado, mandou apurar mais de 200 homicidios d frente dos quais a po/icia, 
local nao conseguiu ou nao quis colocar nenhum culpado". ( Veja, Ibdem, 
p.41) 

"Como caqador, conquistou a reputaqdo de politico preocupado com a 
moralidade. Como combatente pelos quatro anos, o mais enfdtico nes.se terreno, 
entre os governadores, Collor de Mello, um ex-maluftsta, ganhou uma moldura 
de homem de oposiqdo, coisa que soma pontos numa eleiqao hoje em dia ". ( 
Veja, Ibdem, p.39 ) 

E vivia agora Peripecia, uma fase de provacoes e de enfrentamentos com monstros, 

com injusticas, e com terror. Atingido, combalido, o heroi sofre tentacoes, humilhacoes e 

tocaias, mas penetra no mundo de forcas desconhecidas e as enfrenta. 

"Collor de Mello assumiu o comando com a promessa de devastar os holerites 
acintosos de 300 funcionarios estaduais que recebiam fortunas atraves de 
expedientes marotos. Cumpriu o compromisso e descobriu que tinha uma 
fascinante briga nas mao.s. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal 
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examinava um processo que poder a resuUar na inlervenqdo federal em Alagoas 
pela leimosia do governador em nao pagar as mutagens dos marajds locals -
que sao abusivas, mas tern o respaldo da lei". ( Veja, Ibdem, p.38-39 ) 

" 'Jd cheguei a ganhar quase o equivalente a um carro novo por mes e hoje, 
estou ganhando so um carro velho', queixa-se o presidente do Tribunal de 
Justica de Alagoas, desembarcador Eraldo de Castro Vasconcelos, um dos 
responsdveis pelo pedido de inlervenqdo federal no estado. O requerimento 
partiu justamente dos desembarcadores alagoanos insatisfeitos com a politica 
arrasa-quarteirdo do governador...Collor alega que nao paga, e a disputa, na 
semana passada, caminhava para um impasse seguido de intervenqao 
federal...Seguro em sua posiqdo, Collor na ultima quarta-feira repetia num 
telefonema que nada pagaria. Quern estava do outro lado da linha era o 
ministro Rafael Mayer, do Supremo Tribunal Federal". ( Veja, Ibdem, p.42 ) 

" 'Collor de Mello e a maior farsa montada no Brasil, nao passa de um fruto da 
midia eletrdnica', diz Suruagy, um politico que perdeu quase todo espaqo em 
Alagoas com o aparecimento da estrela rival. " ( Veja, Ibdem, p.40 ) 

A fase da Peripecia e tambem aquela das encruzilhadas, das diividas, das decisoes 

forcadas, das escolhas, do drama - de fundo mitologico/biblico - do heroi/personagem que, 

mesmo no caminho certo, deve ter a virtude da humildade e render-se aos designios de um 

poder maior. 

Crista, trazendo a salvacao para humanidade, se resignou em morrer na cruz, 

seguindo as ordens do Pai. 

Hercules, para se redimir do crime de matar tres de seus fdhos durante um acesso de 

loucura induzido por Hera, cumpriu o castigo dos deuses, submetendo-se a uma serie de 

provacoes determinadas por um rei impiedoso, Euristeu, fiel a Hera. 

O tita Prometeu subiu ao sol para de la trazer o fogo com o qual presenteou a especie 

humana que acabara de criar. Afrontado com esse ato de desobediencia e subversao, Zeus 

ordenou a Hefesto ( deus do fogo ) que acorrentasse Prometeu a uma pedra no alto do 

Caucaso, onde todos os dias uma aguia enviada por ele viria bicar-lhe o figado, que logo se 

regenerava para no outro dia ser novamente atacado. Foram eras de provacao e Prometeu so 
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foi liberado pela intervengao de Hercules, que matou a aguia, quebrou a corrente e libertou 

Prometeu. 

Recorrendo a um drama familiar, a reportagem de Veja narra a forma como o senador 

Arnon de Mello, pai de Collor, foi "protagonista de um drama no Senado" 

(Veja,Ibdem,p.44), matando, por engano, um colega, o senador Jose Kairala, enquanto tentava 

se defender e atingir um desafeto alagoano, o senador Silvestre Pericles. Um ano depois, 

julgados e absolvidos, Arnon de Mello e Silvestre Pericles estavam de volta ao Senado. "A 

justiga decidiu assim, e dessa forma as coisas foram feitas. 0 ftlho de Kairala, que nem 

sequer teve tempo de tirar a ultima foto do pai, poderia achar que a justiga deveria ter sido 

mais severa com os dois senadores. No entanto, ele entendeu que a pena que Ihes deu era a 

adequada". ( Veja, Ibdem,p.44 ) 

Com base nesta referenda dramatica familiar, a reportagem transportava, um conceito 

moral de fundo mitologico para o presente. Mesmo que seja para salvar a humanidade ou 

presentea-la com o fogo da vida e da consciencia; mesmo que seja em nome do bem e para 

livrar o povo de uma chaga antiga, numa guerra justa; mesmo sabendo-se vitima da injustica e 

da incompreensao, o heroi deve se submeter a um poder maior, essa e a sua provacao: 

"No caso do litigio entre o governador Fernando Collor de Mello e os 
marajds, a solugao da justiga pode ser desagraddvel para uma pessoa 
envolvida pela contenda. Nao hd, porem, como deixar de segui-la...Na sua 
intenqao de sanear a administragao alagoana, livrando-se de uma chaga 
antiga, o governador Collor de Mello acabou, no entanto, numa situagao em 
que se torna agente de um erro ao justificar uma desobediencia a justiga com o 
argumento que age em nome do bem...Nao cabe fazer juizo pessoal sobre uma 
decisaojudicial. Cabe segui-la". ( Veja, Ibdem,p.43-44 ) 

A fase da Peripecia, portanto, e aquela que desperta o remorso, o arrependimento, o 

amadurecimento, mas tambem leva a acao, a emocao, ao sentimento de justica e 

solidariedade. 



"O que os adversdrios nao conseguirdo fazer e retirar da campanha de Collor 
o toque de fascinio que ele exerce sobre uma populacdo cansada de ver 
privilegios prosperarem em quintal alheio, sabendo que a conta vird parar em 
suas moos". ( Veja, Ibdem, p.41 ) 

"Mas sempre sera obrigatdrio concluir que o povo aplaude Collor de Mello 
porque e/efala contra os privilegios de funcionarios aprove if adores e combate 
abusos que, no fim da linha, sao pagos pelo bolso do contribuinte. E os 
contribuintes, no Brasil, estdo cansados de ser explorados". ( Veja, Ibdem, 
p.39) 

"Essa onda de antimarajaismo, aplandida por todo mundo menos pelos 
prdprios marajds do servico publico, varre vdrios estados, mas foi Fernando 
Collar de Mello quern den o primeiro passo e conseguiu identificar sen nome 
com todo o movimento". ( Veja, Ibdem,p.40 ) 

Para provar este apoio popular, a reportagem refere-se a pesquisa realizada pelo Vox 

Populi em todo pais, mostrando que o nome de Collor tinha, agora, uma ressonancia ate mais 

alta do que se poderia suspeitar fora da sua regiao. Numa lista de politicos brasileiros mais 

admirados no Sul do Brasil, sucediam-se pela ordem: o ex-governador Leonel Brizola ( 11% 

), Collor de Mello ( 4.1% ), Lula, Alvaro Dias e Orestes Quercia ( 2.1% cada um ). Na regiao 

Sudeste, Brizola ficava em primeiro, depois Quercia, em seguida Lula e, no quarto lugar, 

Collor de Mello. "Com tudo isso, hd razdes para Collor sonhar - e ele ate jd se cercou de 

camisetas em que e lancadopara a Presidencia". ( Veja, Ibdem, p.40 ) 

Assim, a imagem da marca do Cacador de Marajds cristalizava-se e ganhava 

abrangencia. Collor ia abarcando espacos no "mercado", diminuindo areas de crescimento de 

outros candidatos, que compartilhavam com ele as caracteristicas do candidato ideal, no caso: 

Lula, Roberto Freire, Af i f Domingos e Ronaldo Caiado e os proprios governadores do PMDB 

que, naqueles ultimos meses, resolveram lutar com mais afinco contra os marajas. Orestes 

Quercia instituiu um teto para o vencimento dos funcionarios e Helio Gueiros, do Para, 
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diminuiu o seu proprio salario e congelou salarios superiores a 30 0000 cruzados. ( Veja, 

Ibdem,p.39 ) 

"Desde que foi ele do, Fernando Collor de Mello, 38 anos, sem assinar uma 
linica grande obra em seu estado, conquistou a simpatia dos alagoanos e 
popularidade no Brasil inteiro num fendmeno tao curioso quanto inesperado. A 
frente do segundo menor estado brasileiro, Fernando Collor de Mello figura 
hoje entre os governadores mais festejados do pais - e quern esperava ver 
Waldir Pi res, da Bahia, ou Miguel Arraes, de Pernambuco, com o cetro 
nordestino na mdo descobriu que a frente deles corre o jovem Collor de Mello, 
o gerente de Alagoas. Ocorre que foi ele quern descobriu primeiro e usou 
melhor a mina de impacto politico que pode ser aberfa com uma boa cacada 
aos marajds do servigo publico. Essa foi sua obra e esse e o seu segredo". 
(Veja, Ibdem,p.38 ) 

O impacto desta reportagem e da capa da revista, principalmente, contribuiu para 

instalar de vez no imaginario social a imagem do heroi Cagador de Marajds. Tal a forca 

expressiva da capa que ela foi mostrada, em marco de 1989, no programa eleitoral do PRN na 

televisao. 

Na sua pesquisa sobre o discurso da imprensa ( os grandes jornais ) sobre os 

personagens e a eleicao de 1989, Carly Aguiar ( 1995,p. 185-186 ) destaca a importancia que 

teve esta reportagem de Veja na construcao e divulgacao da imagem do "Cagador de 

Marajds" e do mito do "Salvador da Patria": 

"Vale a pena recorrer a uma edigdo da revista Veja, de 1988, portanto, antes 
de deflagrada a campanha eleitoral, porque ela content os elementos principals 
da forma como a imagem do candidato Fernando Collor de Mello, foi 
construida como 'Salvador da pdtria', nos meios de comunicagao. Mesmo que a 
materia siga o estilo caracteristico da revista, de sugerir ironicamente uma 
certa desconftanqa em relagao ao discurso do entrevistado, Id estao os recursos 
verbals e visuais utilizados no material ilustrativo da materia que o 
caracterizam como 'herdi Salvador'. Nao so as fotograftas, como os recursos 
grdftcos procuram ftxar sua imagem como personagem talhado para a 
lideranga do pais, pela forma de se expressar e se comportar. O que a revista 
disse, principalmente, por meio de imagens visuais, ensaistas, colunistas e 
editorialistas disseram verbalmenle, apelando, principalmente, para uma 
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vinculaqao entre a figura do candidato e uma suposta ideia de modernidade. 
Collor era o herdi Salvador que tinha o poder de implantar a modernidade...E 
possivel que este tenha sido o tenia em que mais se deu a aproximagdo entre o 
discurso da campanha eleitoral e o discurso pretensamente analitico sohre as 
eleiqoes. Esta publicaqao, a t'niica que, com seus, na epoca, quase um milhdo de 
exemplares semanais, circula no Brasil de ponta a ponta, uma faqanha que os 
jornais do eixo Rio-Sdo Paulo nao conseguem realizar, tornou conhecida a 
imagem do candidato Fernando Collor de Meio, como 'Caqador de Marajds' 
em todo o Brasil, muito antes que a propaganda do candJJato o jlzesse. A ideia 
do chefe providential, embutida no slogan, repetiu-se quase sem variaqdes nos 
discursos dos defensores da sua candidaiura na imprensa, durante todo o 
periodo da campanha ". 

Em junho, a Constituinte aprovou o mandato de cinco anos para Sarney, a eleicao so 

iria ocorrer em novembro do ano seguinte. Collor aproveitou o tempo para aparecer mais na 

midia, preenchendo com a sua imagem o perfil ideal desenhado pelos eleitores. Havia uma 

demanda simbolica, pedindo uma resposta, que o marketing, a publicidade e a midia 

procuravam dar, atuando sobre o imaginario coletivo. 

Para isto, era preciso estar atento para captar o novo, os sentimentos presentes num 

Cenario e num imaginario com caracteristicas pos-modernas, portanto, altamente dinamicos, 

inquietos, mutantes, sempre a necessitar de algo novo, diferente, surpreendente, para imantar 

o corpo social com emocao e energia. So assim, era possivel exprimir fantasias e desejos. 

Collor administrava essa possibilidade com sucesso, atecipando-se para melhor posicionar-se 

e manter-se no "mercado" e na mente do consumidor ( Randazzo,p.l997 ). Figueiredo ( 1995, 

p.66 ) percebe isto: 

"(Collor) personificou desde cedo a mudanqa, tomando o cuidado de char um 
simbolo - a ftgura do "Caqador de Marajds" - que empolgou largas parcelas 
do e lei tor ado. Assim, ele se tornou, naquele momento, uma especie de 

0 2 2 Baczko ( Albuquerque, 1999,p.43-4 ) mostra como a evolucao das tecnicas de manipulacao do imaginario se 
confunde com a historia da propaganda. Os mass-media fabricam e emitem, para alem de informacoes sobre 
atualidades transformada em espetaculo, os imaginarios sociais, as representacSes globais da vida social dos seus 
agentcs, instancias e autoridades, os mitos politicos, os modelos formadores de mentalidade e de 
comportamento, as imagens dos "leaders", etc. 
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"candidato dos sonhos", pois era ( ou dizia que era ) tudo aqnilo que os 
e lei tores queriam que um candidato ideal para aquele momento fosse ".92"1 

Collor ia moldando sua imagem e consolidando a sua marca. Encontrara a ideia 

publicitaria central, um rotulo para a sua personalidade, que o associava a simbolos 

unificadores e consensuais: "0 Cacador de Marajds". Era o novo e o moderno que iria se 

impor com determinacao, agilidade, virilidade, energia, para redimir e reconstruir a nacao, 

veneer o caos, o atraso e o medo. 

Estabelecendo uma relacao magica de identificacao com a populacao nomeada 

genericamente como contribuintes ( escravizados, explorados ) e, depois, como descamisados, 

ele substituia qualquer programa ou um contrato politico publico, pelo seu carisma, pela sua 

personalidade, pelo espetaculo ao seu redor. Como afirma Miguel ( 1994,p.46 ), esse e um 

dos casos onde o lider substitui o programa, como Salvador da patria ( Fiihrerprinzip ): "Nao 

se apresenta uma proposta de sociedade, mas enumeracdo das virtudes herdicas que tornam 

aquele determinado individtto o unico indicado a conduzir a nacao. Esse e um caso em que o 

mito passa a preponderar na mensagem veiculada ". Para este autor: 

"Ele( Collor ) fez uma campanha eleitoral acentuando o card ter messianica, 
diante de um pais ainda traumatizado pela morte de outro esperado redentor ( 
T. Neves ) , assustado com a crise econdmica gigantesca, alimentada pela 
incompetencia do governo central e frustrado com uma transicdo democrdtica 
timida e incapaz de atacar a divida social. " ( 1994,p.35 ) 

Mas o que caracteriza o carisma moderno e secular e a sua extrema dependencia da 

visibilidade midiatica. Nao e suficiente saber captar o novo e transforma-lo em uma marca de 

9 2 3 "Collor percebeu tambem coisas mais sutis da sociedade. Ele notou, por exemplo. que o brasileiro nutria 
verdadeira ojeriza pelos politicos, pelos partidos politicos e pelos empresarios. O que fez Collor, entao? 
Posicionou-se, exatamente, como o maior critico dos politicos, dos partidos e dos empresarios. Alem disso, ja 
havia identificado a existencia dos 'marajds', as execrdveis figuras que ganha\>am rios de dinheiro sem 
trabalhar, embora fossem funcionarios publicos. Atacando tudo isso, ele se tornou mais do que um candidato 
com chances: passou a ser uma especie de redentor da sociedade brasileira ".(Figueiredo, 1995,p.66 ) 
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sucesso, e preciso comunica-la com eliciencia e intensidade. Nao e suficiente adequar-se ao 

Cenario, mas e preciso contribuir e orientar a sua conformacao. Collor seguia aparecendo na 

imprensa e nos noticiarios da Rede Globo, mas o Vox Populli concluiu que ele era pouco 

conhecido nas cidades medias. Decidiu, entao, que Collor ficaria dez dias por mes viajando 

pelas cidades detectada na pesquisa ( principalmente nas regioes Centro-Sul e Sul ). Marcava 

palestra em associacoes comerciais, Lions Clube, sindicatos empresariais, centros academicos, 

etc. e, na cidade onde esta se realizava, conseguia a cobertura da TV, atraves da sucursal da 

Rede Globo no estado, alem da cobertura das radios e jornais locais, desejosos em entrevistar 

uma personalidade nacional que, atacando Sarney e os marajas, dava audiencia, era noticia. 

Era preciso, tambem, para ganhar visibilidade e direcionar o Cenario, estar produzindo 

constantemente fatos novos. Em novembro de 1988, uma noticia de Veja 9 2 4 trazia de volta 

dois temas da dramatizacao politica: a luta e a perseguicao. 

A luta era a de Collor contra 17 usineiros de Alagoas responsaveis por um calote de 

100 bilhoes de cruzados no Banco do Estado de Alagoas, o Produban. O Banco concedera 

creditos, desde 1979, as usinas de acucar e alcool da regiao. Porem, as dificuldades da lavoura 

com a seca de 1982 fizeram com que os usineiros se recusassem a pagar o emprestimo, que o 

banco tentou cobrar na justiga. Essa era uma luta que Collor, tambem, tomara para si. 

"Ouinla-feira, depois da liquidacdo do Produban decretada, o governador de 
Alagoas lamenlava: 'Eu nao queria iomar a usina de ninguem. Queria lomar-
Ihes os avioes, apartantentos e casas no Rio de Janeiro'. Segundo Collor de 
Mello hd casos de usinas, colocadas como garanlia para os emprestimos, que 
jd estdo hipotecadas 18 vezes". (Veja, Ibdem,p. 137 ) 

E a perseguicao vinha, mais uma vez, da parte do governo federal. O Banco Central 

negara a ajuda de 70 milhoes de dolares para o saneamento do Banco do Estado de Alagoas. 

9 2 4 Economia e Negocios - Alagoas - Banco faliclo - Usineiros nao pagam ilividas e quebram o Produban. ( 
Veja, 23/1 l/88,p. 137) 



"O governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, que vinha tenlando 
salvor o Banco desde marco do ano passado, protestou contra a medida, sob o 
argumento de que teria sido tomada por 'razoes politicas' e nao devido a 
situacao calamitosa do Produban ". ( Veja, Ibdem, p. 137). 

No fim de 1988, o Vox Populi fez outra pesquisa substancial. Collor ainda nao era 

suficientemente conhecido. Convinha ampliar, espacialmente ( para o Centro-Sul do pais ) e 

socialmente ( para as camadas D e E ) a visibilizacao da imagem de Collor. 

O ano de 1989 tivera inicio com o tema do Estado ainda em pauta na midia, 

favorecendo a Collor, cuja marca ja era identificada com a luta contra as suas manifestacoes: 

privilegios, corrupcao, ineficiencia, etc. Como mostra a reportagem: Bilhete azul: 

"Enquanto o presidente Jose Sarney enfrenla diftculdades aparentemente 
intransponiveis para cumprir seu projeto de demitir 60 000 funcionarios 
publicos da administracao federal, governadores e prefeitos de vdrios pantos 
do pais jd demonstram na prdlica, que despedir servidores nao e too 
complicado como parece e que o centra da questao, na verdade, e um problema 
bem simples - de vontade politica...O maior despedidor do pais, por em e o 
governador Fernando Collor de Mello, de Alagoas, que hd dois anos inaugurou 
no pais a guerra aos marajds. Na semana passada, Collor de Mello demitiu 6 
500 servidores e promele dispensar outros 8 500 ale o final do mes. Eslamos 
adaptando o Estado ao quadro de crise national', diz o governador 
alagoano...Collorfez um levantamento sumdrio das gorduras da administracao 
- e passou a faca, corlando tanto servidores recem-contratados como 
veteranos". (Veja,Ibdem,p.21 ) 

Reduzir a folha de pagamento era a formula perfeita para deixar a contabilidade da 

maquina administrativa saudavel e tirar "de cena alguns dos representantes de uma das mais 

odiadas categorias do pais: a dos funcionarios publicos que nao trabalham " . E esse era o 

propositos de novos governantes como: Fernando Collor, Francisco Rossi ( prefeito de 

Osasco), Fernando Jose (prefeito de Salvador). 

9 2 5 Funcionalismo - Bilhete azul-A receita dos politicos que conseguem demitir.( Veja, 01/02/89,p.21 ) 
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A reportagem ressalta que, nesse processo, injusticas possivelmente tenham sido 

cometidas. Em Alagoas, a maior parte dos atingidos pelas primeiras demissoes ganhavam 

menos de dois salarios minimos por mes. Porem, sabia-se que, a respeito do corte de 

funcionarios, "a maioria da popttlagdo brasileira esta de acordo, como indicam as pesquisas 

de opinido". Dessa maneira: 

"O que importa e que, nesses lugares, a populacao ird fazer uma nova 
experiencia e, no proximo pleito, quando for chamada a escolher novos 
prefeitos e governadores, ird dizer, nas urnas, o que achou da administragdo. 
'A responsabilidade pelo afastamento dos servidores e minha, e nao divido com 
ninguem', adianla o governador Fernando Collor de Mello ".( Veja,lbdem ) 

Collor diferenciava-se. Era o unico governador citado ( os outros exemplos citados 

eram de prefeitos ), alem de ser o maior despedidor do pais. Seus tracos persosnalisticos eram 

reforcados na narrativa, conferindo-lhe atributos como forca, pulso, determinacao -

justamente aquelas qualidades ausentes no presidente Sarney, incapaz de demitir. 9 2 6 Por 

deducao, Collor mostrava-se o mais capaz de enfrentar o Estado e povoar, com o poder da sua 

personalidade, o vazio do poder. "Collor fez um levantamento sumdrio das gorduras da 

administragdo - e passou a faca" ou "A responsabilidade pelo afastamento dos servidores e 

minha, e nao a divido com ninguem ",927 

9 2 6 Esta reportagem se faz cm contraposicao a reportagem seguinte da revista: Governo - Rojoes na saida - Na 
sua despedida, donos de ministerios em extinqao promovem um festival de gastanqa ( Veja, 01/02/89,p.22 ): 
"Num comportamento tipico dessas situaqdes de fim de governo, em que sempre aparecem autoridades 
dispostas a promover uma autentica raspagem nos cofres disponiveis, um punhado de ex-ministros do governo 
Sarney transformou sua despedida numa celebraqao em que se torrm>a dinheiro e se distribuiam empregos para 
os amigos e verbas com fartura ". Ainda nesse mesmo niimero da revista, num box da pagina 75, o texto: Uma 
casa mal-arrumada - O governo ainda nao zerou seu deficit, mostra que o governo nao estava cumprindo a sua 
quota de sacrificio, acordada na dccrctac3o do Piano Verao. Nao conseguiu privatizar, nem demitir. "Logo na 
primeira semana do Piano Verao, o presidente Sarney voltou atrds com uma das medidas que permitiria reduzir 
despesas de 1 bilhao de cruzados novos - o decreto que mandm>a demitir 90 000 funcionarios publicos 
conlratadossem concurso nos ultimos cinco anos". 
9 : 1 No dia seguinte ao que Collor havia dcmitido 6 500 servidores, o cantor Cazuza despcrtou vaias num show 
em Maceio ao afirmar que estava contente por cantar na terra de Fernando Collor de Mello. "O que esta 
havendo?" - pcrguntou ele - "Collor e um homem serio e bem intencionado". Provocando mais vaias. "F.u e o 
Collor nao temos culpa de sermos ricos e poderosos", continuou o cantor. Depois, levou a plat&a ao delirio 
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Naquele mes de fevereiro, Ulysses Guimaraes deixava a presidencia da Camara para 

lancar-se na candidatura a presidencia, numa disputa interna com o ministro da Agricultura, 

Iris Rezende. E em Paris, Janio Quadros tambem anunciava a sua candidatura, buscando o 

voto dos conservadores. 

Em marco, outra ampla reportagem em Veja sobre deniincias contra os abusos no 

servico publico, o empreguismo e a monstruosidade estatal, era finalizada por um box: A 

forca das demissdes. Nele, o governador de Alagoas aparecia numa pequena foto com as 

duas maos apontando para o proprio peito, com a legenda "Collor:popular".929 

"Com sen combate aos marajds e as providencias (pie tornou para enxugar a 
mdquina administrativa do Estado, o governador de Alagoas, Fernando Collor 
de Mello, e um exemplo acabado de politico (pie ganha Ibope com a 
austeridade - uma nova moeda em circulacao no pais. Gerente de um dos 
menores e menos expressivos Estados da Federacao, detest ado pelos 
funcionarios publicos locals, Collor transformou-se no governador nordestino 
de maior popularidade nacional...Desde o initio de sua gestdo, Collor teve 
sensibilidade para atacar o ponto certo: de saida declarou guerra aos marajds, 
utilizando-se de todos os expedientes legais para reduzir seus 
vencimentos.. .Outra frente atacada por Collor e a da demissdo de funcionarios 
publicos. Desde o dia 20 de Janeiro deste ano foram afastados cerca de 8 000 
dos 70 000 servidores estaduais de Alagoas, segundo as contas apresentadas 
pelo governo...0 criteria ulilizado pelo governador para dispensar servidores 
tern origem num levantamento concluido no final do ano passado, segundo o 
qual cerca de 7 000funcionarios apareciam no mdximo tres vezes por semana 
na reparticdo onde deviam estar todos os dias". 

com a exibicao de nu frontal, em seguida bolinou os seios de uma fa em pleno palco. As vais foram substituidas 
por gritinhos histericos. ( Veja, 01/02/89,p.66 ) 

Brasil - A caqa aos fantasmas - O pais reage ao empreguismo no servico publico e exige o fan de abusos 
como a tolerdncia com os que ganham sem trabalhar. ( Veja, 01/03/89,p.l8 ). Segundo a reportagem, o 
presidente Sarney contratou aproximadamente 100.000 pessoas, em quatro anos. No congresso, 197 deputados c 
22 senadores empregavam 325 parentes com salarios de ate 3.000 cruzados novos e muitos nao trabalhavam. No 
Brasil havia - segundo a materia - 8 milhoes de funcionarios publicos. Os outros 94% da populacao sustentavam 
um monstro estatal ineficiente, guloso e rcpleto de ninhos dc funcionarios fantasmas e de parentes protegidos. 
"E nesse vento que desliza atualmente a jangada do governador Fernando Collor de Mello , de Alagoas, que 
abriu espertamente sua administragdo com uma caga aos marajds de sua terra e agora esta em plena estagao de 
combate aos servidores pouco freqOentes nas repartigdes. Nao se sabe exatamente quantos funcionarios Collor 
demitiu. O simples fato de que ganhou fama como demitidor, no entanto, bastou para dar-lhe projegao nacional 
e primeiro lugar entre os governadores do Nordeste em materia de popularidade " ( Veja,Ibdem,p. 19-20) 
9 2 5 ( Veja, 01/03/89,p.24) 
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Novamentc Collor era citado como contraponto ao velho, ao errado, ao absurdo e, 

exemplo do novo, do diferente e do moderno: ele e o "gerente" de Alagoas, usa uma nova 

moeda "a austeridade" e tern sensibilidade para atacar o ponto certo: os marajas ( que ganham 

muito ) e os funcionarios fantasmas ( que trabalham pouco ). Collor se contrapunha a um 

modelo de Estado ultrapassado ( monstro estatal ) que se desgastara, entre o final do regime 

militar e a vigencia da Nova Republica, e difundia uma proposta moderna, neoliberal de 

Estado. 

Com a imagem testada, estabelecida e sintetizada no simbolo do Cacador de Marajds, 

agora era o momento de proceder aos liltimos ajustes e reprogramacoes e, finalmente, 

expandi-la espacialmente ( Centro-Sul) e socialmente ( Classes D e E ), atraves do canal mais 

adequado para isso, a televisao. 

O relativo desconhecimento de Collor naquele momento era fundamental para 

proceder aos ajustes de imagem, de modo a faze-lo parecer algo realmente novo, e garantir 

uma entrada triunfal no Cenario propriamente eleitoral, o ano de 1989. E isso que observa o 

especialista em marketing politico: 

"As vezes, como no caso Collor, o fato de o candidato ser relativamente 
desconhecido do eleitorado pixie ser uma vantagem. Ouando a sociedade esta 
sedenta de mudangas, enjoada dos politicos tradicionais e da procura de novos 
lideres, o fato de ser desconhecido e positivo e nao um handicap ". ( Figueiredo, 
1995,p.88) 

Rubim ( 1999,p.74 ) tambem mostra esta relacao positiva entre o desconhecimento e a 

oportunidade de reprogramacao da imagem. Para ele, a producao de imagens e requisito e 

dispositivo do movimento politico hoje, e se faz com o acesso e presenca continuada na 

midia, retendo e considerando o entorno conjuntural composto. pelos temas agendados, pela 

atmosfera e clima e pelos Cenarios construidos. 
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Mas, segundo ele, a producao de imagens tern, na complexa atualidade brasileira, as 

suas especificidades. Excluida e marginalizada socio-economica, boa parte da populacao 

coloca-se no tecido social como paciente e nao como participe. O que reforca uma tendencia, 

sempre presente na politica nacional de personalizacao e leva a que o campo politico, 

fragilizado, so opere em plenitude sazonalmente, abrindo um fosso entre as imagens sociais 

exigidas pela politica do dia-a-dia ( compartilhada por camadas restritas da populacao ) e 

aquelas necessarias nos momentos eleitorais, amplificadas para tornarem-se comuns e 

chegarem ao conjunto dos eleitores. 

Estas condicoes gerais permitem um superdimensionamento do campo da midia e 

possibilitam a reprogramacao ou reciclagem das imagens sociais na politica brasileira nos 

periodos eleitorais. E so atraves da televisao, no periodo eleitoral, que a imagem do candidato, 

devidamente reprogramada, chega ao conjunto dos eleitores Como resume Rubim 

(1999,p.l9): 

"Sem condicoes finance iras e educacionais; sem uma participacao social e, 
muitas vezes, politica que desperte seu interesse pelo mundo escrito da 
imprensa, esses amplos setores marginalizados sao fascinados pelos sonhos 
dourados e platinados dos veiculos eletronicos". 

Naquele mes de marco de 1989, uma pesquisa do Ibope indicava que Collor tinha 9% 

das intencoes de voto ( Brizola tinha 19% e Lula 16% ) e so era conhecido por metade do 

eleitorado. 

Andre Singer ( 1990 p. 139-40 ) faz ver, atraves de dados quantitativos, este relativo 

desconhecimento de Collor. Com base em uma pesquisa do Ibope, realizada entre 21 a 26 de 

abril de 1989, ele mostra que as intencoes de voto para Collor, segundo extratos de renda e 

escolaridade, eram as seguintes: 
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Elcitorado de Collor, segundo renda e escolaridade 

Ibope ( 21 a 26 de abril de 1989 ) 

Renda Intencoes de voto % Escolaridade Intcncao dc voto % 

Ate 2 sm 13 Ate primario comp. 14 

De 2 a 5 sm 19 Ginasio 18 

Dc 5 a 10 sm 20 Colcgio 29 

+ dc 10 sm 32 Superior 37 

Para Singer, como ondas concentricas, a candidatura Collor atingiu primeiro o nucleo 

menor, dos mais ricos e instruidos, no comeco do ano, pois estes segmentos, mais atentos e 

informados, notaram antes um personagem novo, ate entao desconhecido do grande publico. 

"A imagem Je Collor como Cacador de Marajas tinha sido divulgada por 
jornais e revistas nationals, mas como tais veiculos new fazem parte do 
cotidiano dos mais pobres e menos escolarizados, o conhecimento que tinham 
dele deve ter ficado limitado as apariqdes na TV, as quais tudo indica nao 
haviam sido suficienles para tornd-lo largamente conhecido antes da 
campanha. " ( Singer, 1990, p. 140 ) 

Como ainda era relativamente desconhecido da grande massa do eleitorado, Collor 

podia reprogramar e retocar a sua imagem para, por fim, divulga-la amplamente, pela 

televisao, com o inicio da campanha eleitoral. 

Collor aparece portanto como figura emblemdtica, como primeiro politico, em 
um circuito nacional, que de modo intentional percebe e opera com a midia a 
produqdo de sua imagem politica, adequa-se ao cenario social e torna-se um 
'politico mididtico'. O fosso antes assinalado, permite, por outro lado, que sua 
imagem possa ser reprogramada. Collor se transforma em um 'outsider' da 
politica, em um Cacador de Marajds". (Rubim, 1999,p.76 ) 

Passado um ano, o PJ tinha novamente direito a uma hora de programa na televisao. A 

agenda de propaganda Setembro, de Belo Horizonte, foi encarregada da producao do 
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programa. E, antes de mais nada, foi decidido transformar o Partido da Juventude no Partido 

da Reconstrucao Nacional ( PRN ) 

0 programa do PRN foi ao ar no final de marco. Apresentado por Alexandre Frota e 

Claudia Raia ( ambos jovens e ainda escorados no prestigio da aparicao na novela Roque 

Santeiro, de 1985-1986, transferiam, por contiguidade, esse prestigio de star9'0 para o 

candidato ). A tonica do programa era a de transmitir indignacao e estabelecer compromissos 

com as mudancas. O chamado messianico aparecia forte na expressao que o candidato 

utilizava pela primeira vez: "minha gente", a quern ele propunha proteger dos inimigos 

comuns: as elites, os coroneis, os marajas. Mostrou-se a capa de Veja "O Cacador de 

Marajds". Collor aparecia, enfim, como antidoto contra a esperteza dos politicos, o trem da 

alegria, o toma-la-da-ca. Enfim, ele era o novo, o surpreendente, o responsavel pela grande 

reconstrucao nacional. 

Ao termino do programa Collor tinha saltado de 9% para 15% na preferencia do 

eleitorado, o que mostra a magnitude do poder de influencia deste meio, das suas formas de 

convencimento e apresentacao de modelos. Collor havia despertado o interesse dos 

telespectadores que comecavam a ligar para o "Disque Brasil N o v o " 9 3 1 Foram oitocentas 

ligacoes so na primeira noite. Logo em seguida, eram enviados pacotes contendo material de 

propaganda com um carta de Collor para os que telefonavam, reforcando um tipo de relacao 

individualizada, que fazia cada um deles sentir-se especial. 

9 3 0 Eco (2001.p. 3 57 ) mostra que o astro encarna algumas tendencias e advinha certas exigcncias nao aclaradas e 
personifica-as, amplifica-as, promove-as, criando na T V cscola de gosto, de costume, dc cultura: "Um astro 
eviilentemente tern exito porque encarna um modelo que resume em si desejos mais ou menos difundidos junto 
ao seu publico ". Vc-se, portanto, como a midia, em especial a televisao, imanta o proprio candidato, dando-lhe 
um personagem, uma imagem, fazendo dele proprio um astro. 
9 3 1 As pesquisas quantitativas indicavam que 81% dos telespectadores gostaram do programa. As pesquisas 
qualilativa mostraram que os telespectadores so n3o gostaram das cenas em que se mostrava miseria ( o publico 
desejava espetaculo). 
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Era o "Efeito Collor" 9 3 2 potencializado pela televisao. Com o resultado das novas 

pesquisas Collor empatava com Lula e ficava a dois pontos de Brizola. "Os indecisos estao se 

deftnindo a men favor. Sou o falo novo desta campanha ", disse Collor. Na foto ele aparece 

com um passo firme e porte empertigado, deixando o Palacio do Planalto e trazendo no braco 

direito estendido, um envelope ( Fig. 57 ). A legenda reforca: "O governador Fernando 

Collor de Mello 'Sou o fato novo desta campanha'". 

"O grande trunfo apresentado por Collor ate agora esta relacionado com um 
alo concreto. Como governador, Collor conseguiu (ransmitir nao so para 
Alagoas, mas sobre tudo para o resto do pais a imagem de inimigo nnmero I de 
uma praga que o Brasil aprendeu a odiar: o funciondrio publico ocioso na hora 
de trabalhar e voraz na hora de receber o saldrio. Seu grande feito, ampliado 
junto a opiniao publica para as dimensdes de uma batalha epica, foi reduzir os 
vencimentos de pelo menos 300 funcionarios estaduais que recebiam altos 
saldrios a custa de expedientes legais marotos - os chamados 'marajds'... 'Se 
for eleito, vou moralizar este pais', aviso Collor. 'Precisamos restabelecer a 
honradez, a dignidade e o cardter na vida publica'". ( Veja, Ibdem ) 

Neste momento, o quadro da campanha comecou a deslanchar.933 Brizola procurava 

aparecer como uma alternativa contra Lula e buscava apoio no sindicalismo, em sao Paulo, 

atraindo Luiz Antonio de Medeiros. Enquanto isso, o PMDB, sem a militancia do passado, 

estava dividido em quatro candidaturas. Ulysses Guimaraes, Iris Rezende, Waldir Pires e 

Alvaro Dias. Um militante do PT apareceu na midia empunhando um rifle AK-47, de 

fabricacao sovietica, numa excursao de brasileiros para colher cafe na Nicaragua, foi o 

suficiente para os militares e o governo acusarem o PT e a CUT de atos de sabotagem em 

situacSes de greve, atingindo tambem, por associacao direta, a imagem de Lula, 9 3 4 atualizando 

o medo e a desconfianca que vinham desde as bombas do inicio da decada e as nebulosas 

mitologias da conspiracao em torno dos comunistas, da "oposigao radical". 

12 O Efeito Collor - "Caqador de Marajas " eo segundo do Ibope. ( Veja, 19/04/89,p.37 ) 
1 3 (Veja, 19/04/89) 
M Partidos - Imagem rebelde - Petista £ fotografado com arma sandinista. ( Veja, 19/04/89,p.42 ) 
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Ainda no mes de abril, Collor saltaria para o primeiro lugar nas pesquisas. Segundo o 

Datafolha, este era o quadro: Collor ( 17% ), Brizola ( 16% ), Lula ( 15% ), Quercia ( 10% ), 

Covas ( 06% ), Ulysses ( 05% ), Maluf ( 04% ), Aureliano Chaves ( 04% ), Janio Quadros ( 

03% ), Iris Rezende ( 2% ) e Afi f Domingos, Ronaldo Caiado e Jarbas Passarinho ( 0 1 % cada 

um deles ) . 9 3 5 

No dia 27 de abril, Collor estreou no programa do Partido Trabalhista Renovador. 

Com um formato inspirado no programa exibido na epoca da ditadura pela Rede Globo, 

Aniaral Neto, o Reporter, o programa do PTR deu enfase as imagens do Brasil grande, 

fazendo um elo com a mitologia do Recomeco - visto na primeira parte como um sonho de 

pais que percorreu os anos 80 que pareciam querer fugir do seu tempo, o tempo da decada 

perdida - associando-a ao Projeto de Reconstrucao Nacional de Collor de Mello: "Projeto 

Brasil Novo" ( o piano de governo do candidato ) 9 3 6 

A cada mudanca de assunto jovens apareciam gritando "Queremos um Brasil novo ", 

Mas, a mensagem que esse recurso passava era, na verdade: "queremos alguem novo", 

"queremos um futuro", "nao queremos o atraso, os politicos antigos, as velhas formas de 

poder". Eram os jovens que gritavam por um Brasil novo. Collor era jovem, Collor era o 

novo - os recursos metonimicos associavam o novo ( o fato de ele ser jovem ) a novidade e a 

mudanca, mesmo que esse futuro estivesse, de alguma forma, encravado num passado 

idealizado. 

Numa outra sequencia, em formato de reportagem, Collor percorria armazens do 

governo federal, no estado de Tocantins, apontando para toneladas de arroz que apodreciam, 

9 3 5 ( Veja, 26/04/89,p.45 ) 
9 3 6 Uma cdicao rapida mostrava cenas abertas de matas, vales, rios, etc. Em uma delas Collor aparecia com a 
familia navegando de lancha pela Amazonia. Nestas cenas estavam presentes simbolos da Terra Prometida, o 
vale da Grande Mae e referencias a um passado idilico, atraves das quais o candidato buscava construir uma 
visao utopica de futuro. Com o Piano Cruzado estas associates tinham sido feitas, marcando o inicio de um 
novo pais atraves de uma inflacao zero. 
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enquanto os brasileiros passavam fome. Travava no front do video mais uma batalha contra o 

inimigo: o governo Sarney, para o qual se procurava dirigir as pulsoes agressivas de um 

publico avido por bodes expiatorios. 

Vinte dias depois, Collor voltava ao ar no programa do Partido Social Cristao. O 

programa foi apresentado pela jovem atriz Mayara Magri ( que atuou na novela de grande 

audiencia, em meados da decada: A Gata Cornea, da Rede Globo ). Em um depoimento, o 

deputado Bernardo Cabral afirmava ter se inspirado em Collor para incluir na Constituicao 

artigos para restringir os privilegios dos marajas. O programa foi entremeado com a cena de 

uma longa fda, acompanhada da pergunta: "Que fila e essa?". No final ficou esclarecido que a 

fila era para tirar passaportes, queriam abandonar o Brasil. Era a fila do desencanto, dos 

grandes projetos desmanchados, dos projetos individuals frustrados, de uma uma 

homogeneidade nivelada por baixo e um vislumbre de punicao para os culpados e de 

abandono da fila dos iguais. 9 3 7 

Estes programas na TV fizeram, enfim, Collor conhecido. A sua marca estava 

devidamente estabelecida e a sua imagem propagada pelos diversos espacos geograficos e 

sociais. "Os programas do PTR e do PSC levaram Collor a ter, em maio, 32% das intencoes 

de voto" ( Conti, 1999, p. 145 ) 

No dia 17 de maio Collor era, novamente, capa de Veja ( Fig. 58 ). Nela aparecia em 

pe, numa tomada de tronco, segurando o queixo e com um olhar firme para a camara, uma 

pose de ator ( Star ) e estadista, propria da videocracia e da era da aparencia. Ao lado, a 

legenda: Collor, quern e, o que quer e por que esta agitando a sucessao'\9 8 A ampliacao da 

9 3 1 Quando na primeira parte deste Irabalho tralamos das Fantasias Materials, moslramos como a sociedade pos-
moderna faz seu apelo ao estilo, a diferenciacao. Ela traz a promessa de um sujeito que possa se sobressair 
incorporando adequadamente marcas ofertadas no mercado. No mercado eleitoral, Collor fazia-se esta marca, 
atraves dele apclava-se ao desejo de distincao, mesmo que como parte integrante de um projeto coletivo 
personalizado. Collor nao prorjunha o fim da fila, mas o fim do individuo ( "voce" ) na fila. ( Ver na parte 
referida, no segmento "Voce nao <* igual a qualquer um: Apelo a distincao" a analise da publicidade do 
Bamerindus, cuja a estrutura simbolica e bem proxima desta usada no programa do PSC ). 
9 3 8 O Astro na largada ( Veja, 17/05/89 ) 
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imagem de Collor pela televisao aumentava a curiosidade sobre quern ele era realmente. Por 

um lado, mostrava que a visibilidade desejada estava sendo alcancada mas, por outro lado, a 

superexposicao deixava o candidato exposto a intensos julgamentos publicos, provindos do 

campo politico. E nessa reportagem varias criticas lhe eram dirigidas. 

No numero seguinte da revista,9 3 9 Collor procurou rebater as criticas na secao Cartas 

(Fig. 58). Defendeu-se da denuncia de ter sancionado uma lei estadual que reajustava os 

vencimentos do pessoal das areas juridica e policial do estado, da aquisicao ilegal de veiculos, 

do chamado "acordo com os usineiros", de ter gasto verbas sem comprovante e, por fim, de 

ter contratado ilegalmente 6 000 pessoas quando estava deixando o cargo de prefeito de 

Maceio, em 1982. 

Neste momento, prestes a deixar o governo de Alagoas, Collor percebeu que devia se 

voltar, novamente, para o seu estado. Seu candidato a prefeito, Renan Calheiros, perdera a 

eleicao para prefeito de Maceio, em novembro do ano anterior, e boa parte dos alagoanos 

940 

parecia estar contra o seu governo. 

No entanto, apesar das criticas, uma boa parte dos comentarios sobre O astro na 

largada fazia uma interpretacao positiva da reportagem e da imagem do candidato, mostrando 

que este ainda corria a favor do senso comum. Isso consta nas cartas publicadas em tres 

numeros subsequentes da revista: 

"Foi com grande avidez que li a reportagem 'O astro da largada'. Encontro-me 
ansiosa para ver alguma luz no fim do It'tnel. Eis que surge Collor. Alguma 
coisa me diz que ele poderd fazer muitopor este pais". (A . M , Belo Horizonte, 
M G - Cartas, Collor de Mello, Veja, 07/06/89,p.l7 ) 

*"( Veja,31/05/89,p.l7) 
9 4 0 "Para moclificar o quadro desfa\>ora\>el, ( Collor ) lancou mao das mesmas alan>ancas que usara no piano 
nacional: propaganda e dinheiro. Nos ultimos cinco nieses do governo, despejou quase 1 milhdo de ddlares da 
verba estadual em propaganda, oito vezes mais do que gastara no mesmo periodo do ano anterior". 
(Conu,1999, 145 ). 
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"Fernando Collor de Mello, na pior das hipoteses, e ainda uma esperanga, 
enquanto os que o acusam sao a certeza da continuidade desta situacao 
caotica, em que se encontra a maioria dos brasileiros". ( F . G, Tromudo 
Centras, SC - Cartas, Collor de Mello, Veja, 07/06/89,p.l7) 

"Gostaria de demonstrar a confianca que nos depositamos em Fernando 
Collor. Nao esperamos milagres, pois ele terd muito trabalho para colocar esta 
mdquina preguicosa e sem moral que e o governo, para trabalhar". ( P.H, 
Teresina, PI - Cartas, Collor de Mello, Veja, 07/06/89,p.l7 ) 

"...Quero dizer que Fernando Collor e a unica luz existente neste buraco negro 
que e o Brasil. O pais precisa, sim, de um presidente novo, com ideias novas, 
para construir um Brasil Novo".( C . L, Itabuna, BA - Cartas, Collor de Mello, 
Veja, 07/06/89,p.l7) 

"Parabens pela reportagem de capa com o ja presidente Collor de Mello. 
Criticas a ele vindas de politicos, dao a nos, eleitores, mais conviccao quanta 
as suas ideias". ( A . A, Foz do Iguacu, PR - Cartas, Collor de Mello, Veja, 
07/06/89,p.l7) 

"Collor e a unica esperanga para nasso pais. Nos, jovens, acreditamos nele 
porque ele nao e um politico de promessas, mas sim um administrador de 
agao". ( A . B, Maceio, A L - Cartas, Collor de Mello, Veja, 07/06/89,p. 18 ) 

"Sem duvida alguma, ele e a unica pessoa que tern propostas de trabalho que 
merecem nossa confianga. Ja estamos cheios de mentiras, anarquia e 
demagogia". ( I . D, Alagoinhas, BA - Cartas, Collor de Mello, Veja, 
07/06/89,p.l8) 

"No minimo excelente a reportagem 'O astro na largada' sobre o candidato a 
presidente Collor de Mello. O povo brasileiro precisa de homem com o qual se 
identifique, que seja jovem, competente, determinado e, sobretudo, disposto a 
acabar com a imoralidade e a corwpgao ". ( M . N , Arapatunga, MT - Cartas, 
Collor de Mello, Veja, 21/06/89,p.l8 ) 

"Como alternativa para desmoralizagao deste pais, so nos resta eleger a 
integridade de Collor". ( A . V, Sao Paulo, SP - Cartas, Collor de Mello, Veja, 
21/06/89,p.l8) 

"Contesto a qfirmagao do Sr. Leonel Brizola que cita Collor de Mello como 
'produto da ditadura'. O candidato do PRN, alem de carisma, transmite 
seriedade e, acima de tudo, credibilidade". ( A. E, Itumbiara, GO - Cartas, 
Collor de Mello, Veja, 21/06/89,p.l8 ) 



lnterpretando estcs trechos dos depoimentos ( so transcrevemos aqueles de avaliacjio 

positiva ) sob a luz do Cenario e do imaginario da decada de oitenta ( que tracamos na 

primeira parte deste trabalho ) vemos que eles elegem Collor como antidoto a uma situacao de 

desintegracao ( a falta de um projeto para o pais no meio de uma grave crise social, 

economica e moral ), de incerteza ( provocada pela inflacao, pela divida externa, pelas 

possibilidades de retrocesso politico ) e por uma visao do poder manchada pelo desencanto, 

pelo desgoverno e pelo vazio. 

Uma situacao geral definida nos depoimentos como caos, buraco negro, mentira, 

anarquia, demagogia, corrupcao, produto da maquina preguicosa e sem moral do governo. A 

imagem publica de Collor, atraves de tracos sinteticos expostos em sua marca, representava 

pois: a luz, a luz no fim do tunel, o novo, a acao, a esperanca, a integridade, a moralizacao, a 

ordem no caos. Ou seja, a sua imagem nao so vinha despertar fantasias narcisicas/ erotica ( 

deixando a leitora ansiosa para ver a luz no fim do tunel, pelas maos de um jovem 

competente, disposto e determinado ), fantasias de integracao ( construir o Brasil novo, 

altemativa para desmoralizacao ), fantasias materials ( esperanca de superar a situacao caotica 

em que vive a maioria dos brasileiros ) e fantasias destrutivas ( colocar a maquina preguicosa 

e sem moral para trabalhar ), mas vinha ajudar a interpretar uma realidade confusa e tensa ( 

servindo como modelo de interpretacao e ordenacao da realidade confusa e indefinida ). 

Neste caso, como nos mostra Geertz ( 1989,p.l91 ), as tensSes costumam se 

manifestar como perda de orientacao, como dificuldade de tornar compreensiveis fenomenos, 

o que - segundo ele - vai dar origem diretamente a atividade ideologica.941 

9 4 1 Neste sentido, concordamos com este autor ( Geertz, 1989,p. 192 ) que as ideologias aparecem sob a forma de 
modclos diantc da conflucncia de uma tcnsao socio-psicologica c da auscncia de rccursos cullurais alravcs dos 
quais essa tens3o possa fazer sentido. Sa"o como tentativa de dar sentido a siruacoes sociais ou psicologicas que, 
de outra forma, seriam incompreensiveis. Ser\em, portanto, como mapas de uma realidade social problemalica c 
como matriz para criacao da conscicncia coletiva. Parte-se do principio de que o pensamento consiste na 
constru?ao e manipulacao de sistemas simbolicos: "Pensor, conceituar, formular, compreender, entender ou o 
que quer que seja, consiste nao em acontecimentos fantasmagdricos na cabeqa, mas em combinar os estados e 
processos do modelo com os estados e processos do universo mais amplo....O primeiro passo para solucao de 
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Logo, a imagem publica de Collor ( gerada pela publicidade e veiculada atraves dos 

media) servia exatamente como um modelo pronto, produzido com o objetivo de persuadir ou 

seduzir, ou seja, como um ato simbolico destinado a criar um efeito de sentido, de nomeacao ( 

identidade ) e de mobiliza^ao, ativando ou estaiturando saberes, experiencias e emocoes 

dentro de um amplo espectro de posicoes e disposicoes sociais. 

Este e o grande differencial do Capital Imagetico. Atraves das imagens publicas que 

ele produz, os individuos passam a encontrar modelos prontos de interpretacao, identificacao 

e localizacao da realidade, visualizando aquilo que na superficie dos acontecimentos ainda e 

esboco, atualizando emocoes, transferindo desejos, medos e fantasias. 

A imagem publica, enquanto modelo simbolico, busca ser espelho onde o quebra-

cabeca das informacoes incompletas, sentimentos soltos e, como diz Geertz ( 1989,p. 190 ), 

onde os lugares emocional ou topograficamente nao familiares, possam ser refletidos e 

reconhecidos. 

Ainda na ultima revista Veja do mes de maio, uma nova pesquisa do Ibope mostrava a 

primeira coloca^ao de Collor nas pesquisas e o fato da sua campanha se alastrar por todo pais 

e atrair adesoes.942 Logo na pagina inicial, de chamada das noticias, Collor aparece correndo, 

de calcjio, tenis e uma camiseta com o seu nome ( Fig. 59 ). Corre sozinho numa estrada 

ampla, os bracos abertos como se estivesse prestes a cortar, com o corpo, o cordao da vitoria: 

O primeiro na pista- Fernando Collor mantem a dianteira na corrida presidential e recolhe 

um ramalhete de adesoes a sua candidatura - diz a legenda. ( Veja,Ibdem, p. 17 ) 

Collor tivera um surpreendente crescimento nas pesquisas. Passou dos 9%, em 26 de 

marco, para 15% em 6 de abril; para 19%, em 26 de abril; para 32%, em 02 de maio, 

um problema consiste na construcao de um modelo ou imagem dos 'aspectos relevantes' do ambiente, uma vez 
construido o modelo pode ser manipulado sob varias condicdes e repressdes hipoteticas. Obsen'a-se o resultado 
dessa manipulacao e o projeta no ambiente para tornar possivel a predicao " (Geertz, Ibdem,p. 185-6 ). 
9 4 2 O marajd dos indices fax a festa - Primeiro colocado no Ibope, Collor recebe uma chuva de adesoes e 
deslancha sua campanha pelo pais. ( Veja, 3 l/05/89,p.48 ) 
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mantendo-se nesse patamar em 22 de maio. Neste mesmo periodo, Brizola passou de 19% 

para 15% e Lula de 16% para 11%. ( Veja, Ibdem, p.48 ). 

Collor definiu o seu vice, Itamar Franco, e passou a percorrer o pais, colhendo adesoes 

e fazendo comicios, como o de Manaus, onde reuniu 5 000 pessoas e arrancou aplausos 

dizendo-se o candidato da sociedade civil e gritando rouco: "Por isso preciso da ajuda de 

voces. Nao me deixem so!'. Por trots dos aplausos, ele cravava, mais uma vez, o seu recado 

central: e o candidato que nao tern compromisso com 'os politicos que estao ai', que nao 

pertence aos 'esqnemas', que nao tern sequer um par/ido de verdade" ( Veja,lbdem,p.48 ). 

Para o candidato ja sobravam jatinhos e avioes para serem utilizados em sua "peregrinagao" 

pelo pais, "na corrida em que ele faz questao de esbanjar a energia dos sens 39 anos de 

idade". ( Veja, Ibdem,p.48 ) 

Enquanto isso, Ulysses Guimaraes era escolhido candidato na convenclo do PMDB e 

passava de 03% a 07% nas pesquisas, entre o inicio e o Fim do mes de maio. A reportagem de 

Veja ressalta que o candidato agia de forma diibia com o governo: precisava da maquina, mas 

queria aparecer de oposicao; tambem enfatiza o fato dele ter 72 anos e cinco doencas, entre 

elas problemas do coracao 9 4 3 Aureliano Chaves ganhou nas previas, e o PFL se dividiu. E 

Maluf ganhou na convencao do PDS, mas o partido, tambem, se dividiu no apoio entre ele, 

Janio Quadros e Collor de Mello. 9 4 4 

A candidatura de Collor crescia nao so captando o voto dos indecisos, mas ocupando o 

lugar antes ocupado por partidos e liderancas fortes como Janio Quadros, Brizola, o PMDB e 

ate o PT. Amparado no descontentamento, no desencanto, nos medos acumulados durante a 

*° Sucessao - a largacla de Ulysses - O PMDB escolhe o candidato, sai inteiro da com'encao e deslancha a 
corrida presidencial ( Veja, 10/05/89,p.76 ) 
W 4 Sucessao - Passado a /rente - Como em 1984 Maluf ganha a com'encao, o presidente do PDS renuncia e o 
partido se divide em brigas. ( Veja, 24/05/89,p.46 ) 
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decada, Collor, agora atraves da televisao, comecava a mobilizar a grande massa com a forca 

do ressentimento.97'" 

A reportagem Lua-de-mel na campanha046 mostra a quantidade de apoios que o 

candidato recebia. Eram mais de vinte telefonemas diarios de politicos e empresarios que o 

procuravam, inclusive o MCD ( Movimento de Convergencia Democratica ). Segundo a 

materia, Collor fazia questao de observar que nao estava precisando pedir ajuda - eram os 

empresarios que queriam aderir.9 4 7 

Criada a imagem de Collor, contra tudo ( o que esta ai ) e contra todos ( os ricos, os 

empresarios, os politicos, os marajas, o governo ), era preciso reajusta-la novamente diante da 

forma pela qual o candidato recebia o apoio de alguns desses setores. Nao havendo como 

nega-lo totalmente, era possivel mostrar Collor como um candidato acima dos interesses, 

acima das classes, acima dos pactos politicos. Esse era um traco que passaria, a partir dai, a 

compor com mais intensidade a sua imagem, atraves de referencias ao Mito do Centro, 

colocando num candidato vagando sobre todas as diferencas.948 

WJ "O sal to do candidato do I'RN mostra, justainente, que a grande massa da populacao estd hem pouco 
preocupada com a ideologia dos candidates e muito mais com a sua capacidade de captar a raiva national 
diante de pragas como o inchaco na maquina estatal, o empreguismo desmesurado, a ladroagem, o marajaismo, 
a inertia de tudo quanta e sen'ico publico, os 'politicos' e por ai afora ". ( Veja Ibdcm, 3 l/()5/89,p.5()) 
9 , 6 Lua-de-mel na campanha - Cortejado por eleitores, empresarios e ate militares, Collor segue adiante na 
corrida sucessdria. ( Veja, 14/06/89,p.36 ) 
9 4 1 O apoio dos empresarios nao devia ser cxplicito, pois Collor rcprcscntava uma possibilidadc de vinganca dos 
pobres e injusticados contra os politicos, os ricos e os poderosos - e os empresarios cram campcocs dc 
impopularidade, com 58% de rejeicao da populacao nacional, segundo levantamento do Ibope. realizado em todo 
pais entre 12 a 16 de maio. Sociedade - Um pais viste no raio X- Uma pesquisa mostra os brasileiros com 
medo do desemprego e descrente dos politicos. ( Veja, 07/06/89,p.72 ) Num encontro com empresarios, no Rio 
de Janeiro, um dos presentes afirmou que, para receber o seu apoio pessoal, o ex-govemador alagoano precisava 
explicitar melhor o seu programa. "Se o senhor quiser volar em mini, muito obrigado', disse. 'Mas cheguei aqui 
sent a sua ajuda e nao pretendo pedir a aprovacao do empresariado para nada que eu tenha de fazer '...De fate, 
na situacao confortdvel em que se encontra, Collor man tint o costume de recusar boa parte das adesdes que the 
vem bater a porta...Recentemente, Collor recebeu um telefonema do deputado Narciso Mendes ( PDS-AC ) . 
Collor nao atendeu a ligacao, mas mandou que sua secret aria passasse o recado: 'Nao quero falar com voce "'. 
( Veja, 14/06/89,p.36-37) 
9 4 8 Vimos na primeira parte do trabalho, como na edicao do Piano Cruzado, a midia colocou o presidente Sanicy 
acima de todos os interesses, aproximando-o de Getulio Vargas. Agora, Collor canibalizava este conjunto de 
referencias na receita da sua imagem. 
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A reportagem ainda mostra a aproximacao de Collor com os militares, depois de 

alguns atropelos verbais anteriores, da parte do candidato. "Nos lillintos tempos, Collor se 

dedicott a cultivar tambem uma aproximagao com a /alia fardada do eleitorado" ( Veja, 

Ibdem,p.37 ). Diante de uma situacao de ameaca de retrocesso politico, recorrente durante 

toda a decada, era preciso um candidato - que ao contrario de Lula, Brizola e Roberto Freire -

despertasse um sentimento de seguranca, num momento delicado. Havia pouco mais de um 

mes, um atentado terrorista destruira o monumento aos mortos de Volta Redonda, 

aumentando o clima de tensao no pais, atualizando medos antigos e persistentes.949 

A foto interna que ilustra esta reportagem mostra Collor so, utilizando-se de um 

telefone publico, com o pulso direito erguido como se ele fosse ver a hora, mas com o rosto 

voltado para o lado oposto ( Fig. 60 ). A legenda diz: "Collor: 'Acho (pie poderei ganhar a 

eleigao logo no primeiro turno'". Ele tern pressa, ele continua so, ele continua com o seu 

compromisso/ ligacao popular ( no telefone publico). 

Ainda neste numero da revista, em uma reportagem sobre economia e negocios, um 

box050 traz o seguinte conteiido: 

"O candidato a presidencia, Fernando Collor, tern no Rio de Janeiro um cabo 
eleitoral de cabelos louros olhos verdes, muila simpatia e enorme fortuna 
pessoal. Trata-se de Lilibeth Monteiro de Carvalho...com quern Collor foi 
casado por sete anos e teve dois fdhos...Na semana passada deu uma festa no 
seu apartamento...onde estavam presentes...Francisco Couco, um dos 
protagonistas da novela O Salvador da Palria e Antonio Grassi que fez o papel 
do delegado Plinio Cohn na mesma novela...O prato principal da festa foi o 
assunto Collor, em cuja campanha ela esta empenhada. 'Claro que vou ajudar 
na campanha dele', diz Lilibeth, 'Nao so por ser uma pessoa maravilhosa como 
tambem inteligente e esiudiosa, alem de extremamente honesto e idealista', 
declarou Lilibeth em favor do ex-marido". ( Veja, Ibdem,p.l 16 ) 

9 4 9 Brosil - Uma bomba nos nervos do pals tenso-A destruicao do monumento de Volta Redonda produz uma 
nova ele\>acao de temperatura. ( Veja, 10/05/89,p.62 ) 
9 5 0 Economia e Negocios - O grupo Monteiro Aranha, uma das empresas familiares mais tradicionais do pais, 
se adapta aos novos tempos e coloca acdes a venda. ( Veja, 14/06789,p. 114) Box: Uma colundvel na politico -
Lilibeth, a cacula da familia. 
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Neste texto alguns pontos constitutivos da imagem de Collor estao presentes. 

Em primeiro lugar, ha uma publicizacao da vida privada do candidato.951 Sabe-se que 

Collor foi casado com uma jovem, bela e rica com quern teve dois filhos, durante sete anos de 

convivencia, e ela ainda o admira ( ele e pessoa maravilhosa, inteligente, estudiosa, honesta, 

idealista). Na politica dramatizada e espetacularizada e preciso antes de mais nada emocionar 

o publico, como se esse participasse do desfecho de uma telenovela. Os atores em questao sao 

belos, jovens, ricos e, apesar de separados, convivem em harmonia. Diante das carencias 

reais, as pessoas passam a encontrar nestes modelos espelhos de identificacao narcisica. 

Procuram neles o eu desejado, mas negado pelas condicoes e contradigoes reais. O modelo e 

liso, polido, sem contradicoes, por isso nele e possivel se ver. 2 

O poder de seducao das imagens vem desta possibilidade de ser resposta e espelho aos 

desejos e fantasias, a realidade e aos anseios de realidade. Para isso, o Capital Imagelico 

utiliza-se da gramatica midiatica para transformar a cena politica em drama e espetaculo, o 

privado em publico e o impessoal numa personalidade atraves da qual os consumidores 

politicos vao se emocionar. 

Em segundo lugar, a presenca de stars da novela O Salvador da Patria desperta um 

jogo de associates propicias: Collor = atores da novela O Salvador da Patria = Collor = 

Salvador da Patria. Rubim ( 1999,p.25 ), afirma que o encantamento com a telenovela pode 

produzir uma absoluta, sedutora e preocupante indistincao entre fantasia e realidade. E 

9 5 1 Esta publici/acao c condizcntc com as transformacocs da csfcra publica c privada, no interior da familia 
patriarcal e dos media, que passa a suprir com suas nanativas dramaticas c imagens espctacularcs, o cstoque 
coletivo e individual de emocdes e afetividade. Isto sigrufica um novo carisma, de carater intimista, que fomeca 
uma dimensao psicologizante para as rclacocs de poder. Ver na primeira parte os segmcntos: II1.4. .No Centra do 
Palco Sozinho: O Individualismo e as Emoqdes e III.5. Sexo, Mentiras e I Ideotape: entre o publico e o privado. 
9 5 2 Segundo Severiano ( lbdem, p.358 ), quanto mais as condicoes objetivas se distanciam da consecucao da 
realizaciio dos ideais dos homens, mais necessario se faz a producao de mecanismos subjetivos que propiciam a 
eles a "ilusao" de realizacao desses ideais. "Nossos candidates politicos prometem-nos salvagao, enquanto 
nossos eleitores elegem 'democraticamente' para seu cbefe maior, aquele que mais se diferencia deles, numa 
projecao imagindria de seus proprios ideais jamais alcancados ". 
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Vestergaard e Schroder ( 2000,p.66 ) falam que uma das formas de elogiar um produto e por 

uma celebridade recomendando diretamente o produto ou por associaclo. Como foi visto na 

primeira parte deste trabalho, a nova cultura e subjetividade pos-moderna tern atenuado as 

fronteira entre a noticia e o show, entre os personagens da ficcao e aqueles da realidade, entre 

as versoes da realidade vivida e aquelas produzidas pela midia, o que faz com que a politica 

passe usar os codigos, as narrativas e ate os personagens da ficgao criando um so luminoso e 

melodramatico espaco virtual que o publico percebe como um mundo so. 9 5 3 

Em terceiro lugar, ha uma outra associagao implicita entre uma representante de uma 

das empresas familiares mais tradicionais do pais e um jovem e moderno candidato. 

Sandmann ( 1999,p.35 ), por exemplo, mostra como na publicidade brasileira os valores 

acerca da modernidade e da tradicao sao predominantes e, frequentemente, conjugados: "O 

valor do traditional, do antigo, conjngado muitas vezes com o moderno e com o que tern 

qualidade... " 

Nota-se, portanto, que por baixo da funcao denotativa ou cognitiva da mensagem, ou 

seja, aquilo que esta escrito, de forma "objetiva", jornalistica, ha a presenca da funcao 

expressiva ou emotiva da mensagem, aquela centrada no emissor, portanto, mais subjetiva ( 

Joly,2000,p.53 ) e, portanto, mais proxima daquela funcao emocional que predomina na 

linguagem publicitaria. 

Em 21 de junho, Veja trouxe a reportagem Bragadas tranqiiilas.954 Tal como na 

chamada da noticia da Veja de 31 de maio, onde Collor aparece correndo sozinho numa pista, 

9 5 3 Ncssc espago as imagens e a ficcao tern o poder de prcenchcr lacunas c promessas da realidade. No programa 
de Collor no Horario Eleitoral Gratuito, entre o mes de outubro e novembro, foram introduzidos pequenos 
relatos que sao bem caracteristico do uso que a politica faz desta fusao entre a ficcao midiatica e a realidade. 
Num destes relatos, exibido na sequencia que o candidato trata do seu programa de moradia, aparecem imagens 
dcsoladas em preto-e-branco de barracos e sub-moradias em uma favela; sobre a imagem se fecham e se abrem 
dois eles verde amarelo, substituindo as imagens anteriores por imagens coloridas de novos condominios e 
conjuntos residenciais. Novamente os eles se fecham numa tela azul, formando o nome Collor. (programa do dia 
29/10/89) 
9SA Bragadas tranqiiilas - Fernando Collor niantem a dianteira nas pesquisas e embarca para contatos na 
Europa. ( Veja, 21/06/89,p.38 ) 
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a foto desta reportagem, que toma toda parte superior da pagina, mostra-o nadando, sozinho, 

os bracos abertos numa larga bracada, em uma piscina extensa, com a seguinte legenda: 

"Collor de Mello cuida da forma fisica com vinte minutos didrios de nalagao e cooper no 

Lago Sid, em Brasilia: 'Quero ver os outros candidalos agiientarem esse pique " ( Fig. 61 ) : 

"Boa forma - Aos 39 anos, Collor e um candidato em boa forma fisica e muito 
cuidadoso com sua saiide. Dorme no mdximo quatro horas por dia - mas 
abaslece seu organismo, diariamente, com ties colheradas de po de guarand. 
Todos as mannas, Collor corre 2 000 metros pelas avenidas do iMgo Sill, numa 
das areas mais valorizadas da capital federal, e faz exercicios por quinze 
minutos num aparelho Apoio. Collor encontra tempo ainda para vinte minutos 
didrios de natagao. 'Quero ver os outros candidatos agiientarem esse pique', 
desafia. Alem das preocttpagoes com seu organismo, Collor nao descuida de 
seu visual". ( Veja,Ibdem,p.39 ) 

A foto ( e o texto ) mostra como o corpo de Collor ( forte, jovem, saudavel, viril ) 

servia como transferencia metonimica, da parte para o todo, do fisico para a sua 

personalidade, simbolizando a determinacao, a coragem e a transparencia do candidato. Nas 

suas proprias palavras. "no Brasil so vai para cadeia quern e ladrao de galinha", "Nao 

quero, nao preciso e nao aceito o apoio deles. Hd ministros de Sarney envolvidos em atos 

menos nobre", "Sou um reformista cristao e minha ideologia e de centro esquerda"95\ 

Veja,Ibdem p.39 ). Os atributos tambem sao transferidos para a sua propria campanha, uma 

campanha forte, vitoriosa, fenomenal:956"A/a semana passada, em vdrios pontos do pais, 

assistiu-se a erupgao daquilo que ja se chama de fenomeno Collor - e que significa a adesao 

em cascata de politicos, empresarios e eleitores a uma campanha que marcha em alia 

velocidade". (Veja,lbdem,p.38 ) 

9 5 5 E e assim que grande parte do publico rccebe a imagem do heroi: "Cumprimento Veja pela reportagem 
'Bracadas tranqtiilas ( 21 de junho). 0 Brasil precisa de uma pessoa como Collor, que acabe com a miseria e o 
abuso de poder". ( V . E , Araputanga-MT, Cartas, Collor, Veja, 12/07/89,p.l7) 
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E preciso, aqui, abrir um parenteses para explicar a nossa constante prebcupacao com 

as fotografias de Collor de Mello expostas na revista Veja e, tambem, com a reproducao fisica 

da imagem do candidato e, especialmente, do seu corpo, atraves da televisao. Pois, este fato 

nao so reflete uma caracteristica do Capital Imagetico, que aqui procuramos descrever; como 

reflete, tambem, como a politica vai se adaptando a uma subjetividade influenciada pelas 

novas formas de socializacao midiatica que se consolidaram no Brasil, durante a decada de 

80. 9 5 7 

A criacao da imagem publica, como a conhecemos hoje, tern muito a ver com a 

invencao da fotografia, precursora da televisao. A partir dela, nao seria mais a representacao, 

mas a transposicao ou continuagao do real. A fotografia propiciou uma crescente valorizagao 

da aparencia, o que, no campo politico, significou a formacao de imagens publicas com base 

em uma nova cultura da personalidade. Se as transformacoes tecnicas - inclusive a fotografia, 

o cinema, a televisao - contribuiram para dessacralizar o mundo e as formas de poder, 

contribuiram tambem para transformar personalidades em imagens que passaram a ser 

cultuadas nas suas propriedades magicas de adquirirem vida propria. 

Segundo Debrey ( 1994 ), a partir da invencao do daguerreotipo edificou-se o novo 

mundo, onde comeca a reviravolta das relacoes de forca entre o visual e o escrito. 

A fotografia acompanhou e acelerou - segundo ele - o advento do ego na era 

democratica, substituindo o homem de letras pelo o homem de imagem. 

A videocracia, portanto, nao passa de um daguerreotipo gigante. Na videosfera o 

Estado e uma came em busca do verbo ( na grafosfera o Estado-Simbolo podia apresentar-se 

9 5 6 Neste momento, segundo o Ibope, Collor tinha 43% das intencoes de voto. contra 11% de Brizola e 08% de 
Lula (Veja, Ibdem, p.39) 
9 5 7 Ver, na primeira parte, o segmento 11. As Novas Formas de Socializacdo nos Anos 80. 
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como um verbo fcito de came, pressupunlia a superioridade da ideia sobre a realidade e a 

atividade politica se aparentava a uma producao simbolica). 

Na era das imagens, o Estado transforma-se em Estado-Espelho, o que implica o 

primado do objeto sobre a ideia. Agora a elaboracao escrita se faz penosa e suspeita e se passa 

a dar importancia ao "ao vivo", ao direto, operando-se a passagem da mediacao simbolica 

para a imediaticidade mimetica: do universal para o singular, do abstrato para o concreto, do 

genero para o individuo, do emblema para o rosto. 

A politica, como conseqiiencia, nao se pauta mais por ideias abstratas ( nacao, 

liberdade, proletariado ), mas pelo terreno, manifesto nas fotografias de opiniao, de um 

interesse geral que se mostra na soma algebrica dos interesses particulars. 

0 imperativo da imagem reveste-se na crescente crueza do "teatro" politico: os atores 

procuram uma credibilidade cada vez maior, nem que para isso se exponham na intimidade. 

Ha uma implacavel supervalorizacao do voyetirismo, porque o Estado Indicial incorpora o 

publico ao espetaculo: "todo mundo no banho, todo mundo voyeur, iodo mundo em 

integragao". ( Debrey,1994,p.35 ) 

Mas, o importante e que o Estado mantenha contato com o teleitor. Porem ele ja nao e 

cativo de um so canal, como era em 1960. Videocassete, walk-man, controle remoto, 

ampliacao e multiplicac^o da midia trouxeram mudancas nas formas de socializa9§o dos anos 

80 - como vimos na primeira parte deste trabalho - interferindo de forma direta na 

subjetividade, inclusive na subjetividade politica. 9 5 8 Estes novos meios sao reformadores 

y 5 * Para Sartori ( 2001 ) o mundo cm que vivemos ja esta se apoiando nos ombros da "geracao lelevisiva". um ser 
humano criado pela televisao, posto diantc de um televisor antes mcsmo de saber ler e escrever. Agora o ver 
passa a predominar sobre o falar e o pensamento ja n3o se faz mediante conceitos, pela capacidade de abstracao. 
Enquanio a palavra e um simbolo resolvido ( so conhece quern conhece o codigo ), a imagem e simples 
apresentacao visual, para entende-la e suficiente ve-la. E agora, para ele, so existe o que e visivel ( mas a T V 
seleciona os aspectos do visivel que quer mostrar): e a nova maxima da opiniao teledirigida tomou-se "non vicli, 
ergo non est" ( n3o vejo, logo n3o existe ). Segundo ainda o autor, o tempo gasto diante da T V nos E U A passou 
de 3 horas em 1954 para mais de 7 horas em 1994 ( p.36). 
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politicos, nossas manipulagao cotidianas influem nas iiossas conviccoes. Eclctismo partidario, 

volatilidade do voto, zapping eleitoral. ( Debrey,1994,p.48 ). 

A imagem precisa falar por si mesma, porque a fotografia desmistifica o poder 

supremo, o misterio que separava no Estado o individuo fisico ( corporeo, temporario ) do 

simbolo juridico ( simbolico, perene, funcao ). 

A televisao impede a duplicatjao, nao acredita no invisivel. O chefe de Estado Sedutor 

tern um corpo a mais: o seu. Apresentacoes, performances, exibicoes - o que comprova sua 

presenca, desvaloriza sua autoridade. "Na videocracia a personalizacao (fisica ) tende a 

arrttinar a personificagao ( moral ) . A transparencia liquida a transcendencia." ( 

Debrey,lbdem,p. 27) 

Por isso, ha uma tendencia em substituir a maquina do aparelho do Estado, cujo 

funcionamento e um zero audiovisual, pelos pianos mais amplos que permitam responder a 

demanda ( midiatica ) de fabula, carne, maravilha, espetaculo. O Estado e obrigado a produzir 

todos os dias, cada vez mais, um numero maior de imagens e sons, porque ja nao e possivel 

governar os homens como antes, eles ja nao tern as mesmas crencas, porque novas maquinas 

deram-lhes novos sentidos.9 5 9 

Para Debray, a civilizacao indicial nao so modificou nosso modo de acesso ao real, 

mas construiu um real diferente da civilizagao simbolica que a tinha precedido ( o que era real 

e crivel deixou de ser ), houve uma revolucao nos meios de representar as coisas e seres. 

Imagem e consumo marcam as novas formas de representacao e comportamento.960 

9 5 9 Quando eleito, Collor foi o pioneiro no pais a explorar essa tendencia: dcscia a ranipa do Planalto com 
estardalhaco, fazia cooper com camisetas tematicas, voava nos jatos da FAB, vestiu roupa camuflada numa 
e.\pedic3o a Amazonia, etc. 
9 6 0 "Inilice, infancia, prazer, inconsciente e publiciclade sao sindninio. A infantilizacao do consvmidor 
aliinentada pela maior parte dos 'comunicantes', mas apoiada em profundidade pela extensao do tempo livre e 
abstracao crescente do mundo tecno-cientifico, faz-nos lembrar que essa regressao indicial e o complement 
compensatdrio daprogressao simbolica". ( Debray, 1994,p.46 ) 
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E evidente que com a fotografia, e depois com o video, o corpo vai ser um dado 

fundamental no estabelecimento dos novos contornos da personalizacao da politica,, 

consequentemente, na construQao da imagem politica. Com isto, a aparencia e o corpo 

tornam-se elementos da marca do candidato, um significado da sua imagem, sua referenda 

concreta. Pelo corpo e pela aparencia, a imagem fala, age comunica-se. Mas o corpo, ao 

compor a marca, tambem se torna um simbolo e como tal transmite ternura, compreensao, 

sensibilidade, determinacao, energia, forca, etc 9 6 ' 

Como afirma Balandier ( 1982 ). nas sociedades modernas, um candidato ao cargo 

supremo deve ser preparado, mostrar-se um vencedor, que mantem o controle das forcas. Sua 

condicao fisica torna-se um dado politico. 

Na sociedade de imagens e da politica personalizada, a maxima de Luis XIV: "O 

Estado sou Eu" e atualizada, ampliada, conectada ao corpo, a aparencia - por onde a emocao 

ganha uma face, um timbre de voz, um gesto, uma exprcssao, uma teatralidade. 

A utilizacao da fotografia ( e do video ), como forma de transmitir uma aparencia pela 

qual se julga uma personalidade em publico, ganhou na videocracia dos anos 80 um papel 

especial. Na decada iniciada sob a ascendencia de um subjetividade e cultura narcisica, sob o 

comando da geracao "alto astral", da "geracao saude", o corpo e o vigor fisico passaram a ser 

extremamente valorizado. Rita Lee fazia sucesso cantando: "Saude, eu quero e mais... ". 

O corpo revelava-se de forma inedita e variada nos anos 80, tambem, atraves da 

discoteque, do break, do esporte, do cinema erotico, do pornochanchada, do top-less, da 

tanga, da lambada, das novas seitas religiosas, menos rigidas em relacao a expressao corporal, 

etc. 

9 6 1 A fotografia e um signo difcrentc do simbolo, que estabelece sua relacao com o objcto atraves de convencao. 
O indice e um signo que indica uma coisa com a qual esta fatuamente ligado, havendo entre ambos uma conexao 
de fato. ( Santaela, 1996, p.90 ). Mas, na medida que o corpo se torna um simbolo da imagem, a fotografia do 
corpo tambem se torna um simbolo da imagem. 
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Como admite Tavola ( 1985,p.303 ) "o corpo esta no centro das difusas e dispares 

concepgoes esteticas do nosso tempo". Para ele, que fala dos anos 80: "... o corpo esta se 

transformando nogrande super-heroi da TV" ( Ibdem,p.306 ) 9 6 2 

O corpo invadia a midia. O Superman estava de volta em 1979. Depois vieram Indiana 

Jones, Rocky e Rambo. Michael Jackson lancava Triller e se contorcia em coreografias 

eroticas. Em 1983, Xuxa Meneguel posou nua, logo depois foi pilotar um programa infantil. 

Em 1984, Roberta Close tornou-se modelo nacional, sendo a vedete do carnaval daquele ano, 

tres anos depois estava na capa da Playboy. Em 1985, os Menudos ( e depois o conjunto 

Domino ) eram como herois para a criangada, com seus requebros acompanhados da melodia 

"Nao se reprima... ". 

Mas a decada de 80 tambem foi aquela quando o corpo e a sexualidade se 

transformaram em simbolos de perigo, de medo e de morte. Com o advento da Aids, a 

valorizacao do corpo foi adquirindo certos contornos de obsessao, transpostos para a moda, 

para a publicidade de cunho sado-masoquista, para os excessos do body-building, para a febre 

comercial das academias e, como nao poderia deixar de ser, para o campo politico. Vimos, na 

primeira parte deste trabalho, como o corpo e o vigor fisico passaram a ser extremamente 

discutidos e valorizados nas campanhas e aparicoes piiblicas de Ronald Reagan e Gorbachev ( 

mas tambem nas de Felipe Gonzales, Carlos Menem e outros ). 

No caso de Collor, a utilizacao do seu corpo como um componente principal e 

determinante da sua marca, tinha tres outros motivos adicionais alem dos citados. 

Primeiro, porque despertava fantasias eroticas numa epoca de inedita repressao sexual 

causada pela Aids, projetando no corpo atletico, ariano, forte do candidato as ambiguidades 

9 6 2 Esta onda ascendente do corpo fisico tern, para Tavola ( 1985,p.300-306 ), um sentido de reacao contra a 
perda da individualidade numa sociedade cada vez mais impessoal e rotinizada nos usos que imp5e ao corpo, 
produzindo a sua diluic2o no coletivo, na massa, fazendo-o perder a alegria e a tonicidade e tornando-o propicio 
as doencas, enfartes, ulceras. O corpo na TV, para ele, vai revelar-se no esporte, nas Olimpiadas, tirando o 
individuo notorio de dentro do homem-massa. 
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de uma sexualidade — agora mais do que nunca — associada a agressoes e obsessoes, atraves 

de um heroi que trazia a promessa da salvacao e da punicao, misturando conservadorismo e 

autoritarismo com promessas de democracia e justiga social, fantasias de integracao e 

fantasias materials, misturadas com fantasias destrutivas, como o pai que cuida e castiga 9 6 3 

Segundo. porque o candidato era jovem e portava um modelo de beleza socialmente 

valorizado ( Ferres, 1998,p. 133 ). Como afirma Rubim ( 1999,p.75 )."Collor apresenta-se 

como jovem, gala, atleta, heroi e cacador". 

Para Ferres, a beleza fisica 9 6 4 acaba sendo associada a beleza moral, e o espectador 

acaba assumindo o que o candidato representa etica e ideologicamente a partir do que 

representa emocionalmente: 

"Mas com base no fascinio que a beleza exerce e a partir do pensamento 
primdrio que entra em jogo quando as emocoes tomam o controle da mente, os 
valores da beleza sao transferidos de maneira arbitrdria para o conjunto da 
pess(xt....O eslereotipo da beleza fisica, que funciona quase sempre de forma 
inconsciente, atuaria na linha do que antes chamamos de estrutura do contexto. 
A beleza e a feiura sao elemenlos contextuais em relacao dquilo que se avalia, 
mas sao transferidos para o valor conjunto da pessoa em questao. Nova vitoria 
do pensamento primdrio sobre o secunddrio, da emocao sobre a razdo, da 
transferenciasobre o raciocinio''.( Ferres, Ibdem, p. 146 ) 

O jornalista Ricardo Setti, em um artigo de primeira pagina do Jornal do Brasil, 

captava o tipo de exposicao simbolica que Collor fazia do seu corpo, no artigo "Collor faz ao 

vivo videoclipe politico ": 

9 6 3 Ver. na primeira parte, o segmento II.2.5. Aleu Amor Agora e Risco ele Mela: o meclo e a punicao. A forma 
como Collor enfatizava seu corpo ( e pcrsonalidade ) forte, energico, jovem, capaz de mudar, vingar e punir, 
tambem representava uma especie de autopumc2o diante das muitas pulsoes ( sexuais e agressivas ) liberadas 
durante a decada, diante do vazio de modelo de familia patriarcal enfraquecido, do vazio de poder e da 
imprevisibilidade e da falta de pcrspectiva. Tudo isso parecia convergir, em largos segmentos sociais, para a 
exigencia um condutor forte para os destinos do pais. 
9 6 4 A beleza n2o esta no objeto, mas no olhar que o contempla, na cultura que modela o olhar. E a indiistria 
cultural educa (deseduca ) esse olhar. (Ferres, 1998,p.l32) 
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"Para o grande ledrico da comunicacdo Marshall MacLuhan, como se sake, o 
meio e a mensagem. Para Fernando Collor de Mello, a campanha e a 
mensagem. Basta segnir o candidato em sua husca pelos volos pelo pais para 
perceber que sao os simbolos emilidos pela campanha, muito mais que os 
discursos, que comunicam a mensagem de Collor. E por meio de seu 
comportamento, de sens geslos, de suas atitudes, de musica, barulho e luz que 
Fernando Collor de Mello passa ao eleitorado, seja ou nao verdade, o que 
pretende ser a sua marca - juventude, forca, resistencia, coragem. " ( Setti 
APUDConti,1999,p.l91 ) 

Ricardo Setti chamava atencao para como Collor usava o vigor fisico, pulando janelas, 

escalando palanques, andando rapido sem cortejos. Se um congestionamento o detinha, ele 

saltava numa moto e ia ao comicio. Se as nuvens estavam carregadas, insistia para que, 

mesmo com perigo, o piloto pousasse o helicoptero na cidade: 

"Era todo surpresa, coragem, juventude e vigor. A agitacao publica 
contrastava com a calma, o silencio e a quietude a que se recolhia no jatinho ( 
usado por ele durante a campanha ) . Dormia, tomava agua, pingava colirio, 
tinha pastilhas para a garganla sempre a meio: era um alor descansando, com 
poucas caracteristicas do personagem que inlerpretava, o do candidato com 
pressa de mudar o Brasil. " ( Conti,Ibdem,p. 191-2 ) 

Collor de Mello soube seguir esta onda ascendente relacionada ao corpo para 

estruturar a sua imagem do heroi Cacador de Marajas e compor na sua marca o simbolo do 

vigor fisico. Por isso, sao constantes as fotos ( e videos ) do candidato avancando no meio da 

multidao, em comicios e caminhadas.965 

Jovchelovitch ( 2000,p.l31 ) destaca como o marketing promovia a identificacao 

narcisica utilizando-se da aparencia e do corpo do candidato: 

"Collor expos ao publico seu proprio ser como o mais poderoso significante de 
sua atividade politica e transformou seu proprio corpo em um instrumento a ser 

9 6 5 "As caminhadas podem ser consideradas como linguagem afirmativa de visibilidade estetica e corporal, com 
difusao de energia e conquista efetiva de espaqos". ( Barreira, 1998,p.87 ). A autora fala, tambem, das reflexoes 
de Certeau para o entendimento do ritual das caminhadas como momento de criac3o simbolica "uma trajetoria 
que fala". ( p.83 ) 
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exibido a imaginaccto popular. Ele possuia um corpo atletico e bouilo em meio 
a uma naqao de corpos marcados pela desnutricao e miseria; ele goslava de 
aventuras, de brincadeiras e de mostrar sua forca em meio a uma naqao onde a 
fame era, e ainda e, realidade de muitos. A idenliftcacao simbolica permite ao 
sujeito subalterno o unico caminho possivel para o palco do desejo; representor 
como seu aquilo (pie so epossivel nopoderoso Outro".966 

Resumindo. O corpo de Collor assumiu um lugar importante na sua marca porque ele 

possibilitava a identificacao numa decada em que o culto ao corpo ganhou o centra das 

preocupacoes nas fantasias narcisicas de auto-realizacao e auto-satisfagao e sucesso pessoal, 

significando diferenciacao, virilidade, energia, forga, saude e juventude 9 6 7 - atributos com os 

quais o Cacador de Marajds reforgava sua aura de heroi da modernidade ( associada as 

imagens de Ronald Reagan, Gorbachev, Filipe Gonzales ) e se diferenciava dos politicos do 

atraso, cujos corpos velhos, doentes, decadentes ( Figueiredo, Tancredo Neves, Sarney, 

Ulysses Guimaraes ) significaram em especie de vazio de poder. 

Na primeira parte deste trabalho falamos da questao do corpo doente dos governantes 

como um dos fatores do medo e da angustia vivenciados pelos brasileiros na decada de 80 9 6 8 e 

nos referimos a Da Matta ( 1986, p.32), quando ele mostra que a doenca de Tancredo Neves, 

no momento da sua posse, tinha conotagoes simbolicas ligadas a impotencia, a incapacidade 

do pais em concluir uma transigao politica, social e economica desejada. A doenga de 

Tancredo Neves, na vespera da sua posse, representou um coito coletivo interrompido. 

Doente, ele nao pode traspassar a faixa verde-amarela, refundando a democracia e a 

estabilidade da nagao, emprenhando-a de esperanga e mudanga. 

9 6 6 Nao c por coincidencia que no material publicitario dislribuido pelo candidato destacava-sc um grande carta/ 
com a sua foto, seu nome, Collar, como os eles verde e amarelo e o seu mimero, 20. Para Debray ( 1994,p.44 ). o 
panfleto eleitoral com foto grande e poucas linhas manuscritas ( em oposic3o a um longo programa 
mimeografado ) e a tendencia dominante, pois e mais indicial e menos simbolica. E na socicdade de consumo o 
indice vende mais e tern mais capacidade de transmissao do que o icone e do que o simbolo. 
9 6 7 Segundo pesquisa da LPM com eleitores de Collor, 42% achavam que ele era melhor do que os outros por ser 
jovem; 21% por ser honesto; 19%, porque n3o era um politico igual aos outros e 18% porque brigou com os 
marajas ( Veja, 19/07/89,p.35 ) 
9 6 8 Como foi visto no segmento II.4.3. Coitus Interrupts: o vazio e o corpo. 
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O coito nacional interrompido criava uma demanda reprimida de desejo que a imagem 

heroico-erotica-moderna do novo lider midiatico, Collor de Mello, parecia propicia a suprir. 

Atraves do corpo de Collor, enquanto marca, estava a promessa de recuperar a 

virilidade nacional, frustrada com o inconcluso ato de posse de Tancredo Neves, responsavel 

por uma Nova Republica doente, instavel, fragil, paralisada por incertezas e medos, 

mergulhada em crises agudas, com febril graus inflacionarios, indiferente as terapias dos 

seguidos pianos economicos. 

Como lembra Rubim ( 1999,p.27 ), foram acionados na imagem de Collor diversos 

elementos envolvidos no imaginario social e operados de modo reiterado pela industria 

cultural e pela sua logica: "Juventude (por oposicao a velhice ) , saude, beleza, educacao, 

religiosidade, competencia, sao alguns desses elementos imaginctrios ". 

O corpo atletico seria o instrumento e a marca da fecundagao de uma republica 

realmente nova, capaz de encontrar-se consigo mesma. E o corpo que restitui, vinga, 

rejuvenesce, inaugura, espetaculariza. O corpo do heroi que a midia antecipou e agora 

potencializava. 

E. terceiro, a importancia do corpo na marca de Collor advinha tambem do fato dele 

incorporar na constituicao do Capital Imagetico, caracteristicas dos novos herois midiaticos 

da decada. 

O corpo era a marca fundamental da imagem do Cacador de Marajds, pois esta era 

uma imagem heroica, associada a forga, a energia, a determinacao ( ele dizia estar em guerra 

contra os marajas e aqueles que os criaram, para isso era preciso demonstrar forga, "pique" ) e 

a juventude, como novidade ( na luta da modernizagao contra o velho, o arcaico, os politicos 

do passado ) 9 6 9 

9 6 9 "Com relacao a reportagem 'Collor joga pesailo na ofensiva'( 09 de agosto ) . Gostaria de dizer que ele e o 
unico homem capaz de mudar alguma coisa no Brasil. Estamos cansados de politicos velhos com o mesmo 
discurso de sempre ". ( J .L. Erechim-RS - Cartas, Collor no ataque - Veja, 20/09/89,p.22 ) 

561 



Renato Janine Ribeiro ( 1994,p.34 ) tambem refere-se a forma como Collor mostrava-

se esportista, utilizando o corpo como metonimia da eficiencia, forga e juventude: "Dando a 

opiniao publica a nogcio de que pela forga do corpo e da yon lade o presidente veneeria os 

problemas do Brasil, da inflagao ao subdesenvo/vimento " . 

Aguiar ( 1995,p. 185-186 ), cita o exemplo da edicoes da revisia Veja ( capa: "O 

Cagador de Marajds, de marco de 1988 ) que, utilizando diversos recursos verbais e visuais, 

ajudaram a sedimentar a imagem de Collor como Salvador da patria, personagem talhado para 

lideranca. "Collor era o heroi Salvador que tinha opoder de implantar a modernidade ". 

O Capital Imagelico tern uma caracteristica que o qualifica como um dos fatos da pos-

modernidade: pode ser acumulado atraves de uma rede de referencias virtuais. Como se 

percebe pela analise das fotografias e dos discursos de Collor e sobre ele, a imagem do heroi 

Cagador de Marajds fez constantes referencias aos super-herois do universo dos meios de 

comunicagao de massa. ( Albuquerque, 1999,p. 145 ). Collor dialogava com a coragem de 

Rambo, que sozinho conseguiu fazer o que o exercito mais poderoso do planeta deixou 

inconcluso; dialogava com He-Man, os cabelos soltos sobre a testa e uma luta por principios 

morais nos punhos cerrados; dialogava com o misterio e o desejo de justiga de Batman e com 

a juventude e a forga do Super-Homem™ 

Albuquerque ( Ibdem, p. 145 ) ressalta, alem do Snper-Homem, dois outros herois 

midiaticos nos quais a imagem de Collor buscava referenda. Um deles e Indiana Jones. Do 

Analisando o programa do candidato no Horario Eleitoral Gratuito, Albuquerque ( 1999,p.45 ) observa: 
"Oulra /ante do personagem Collor e o proprio Super-llomem, e a referenda mais evidente a esse respeito, e 

fornecida por um clip, cuja musica lembra bastante o tenia musical de Superman - o Filme, e cujas imagens, 
inteiramente produzidas atraves de computacdo grdftca - outro sinal da 'modernidade' do candidato, alias -
mostram os dois 7,' do logotipo de Collor voando - um super-poder caracteristico do Super-llomem - e 
destruindo placas nas quais se le 'corrupcao', 'miseria', etc. ". Este recurso foi utilizado em praticamente todos 
os programas elcitorais. Foi modificado no segundo turno, ganhando mais apuro tecnico e efeitos graficos, a gora 
os dois eles voavam entre placas nas quais se le "transporte", "escola", "casa", "saude", "emprego" e entre 
desenhos de fabricas, pontes, postes e imensas antenas parabolicas. 
9 7 1 O assessor de Collor, Claudio Humberto, conta que depois de ouvir o proprio Collor narrar uma briga que 
tivera com tres segurancas num hotel, ha tempos atras, achou que estava na presenca do proprio Super-Homem: 
"Estava diante do Super-Homem em pessoa. Consegui ate enxergar certa semelhanca fisica entre ele e o ator 
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"cacador da area perdida", Collor nao so se apropriou do titulo de "cagador", mas se 

apresentou como dotado de um temperamento igualmente destemido ( "Dens me privou do 

sentimenlo do medo", dizia ele em um comicio ), alem de fazer referenda a geografia 

imaginaria na qual se aventura Indiana Jones - a India dos marajas e o cenario de Indiana 

Jones e o Templo da Perdigao. 

Nao e, portanto, coincidencia o fato do presidente George Bush acolher o recem-

eleito, Fernando Collor, nos Estados Unidos chamando-o de "Indiana Collor". ( Ribeiro 

1994,p.36). 

Outro heroi, segundo Albuquerque, apropriado por Collor era Jean Pierre ( Edson 

Celulari ), o jovem e dinamico aristocrata-«////.s/*/[?r que - na novela Que Rei Sou Eu?, 

veiculada pela Rede Globo entre 13 de fevereiro a 16 de setembro de 1989 e reprisada a 

partir de 23 de outubro do mesmo ano 9 7 2 - se insurge contra a elite corrupta do "reino de 

Avilan", um pais construido a imagem e semelhanca do Brasil. 9 7 3 

A intercessao e trafego - marcadamente pos-moderno e caracteristico da onipotencia 

narcisica - entre os atores e espacos da ficcao e da realidade e observado por Albuquerque ( 

lbdem ) na propaganda de Collor no Horario Eleitoral Gratuito quando, no dia 27 de 

setembro, ele iniciou um pronunciamento em estudio com a afirmacao de que o "reino de 

Avilan" declarara guerra contra a sua candidatura. A atriz Tereza Rachel ( que desempenhou 

Christopher Reeve, estrela tie Superman II \ o pior da serie, que estreava nas telas de todo o mundo ". ( 
Humberto,1993,p.217) 
9 1 2 E interessante o fato do autor Cassiano Gabus Mendes tcr entregue a sinopse da novela em 1983, ela ficou 
engavctada ate que, em 1988, a cmissora rcsolvcu rctoma-la partindo para uma super producao. ( Veja, 
15/02/89,p.74 ) 

9 1 3 Lima ( 1990 ) aborda no estudo do Cenario da Representacao da Politica a novela Que Rei Sou Eu? ( alem de 
I 'ale Tudo e Salvador da Patria ) mostrando a forma como ela representava o Brasil (incorrigivelmente corrupto 
) e o her6i, cujo perfil destoava dentro do estabelecimento politico tradicional ( devia vir de fora do dominio da 
politica ). Reilly e Maria Helena Weber sugerem que a novela Que Rei Sou Eu? ( alem de Vale Tudo e 
Salvador da Patria ) ajudaram a preparer o Cenario da candidatura de Collor atraves da desqualificacao das 
atividades politicas. 
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o papel da Rainha Valentine na novela ), nos dias 16 e 26 de outubro, fez a mesma 

comparagao dentro do programa eleitoral do candidato.974 

A novela, por sua vez, fazia referencias a Collor. No ultimo capitulo o povo de Avilan 

invadiu o palacio real, eliminou os seus opressores, confiscou os baus da nobreza e, em nome 

da justica, tomou o poder. Na sacada do palacio tornado, o heroi, Jean Pierre, fez o discurso 

inaugural de uma nova era. Iniciou o seu pronunciamento com a expressao usada por Collor, 

"Minha Gente" e terminou afirmando, com os punhos erguidos, que ninguem mais ia explorar 

o trabalho do pobre e pedindo para que todos gritassem com ele: "Viva o Brasil" ( Avilan e o 

Brasil ) 9 7 5 

Mesmo tendo como estrutura referencias mitologicas antigas, o heroi Cacador de 

Marajds preenchia essa estrutura com conteudos midiaticos da atualidade. Dai ele ser um 

heroi essencialmente moderno, facilmente identificavel e propicio a despertar associates e 

transferencias976 

0 uso do corpo como simbolo de forca e como componente importante da marca do 

Cagador de Marajds nao se deu so no auge do periodo eleitoral, havia sido utilizado desde 

1987, logo depois de Fernando Collor tomar posse como governador de Alagoas. Numa 

reportagem do Jornal do Brasil, no dia 05 de abril de 1987, sob o titulo "'Fitracdo Collor' 

comega a nindar a vida de Alagoas" estaria "condensada a imagem que Collor teria na 

grande imprensa nos dois anos segninles ". ( Conti, 1999,p.46 ): 

"Como impeluoso lutador faixa-prela de carate que e, ele investe com golpes 
fulminantes e certeiros contra vdrios adversdrios ao mesmo tempo. So a 

9 1 A Para Sevcriano ( 2001,p.359 ) essa falsa mimese entre realidade e imagem, real e ficcao c facilitada pclos 
recursos das novas tecnologias, onde a propria realidade passa a copiar a representacao, passando esta a ser 
vivenciada como experiencia real, o que exacerba os tracos narcisistas, a identificacSo idealizada e a satisfacao 
alucinatoria do desejo diante de uma cultura que inviabiliza a concrecao dos ideais. 
9 7 5 Televisao - A chohlra no palacio - A impagdvel Que Rei Sou Eu? Chega ao final com uma revolucao 
popular que apeia a nobreza do poder. ( Veja, 13/09/89,p. 140 ) 

A referenda aos herois que povoaram o midia na decada de 80 esta na primeira parte do trabalho, no 
segmcnto I V.4.4.0s Cacadores da Area Perdida - Os herois da midia. 
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devassa que determinou contra os inacreditdveis marajds do funcionalismo 
publico local jd seria suficienle para catapultd-lo ao primeiro piano da politica 
nacional, como de fato aconteceu. Mas isso e pouco para o mais jovem 
governador de Estado do Brasil. Imprimindo velocidade de furacao a uma 
gestao que mal c/iegou a Ires semanas, ele mandou reabrir os primeiros e 
empoeirados inquerito sobre os 800 assassinatos impunes cometidos pelo 
chamado 'sindicato do crime'. Partiupara o saneamenlo dasfalidas financas 
do estado, desafia o poder dos usineiros do aqucar que dominam 70% da 
economia alagoana e, de quebra, tern pronto para detonar um piano de reforma 
agrdria que pode servir de modelo para o pais ". 

Collor nao fazia parte de um projeto politico coletivo. Sua plataforma era assentada 

sobre um conteudo manifesto solto, 9 7 7 sobre ideias vagas, traspassadas por incoerencias978 e 

inconsistencia logica 9 7 9 Desde o inicio, Collor foi seu proprio projeto, dai a importancia dos 

recursos metonimicos, transpondo e globalizando o corpo, a juventude, o pique, a natacao, o 

cooper, a faixa-preta de carate, para o piano politico, arena onde devia enfrentar os poderosos 

e detestaveis inimigos do povo: os marajas do funcionalismo, o sindicato do crime, os 

usineiros, os grandes proprietaries, os politicos, o governo, os ricos etc. E a importancia dos 

recursos metaforicos para defini-lo e ancora-lo no imaginario social: o furacao da 

modernidade, veloz, impetuoso, corajoso, natural - com o poder de destruir o mal e o velho e 

salvar e vingar os injusticados. 

9 7 7 Enquanto a imagem de Lula foi sendo construida mais prcsa a sua mensagem manifesta c ao discurso 
propriamente, articulando-se sob conceitos e referencias eticas, ideol6gicas, doutrinarias, numa busca de 
coerencia interna e externa, ao partido, ao socialismo, as bases, a um movimento social historico. Para 
Magalhaes et al. ( 1997,p.49-54 ) Lula voltou o seu discurso principalmente para segmentos urbanos 
organizados, nao o universalizou, ncm controlou o seu nivel de polissemia, buscando a confluencia de sentido. 
Seu discurso trazia uma contradic3o basica que perpassava durante o processo de interlocucao: ser socialista e 
rcprcscntar os Iraballiadorcs sem abandonar os limites do capital. 

Nessa mesma reportagem eram rcsumidas as criticas a ele dirigidas: tcr sido indicado prefcito pela ditadura ( 
para ele foi um acordo politico legitimo ), ter nomeado mais de 5 mil funcionarios para Prefeitura de Maccio as 
vesperas de sair do cargo ( para ele, teria sido vitima de uma falsificacao ) c ter votado em Paulo Maluf para 
presidente na eleicao indircta de 1984 (para, era uma questao de lealdade "sou um homem de palavra). ( Conti, 
1999,p.47) 

9 7 9 Por exemplo, o jomalista Ricardo Setti, na epoca chefe da sucursal paulista do JB, ficou horrorizado com a 
maneira como Collor dizia: 'Vou botar os corruptos na cadeia'. Ele fala como se o Executivo tivesse esse poder, 
pensa\>a o jornalista ao ouvi-lo. Ao indagar como faria isso na prdtica, obteve uma respostas mais que vaga do 
candidato. 'Irei reforcar e melhorar a Policia Federal'". (Conti, 1999,p. 131) 
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Este e o fenomeno da sedugao, que segundo Ferres ( 1998,p.65 ), busca focalizar a 

atencao do seduzido em alguns aspectos isolados da personalidade ( no caso de Collor, no 

atrativo fisico, na forga, no corpo e na virilidade ), camuflando outras dimensoes consideradas 

negativas. Assim, se consegue a adesao total para uma pessoa a partir da adesao a uma parte 

dela. O ofuscamento produzido pela fragmentagao seletiva leva ao adormecimento da 

racionalidade ( sob o dominio das emogoes), a transferencia globalizadora ( projetando sobre 

o conjunto o valor da parte ) . 9 8 0 

Desta maneira, a imagem de Collor ( como um objeto embalado pela publicidade ) 9 8 1 

era apresentada como um todo, como se tivesse vida propria, como se bastasse como 

certificado de garantia. Isso o diferenciava e consolidava a sua marca: "Quero ver os outros 

candidatos agiientarem esse pique ". A midia o separava dos outros candidatos. 

Compare-se, por exemplo, a foto de Collor na piscina ( Fig.61 ) ou no cooper ( Fig. 

59) com a foto de Ulysses Guimaraes publicada na materia: Sucessao - Caminhada em ritmo 

lento - A campanha de Ulysses provoca dissidencia no PMDB, convive com a apatia dos 

govemadores e anda devagar.982 Nessa foto, Ulysses, com o corpo ligeiramente curvado para 

frente, vestido com pull-over, calga moleton e tenis, parece fazer uma caminhada penosa, 

arrastando os passos, num ambiente vazio e desolado ( Fig. 62 ). 

E enquanto na campanha eleitoral Collor dava "bragadas tranqiiilas", Brizola 

enfrentava dificuldades.955 O candidato do PDT tentava investir contra Collor com uma 

9 8 0 "O processo de sedugdo tern, pois uma primeira fase fragmentadora, de decomposicao da realidade, como o 
objetivo de eliminar as dimensdes que interessa camujlar, e uma segundafase globalizadora, de reconstrucao, 
que consiste em transferir para o conjunto os valores da dimensao fascinante selecionada ". ( Ferres, 1998,p.69) 
5 8 1 Escrito pelo diretor da sucursal de Brasilia da Folha de Sao Paulo, Gilberto Dimenstein, um texto que scrviu 
de base para um seminario inlemo da Folha que discutia a campanha presidencial, trazia um titulo indagativo: 
"Vamos vender Coca-Collor? " 

9 8 2 (Veja, 07/06/89,p.l4) 
9 8 3 Brasil - Brizola vai a luta - Segundo colocado nas pesquisas eleitorais, o candidato do PDT enfrenta 
diftculdades na campanha, mas tenia recuperar seu espaco na sucessao. ( Veja, 14/06/89,p.34 ) 
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"ladainha repetitiva" que soava "como politicagem", mas a distancia entre eles era grande o 

suficiente para nao surtir efeito: "Por enquanto, as tentativas de algtms hrizolistas de 

alcancar Collor atraves de denuncias permanecem numa distancia tao grande em relacao a 

realidade quanta a estrada que separa o candidato do PRN de Brizola nas pesquisas de 

opiniao"™ E numa reportagem especial sobre Brizola, o texto fala da sua audiencia de, 

apenas, cinco minutos com Francois Mitterrand, na Franca.985 

Na reportagem especial sobre Lula, 9 8 6 o texto trata o candidato com ambiguidade, mas 

persiste no conjunto uma serie de estereotipos, preconceitos de classe e uma contraposicao 

implicita com Collor, mantido como um candidato espelho: 

"Os adversdrios de Lula gostam de rir de sens erros de portugues, como o 
costume de falar 'menas' em vez de me nos, ou 'cidaddes' em vez de cidaddos. 
Sua barba tambem esquisita - quern jd viu um presidente de barba? 0 proprio 
candidato cultiva um pacote de projetos extravagantes para aplicar no pais...A 
peculiaridade da campanha de Lula e esta: descobre-se que em 1989, o Palacio 
pode cair nas maos daquela personagem a que ninguem da alencao, jamais 
convida para festas, mas apenas para cumprir uma Jornada de horas extras 
huge das visitas do dono da casa - o jardineiro. E este o peso real da decisao, 
maravilhosa ou tenebrosa, conforme se queira, a ser tomada nesta segunda-
feira, dia marcado para o encontro de 100 delegados a convenqao oficial do PT 
a se realizar na cdmara municipal de Sao Paulo". ( Veja,Ibdem,p.34-35 ) 

0 texto afirma que o candidato e deputado federal e ganha 12 vezes mais do que 

receberia se fosse um torneiro mecanico, que ele abandonou o pequeno sobradinho num 

bairro operario de Sao Bernardo e reside hoje numa casa de tres quartos, quatro vagas na 

garagem, emprestada por um empresario endinheirado ( a casa e mostrada numa foto, como a 

9 8 4 A caminho das ruas - Pressionado pelo partido, Leonel Brizola resohe mudar o ritmo da campanha. ( Veja. 
26/06/89,p.42) 
9 8 5 Brasil - Trinta anos depois, Brizola esta ai - Perseguido por todos os governos pos-64, Leonel Brizola lanqa, 
enlim, sua campanha para a presidencia da Republica. ( Veja, 28/06/89,p.42 ) 

Brasil - Sem pedir licenqa - Onze anos depois de aparecer nas greves do ABC, Luiz Indcio Lula da Silva 
lanqa oficialmente sua candidatura a presidencia da republica. ( Veja, 21/06/89,p.34 ) 
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legenda: A nova casa de Lula em Sao Bernardo: mais conforlo ), que ele tem procurado se 

vestir melhor e apresentar-se como uma personalidade com horizontes largos. 

Por fim, o texto ressalta o que chama de "projetos extravagantes para aplicar na 

economia do pais": suspender o pagamento da divida externa e instaurar uma auditoria para 

verificar a legitimidade dos debitos; nao desestatizar, mas desprivatizar o Estado e coloca-lo a 

servico da populacao, promover um aumento real dos salarios e taxar os lucros do capital. 

Esta contraposigao de classe e a utilizacao de estereotipos contra Lula so sera mais 

aberta e intensa nos textos da midia e na publicidade de Collor no decorrer do segundo turno -

como veremos adiante. 

No mes de julho de 1989, Collor procurou acrescentar a sua imagem o trago de 

estadista, em uma viajem pela Europa. Embora nao tenha conseguido encontrar-se com 

Frangois Mitterand, como o fez Leonel Brizola. "Na segunda-feira da semana passada, 

conludo, Collor deu o troco e ficou em vanlagem. Em Roma conseguiu uma audiencia de 

meia hora com o papa Joao Paulo II".987 Na foto, Collor entrega algo na mao do papa e a 

legenda explica: "Com Joao Paulo II: 'Foi a audiencia mais importanle'". ( Fig. 63 ) 

No seu periplo, Collor tambem vai se contrapor ao presidente Sarney e reforgar, por 

contagio simbolico, a sua imagem de moderno: "O fato, conludo, e (pie Collor conseguiu 

rechear sua agenda de candidato com um pacote de autoridades que o presidente Jose 

Sarney jamais conseguiu reunir em qualquer uma de suas exairsoes internacionais. 'Volto 

987 PRN - Um ponto a mais - Collor ele Mello vai a Roma e ve o papa. ( Veja, 05/07/89,p.36 ). Esse titulo, 
marca uma contraposicao a Lula, que teria ido a Roma sem conseguir ver o papa: "( Ele )Esperava ser recebido 
em audiencia pelo papa Joao Paulo H-eo melhor que obteve foi uma rdpida benqdo de sua santidade ". ( Veja, 
2 l/06/89,p.37 ). Collor assume e divulga sua condicao de cristao: "Sou catdlico, apostdlico, romano, freqiiento a 
missa e rezo todas as nodes" ( Veja, 21/06789,p.39 ). Isso solda-se bem a sua personalidade messianica. ao 
mesmo tempo, faz posicionar sua marca/imagem de forma mais positiva que os concorrentes de esquerda ( 
estcreotipados como ateus marxistas ) no "mercado" eleitoral. Pois como nota Randazzo ( 1997 ), o 
posicionamento da marca se resume na definic3o do conjunto concorrente, mas tambem e igualmente 
importantes a forma como a marca se posiciona psicologicamente na mente e no corac3o do consumidor. 
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fortalecido', qfirma Collar."9™ Segundo a materia, as 25 audiencias de Collor "tiveram 

momentos de gloria" com o rei Juan Carlos da Espanha, com o primeiro-ministro Felipe 

Gonzalez, com o chanceler alemao Helmut Kohl e com a primeira-ministra Margaret 

Thatcher, da Inglaterra: "...o encontro de 35 minutos com a primeira-ministra Margaret 

Thatcher, da Inglaterra, a madrinha mundial do liberalismo, foi o momenta a/to da viagem ". 

Na foto da materia Collor posa ao lado da primeira-ministra, apertando-lhe a mao: "Collor e 

Margaret Thatcher: mao deferro na divida externa" \ Fig. 64 ) 

Naquele mesmo mes de julho, o presidente Sarney e mais 150 pessoas, viajaram para 

Franca para as comemoracao do bicentenario da Revolucao Francesa. Foi uma viagem 

escandalosa, como afirmavam as manchetes da epoca: "Veja a festa que voce esta pagando", 

"Paris, so para os amigos de Sarney", "La veto eles e voce paga".9S9 Mas, alem de 

escandalosa, a viajem foi descrita como inutil do ponto de vista diplomatico: 

"Apenas na hora do cafezinho e que o presidente hrasileiro pudera enfrar na 
fda para travar contalo com os politicos que realmente tern importancia, como • 
Margaret Thatcher, da Inglaterra ou Helmut Kohl, da Alemanha". ( 
Veja,Ibdem,p.36 ) 

"Sarney tomou o aviao sob uma chuva de dennncias de mordomias envolvendo 
a viagem. Passou tres dias em Paris a procura do que fazer - para retornar a 
Brasilia, neste fim de semana, sem nada de prove itoso na bagagem ". 

A materia Um alegre retorno mostrava que, para terminar de compor o seu perfil de 

estadista com visao de futuro, Collor procuraria associar a sua imagem a de Jucelino 

Kubitschk, indo a sua terra, Diamantina, para um comicio no qual comemorou o apoio de sua 

filha, a deputada Marcia Kubistschek, a sua candidatura "...e onde comegou a dar o novo torn 

9 8 8 PRN- Um alegre retorno - Depois do giro europeu de dezenove dias, Collor continua a frente das pesquisas 
e ganha novas adesdes d campanha. ( Veja, 12/07/89,p.41 ) 

Brasil - O voo da guilhotina - Para comemorar o bicentenario da Revolucao Francesa, o presidente Sarney 
comanda uma viagem encabeqadapor 150pessoas. ( Veja, 12/07/89,p.34 ) 
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de sua campanha - onde puder, lentara apresenlar-se como um novo JK, o presidente que fez 

cinqiienta anos em cinco ". ( Veja, Ibdem, p.41 ) 

Esta materia finaliza confirmando a suspeita de que todos os telefones usados por 

Collor estavam grampeados. "So pode ser coisa do SNI'\ disse Collor ( Veja,Ibdem,p.41 ), 

retomando o velho mito da conspiracao, em cujo jogo o novo heroi carismatico buscava 

crescer. 

Outra materia de Veja, de 19 de julho, mostrava que Collor permanecia folgado em 

primeiro lugar nas pesquisas, mas havia parado de crescer.991 Segundo o Ibope, Collor teria 

39% das preferencias, mas sofrera uma queda de quatro pontos em relacao a ultima 

sondagem. Para o Datafolha, Collor teria 40% das intencoes de voto e sofrera uma queda de 

dois pontos percentuais. Brizola continuava em torno dos 13%. 

A televisao, diretamente, atraves dos programas politicos veiculados no comeco do 

ano e, "indiretamente", atraves, principalmente, da Rede Globo, ajudou a divulgar a imagem 

de Collor para as camadas sociais de menor renda e escolaridade, que ate entao nao o 

conheciam ou so o conheciam de modo parcial. As intencoes de voto nessas camadas passou a 

crescer de forma mais rapida e definida do que nas camadas de maior renda e instrucao. Entre 

abril e julho, segundo dados do Ibope repassados por Andre Singer, Collor crescera, por 

exemplo, de 13% para 40% no eleitorado com ate 2 salarios minimos e passara de 14% a 39% 

no eleitorado com ate o primario completo, mas caira no eleitorado com nivel superior e 

crescera menos no eleitorado com mais de dez salarios minimos. 

9 9 0 Brasil - A Bastilha de Sarney - A inedita chu\>a de criacas e acusacoes contra a viagem do presidente as 
festas de 14 de julho marca o mais claro sinal do colapso do governo. (Veja, 19/07/89,p.26 ) 

991 PRN - Folgado em primeiro -Algumas pesquisas indicant que Collor parou de subir - mas sua vantagem 
continua grande. (Veja, 19/07/89,p.34 ) 
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A mudanca na composicao social do eleitorado de Collor e confirmada em uma 

pesquisa realizada pelo Ibope entre 21 a 26 de julho, exatamente 4 meses depois da pesquisa 

de abril ( Singer, 1990,p. 139-40 ). 

Eleitorado de Collor, segundo renda e escolaridadc 

Ibope ( 21 a 26 de julho de 1989 ) 

Renda Intencoes dc voto Escolaridadc Intencao dc voto 

Ate 2 sm 40 Ate primario comp. 39 

De 2 a 5 sm 46 Ginasio 47 

De 5 a 10 sm 41 Colegio 44 

+ de10 sm 36 Superior 28 

No inicio do mes de agosto aconteceu um fato novo. O candidato do PSDB, Mario 

Covas, fizera um discurso de 40 minutos no Senado que causou impacto. 9 9 2 "Nao faz sentido 

isolar o pais numa autarquia, ele deve participar da nova ordem politica mundial", discursou 

Covas.( Veja, Ibdem,p.33 ) E continuou: "O Brasil nao precisa apenas de um choque fiscal, 

mas tambem um choque de capitalismo, um choque de livre iniciativa, sujeita a riscos e nao 

so apremios". ( lbdem,p.37 ) 

Collor, diante das denuncias dos adversarios,993 vinha perdendo espaco junto aos 

formadores de opiniao ( o que podia atingir os financiadores de campanha ), para os quais ele 

comecava a ser visto como um politico sem consistencia e, ate o momento, incapaz de 

9 9 2 Brasil - O tucano voa alto - Com um discurso claro e lucido, Mario Covas inaugura o verdadeiro debate da 
sucessao presidential - o das plataformas de governo. ( Veja, 07/06/89,p.32 ) 
9 9 3 Alem da demincia dos adversarios de campanha, Brizola principalmente, o ministro da Justica, Oscar Dias 
Correa desferiu uma carga de acusacoes contra o candidato, dizendo que Collor devia apurar os casos de 
corrupejio em seu governo, em Alagoas. "O ex-governador, no entanto, nao parece abalado. 'O Tribunal de 
Contas de Alagoas aprovou todas as contas de meu governo'. Afirma. 'No geral, o governo federal e que e 
corrupto "'. ( Veja, 19/07/89,p.35 ) 
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apresentar um programa claro de governo. 9 9 4 Mas, o candidato agiu rapido, na Convencao do 

PRN em Brasilia discursou durante uma hora e quarenta minutos:99-' 

0 torn do discurso de Collor era uma reacao ao pronunciamento de Mario Covas 

pregando um "choque de capitalismo", que havia sido levado ao ar pelo Jomal National 

durante tres minutos, causando repercussao. ( Veja, Ibdem,p.35 ) 

Num encontro com Roberto Marinho da Rede Globo, Collor apresentou as linhas do 

discurso que faria no dia seguinte, fez uma analise da campanha e manifestou seu temor ao 

empresario: "Da mesma forma que gosto Ja Globo e nao sou apoiado por ela, nao me 

sentiria bem em ve-laprivilegiando outro candidato". ( Veja, Ibdem,p.35 ) 

Naquele mes de agosto, Collor ganharia o apoio mais explicito e direto do jornalista 

Roberto Marinho, da Rede Globo. Roberto Marinho afirmou que Collor era o candidato da 

sua preferencia. "E o mais assentado, mais ponderado e mais equilibrado por suas ideias 

privatisfas". Numa entrevista a Folha de Sao Paulo, o empresario declarou que, se Collor 

mantivesse a sua postura equilibrada e as boas ideias privatistas, iria "influir o mdximo a 

favor dele". ( Conti, 1999,p. 168 ) 9 9 7 

A campanha de Covas, apesar do impacto positivo do seu discurso e da sua boa 

receptividade na imprensa,998 nao conseguiu avancar junto ao grande eleitorado. O candidato 

Os mata-candidatos - A campanha esta no comeco, mas o Brasil bem-pensante ja tern um veredicto sobre a 
eleicao: nenhum candidatopresta.( Veja, 24/07/89,p52 ) 
9 9 5 "Acostumado a om>ir criticas que o apontam como um candidato sem propostas concretas para o pais, 
Collor foi d forra nos detalhes - no pronunciamento de quarta-feira, ele tratou de alguns temas-chave, como a 
questdo educational e a injlacao. mas reservou espaco tambem para falar de como pretende gerir, se eleito, os 
recursos da Previdencia, do FGTS e al& do PIS-Pasep ". ( Veja, 19/07/89,p.34 ) 
9 9 6 ( Veja, 02A)7/89,p.24 ) 
9 9 7 Entre 28 de agosto a 29 outubro, Collor teve 21.5% do tempo do Jomal Nacional, na Rede Globo, enqnanto 
Lula teve apenas 9% ( Rubim,1999,p.49 ). Mesmo na scmana que se scguiu ao primeiro lurno c Lula passou a 
ter grande exposicao nos telejornais, so no Jornal Nacional Collor continuou a aparecer mais do que o candidato 
do PT - 15% do total do noticiario, contra 12% de Lula. (Conti, 1999,p.220) 
9 9 8 Aguiar ( 1995,p. 186-187), analisando o discurso da imprensa naquele momento, perccbe que Covas era lido 
como o candidato da normalidade, a garantia de que, com ele, nao se correria risco de mudancas indesejadas. 
Sua imagem era respaldada em atributos como equilibrio, sobriedade, moderacao e competencia comprovados. 
O sociologo Helio Jaguaribe, em artigos na Folha de Sao Paulo e Jornal do Brasil, o elegeu como sinonimo dc 
"salvacSo nacional", o linico a evitar a ingovernabilidade e, parafraseando De Gaulle cunhou o slogan: "Covas 
ou o caos". 

572 



permanecia em sexto lugar na pesquisa do Ibope e o seu candidato a vice, Roberto 

Magalhaes, renunciara.9yy 

0 PT enfrentava o desanimo dos militantes, enquanto Lula procurava assumir uma 

postura anti-Collor, visitando o ministro da Justiga e tentando, sem sucesso, obter uma copia 

do dossie com denuncias de irregularidades no governo de Alagoas e entregando uma 

representacao ao presidente do TSE, acusando Collor de abuso do poder economico na sua 

campanha.1000 

Enquanto isso, Collor permanecia em Ceu de brigadeiro.1 ' Utilizando-se da metafora 

de um boeing, a materia de Veja mostra Collor "disparado na /rente de todos os 

concorrentes, cnjos indices nas pesquisas de opiniao, somados ficam muito longe de seu 

patamar na preferencia do eleitorado" . Foi relatado o exito dos seus encontros com 

empresarios de Sao Paulo e do Rio de Janeiro, com o dono do SBT, Silvio Santos, com o 

dono das Organizacoes Globo, Roberto Marinho, com o cardeal Dom Evaristo Arns, de Sao 

Paulo e com o ministro da Justiga. 

0 encontro com o ministro da Justiga, Oscar Dias Correa - narrado no texto da revista 

-, foi exemplar da forma como o novo carisma secular precisa de um ator que construa o seu 

capital simbolico atraves de um conjunto de encenagoes, emolduradas e editadas pelos media 

da forma mais conveniente e espetacular possivel. Junto com a sua assessoria, Collor tivera 

tres dias de preparativos para encenar a sua chegada no ministerio da Justiga, imaginou ate 

que deveria entrar no gabinete do ministro empurrando um carrinho de supermercado 

9 9 y Brasil - Tucano alvejado - Roberto Magalhaes renuncia a vice do PSDB e abre o mais novo huraco da 
campanha de Covas, que nao consegue sair do sexto lugar no Ibope ( Veja, 02/08/89,p.20 ). Segundo dados do 
Ibope: Collor (41%), Brizola ( 13%), Lula (6%), Paulo Maluf (6%), Ulysses ( 5%) e Mario Covas (4.5%). 
1000 pj _ parU(]0 e m pofjtQ morto - Lula enfrenta o desanimo dos militantes e nao consegue acelerar o ritmo da 
campanha. ( Veja, 02/08/89,p.23 ): "Ao assumir a postura de anti-Collor, Lula pisa num terreno que conhece, 
que eo da oposicao a candidatos que freqtientam um campo diferente ao seu...Lula ressuscita as velhas queixas 
que sua legenda costunta produzir quando nao sabe direito o que dizer para o eleitorado ". 
1001 PRN - Ceu de brigadeiro - Collor movimenta-se para manter-se onde esta, recebe novas adesdes e ja 
rascunha sua equipe de governo. ( Veja, 02/08/89,p.24 ) 

573 



abarrotado de denuncias de corrupcao a respeito da administracao do presidente Sarney -

desistiu por achar que tal atitude nao faria bem a sua imagem de estadista. Em onze pastas 

amarelas, o candidato armazenou papeis sobre irregularidades no governo, a maioria 

levantadas no ano passado pela CP1 da corrupcao. 

0 ministro da Justica ja o esperava com seu proprio calhamaco, contendo denuncias 

contra a gestao de Collor a frente do governo de Alagoas. Collor afastou as maos para que o 

ministro nao conseguisse lhe entregar as denuncias e tirou do bolso do paleto um certiflcado 

do Tribunal de Contas de Alagoas, aprovando a contabilidade do seu governo: "Minha 

resposta a este dossie esta aqui", disse Collor. Ao termino do encontro, as pastas do ministro 

estavam num canto da mesa de seu gabinete, ao tomar o caminho da porta de saida, Collor as 

derrubou no chao, com uma joelhada. 'Sou adversdrio do ministro e inimigo do governo', 

disse o candidato, mais larde. 'Como ator, sou melhor do que ele', rebateu o ministro". 

(Veja, lbdem,p.25 ) 

Segundo ainda a reportagem, havia interesses de uma faccao do governo Sarney num 

pacto de nao agressao com Collor, para que se ele fosse eleito nao cumprisse a sua promessa 

de investigar e punir casos de corrupcao. Mas: 

"Collor nao mostrava o menor interesse em fazer qualquer pacto desse tipo 
com o governo. 'Nao teria o menor sentido', diz o candidato. 'O que nos 
planejamos e uma ruptura, uma revolucao. Esses acertos de transiqao sempre 
implicam compromissos, negociaqoes que so iriam comprometer a aqao do 
nossogoverno, queficaria amarrada', acrescenta". ( Veja, Ibdem,p.26 ) 

Esta encenacao e postura tinham uma razao de ser. Uma pesquisa realizada pelo 

Ibope, entre os dias 6 a 12 de julho, mostrava, entre outros dados, que: dos entrevistados, 71% 

nao confiavam em Sarney, sua atuacao no governo era reprovada por 54% ( classificagao 

Ruim e Pessima) e para 4 1 % dos entrevistados o governo federal estava impedindo a situacao 
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do Brasil de melhorar. 1 0 0 2 Era preciso pois, provocar fatos e encenar aparicoes capazes de 

renovar simbolicamente a luta do heroi contra um dos seus mais poderosos inimigos. 

Em 25 de agosto, outra pesquisa do Ibope 1 0 0 3 mostrava Collor com 44% das intencoes 

de voto, contra 14% de Brizola, 5% de Maluf, Lula e Covas e 3% de Ulysses Guimaraes. Para 

o Datafolha, Collor estaria com 41%, Brizola com 14%, Maluf com 7%, Lula e Covas com 

5% e Ulysses com 3%. 1 0 0 4 No entanto, a pesquisa mostrava que, tomando a intencao de voto 

espontanea, 50% do eleitorado ainda estavam indecisos. De forma cristalizada, 28% votariam 

em Collor, 9% votariam em Brizola, 3% votariam em Maluf e Lula e 2% votavam em Covas. 

Os dados acima indicavam que Collor havia massificado a sua imagem, mesmo se 

contrapondo a atores politicos com extensa biografia politica. O Capital Imagetico tern, entre 

as suas caracteristicas, o poder de ser acumulado em medio e curto prazo o que, geralmente, 

so e conseguido com um forte investimento em midia e publicidade. Segundo o orcamento da 

campanha de Collor, entregue ao Tribunal Superior Eleitoral, so na manutencao dos comites, 

eram gastos 2,5 milhoes de cruzados novos, cerca de 1 milhao de cruzados foram destinados 

so para as despesas de correio no envio de kits de propaganda para os eleitores de todos os 

estados. No total, o custo da sua campanha estava avaliado em mais de 200 milhoes de 

cruzados novos - o dobro da estimativa apresentada ao TSE. 1 0 0 5 

Isto nao impedia, no entanto, que caisse a preferencia a Collor nas camadas mais ricas 

e escolarizadas da populacao.1 0 0 6A pesquisa do Ibope, realizada em 8 de setembro, mostrava 

1 0 0 2 Ptanolto - Sarney pisa na bola - O presidente vai a We explica que, depois dos minislros do PMDB e da 
Constituinte, agora e a imprensa que o impede de governor. ( Veja, 02/08/89,p.26) 
1 0 0 3 Brasil - A danga da sucessao - Collor continua lider nas pesquisas, Brizola se man tent em segundo, 
enquanto os demais candidatos se alternant no terceiro lugar. ( Veja,30/08/89,p.30—32 ). 
i M i Evolucao das intencoes de voto para Collor, segundo o Ibope: 26/03 ( 7% ), 26/04 ( 20% ), 10/06 ( 43% ), 
12/08 ( 42%), 19/08 ( 42%) e 25/08 ( 44% ) ( Veja, 30/08/89,p.30 ) 
1 0 0 5 Finangas - O cofre de cada um - Gastos dos candidatos com a campanha presidential sao estimados em 
bilhoes de dolares. ( Veja, 30/08/89,p.32 ) 
1 0 0 6 Setores da imprensa tambem comecavam a abrir espacos maiores para as criticas ao candidato Collor dc 
Mello. Destacam-se os artigos de Gilberto Dimenstein, Ricardo Amaral e Elvira Lobato. ( Conti, 1999,p. 179 ). E 
alguns fatos de campanha levaram a isso. No fim de julho, em Recife, segurancas do candidato agrediram 
reporteres de Veja, do Jornal do Brasil e da TV Manchete, durante uma carreata. PRN - Selvageria Collorida -
Numa agdo truculenta, ledes-de-cftacara de Collor de Mello agridem jornalistas no Recife "E verdade que a 
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Collor com 42% das intencoes de voto ( uma queda de 2 pontos em relacao a pesquisa de 

agosto ) e o Datafolha mostrava Collor com 40% ( ele tinha 41% em 25 de agosto ) . 1 0 0 7 

Segundo dados do Datafolha, Fernando Collor alem de perder votos nos extratos mais ricos e 

escolarizados, tambem havia abaixado a sua popularidade nas grandes cidades, onde estava 

com 30% das intencoes de voto ( ele tinha uma desempenho medio de 40% em todo o pais ). 

Mas em compensacao, Collor aumentava os seus indices no interior do pais, onde ja 

alcangava 48% das intencoes de voto e entre os que so completaram o primeiro grau, onde 

chegava a 44%. ( Veja, Ibdem,p.57 ) 

Brizola, por sua vez, mantinha preferencia constante em todas as faixas de renda, 

idade e escolaridade e alcancava bons indices no Sul e Sudeste e nas grandes capitals. No 

entanto, nao empolgava o eleitor do interior. Brizola subiu de 12% para 16% no eleitorado 

que frequentou a universidade - segmento onde Collor caiu para 17%. 

Outro candidato, Afif Domingos, passou a ocupar alguns espacos deixados por Collor, 

saltando de 11% para 18% no eleitorado com grau universitario. *' 'Pretendo ser a Pepsi-Cola 

da sucessao. O povo ja mostrou que quer Coca-Cola e, portanto, so aceitard consumir algo 

com sabor parecido', explica o candidato ( Afif) numa tentativa de se apresentar como 

alternaliva a Collor de Mello". ( Veja, Ibdem,p.56 ) 1 0 0 8 

O horario eleitoral comecou numa sexta-feira, 15 de setembro. Segundo o Ibope, neste 

dia, Collor tinha 39% das intencoes de voto e Lula 7%. Depois dos sessenta dias de 

maioria dos jornalista.s do pais exibe uma notdria antipatia em relacao a Collor de Mello, dispensando-lhe um 
iralamento que lembra aquele que era dado, no passado, ao candidato do PDS, Paulo Maluf ( Veja, 
09/09/89.p.40-41) 
l o u 7 Sucessao - Numa hora decisiva - Na ultima rodada de pesquisa, antes da campanha na TV, aumenta, a 
disputa pelo terceiro lugar. ( Veja, 13/09/89,p.56 ) Segundo o Ibope, Collor teria 42%, Brizola 14% Maluf 6%, 
Lula 6% Covas 4% c Ulysses 4%. 
1 0 0 8 Esta e uina das caracteristicas da nova politica na era da nu'dia e da aparencia. Como os candidatos agem e se 
relacionam atraves de imagens, a fetichizacao faz com que se objetifiquem atraves das suas marcas. Collor toma-
se uma marca ( como a Coca-Cola ) e Afif busca ser uma alternaliva no mercado das imagens ( Pepsi-Cola ). 
Esta concepc3o objetificada do candidato como produto permeia boa parte da literatura e das praticas dc 
marketing. Segundo o publicitario Carlos Mauro, coordenador da campanha de Afif - ouvido por Veja ( 
30/08/89,p.33 ): "OAfife convincente na televisao e um bom produto para ser vemHdo...E como um extrato de 
tomate que pensa ". 
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propaganda gratuita, Collor teria 25.1% do eleitorado e Lula 14.2%, Collor havia perdido 

36% do seu eleitorado, enquanto Lula crescera 100% , Brizola passara de 14% para 13.6%, 

Ulysses Guimaraes tinha 4% e ficou com 3.9% ( Conti, 1999,p.204 ). 

A Coligacao Brasil Novo tinha direito a 10 minutos diarios na televisao, metade a 

tarde e metade a noite. 1 0 0 9 Para a producao do seu programa, Collor garantiu uma estrutura 

fabulosa. Mais de dez equipes de reportagem trabalhando simultaneamente, equipamentos 

avaliados em 4 milhoes de dolares, quatrocentas fitas, com cem horas de gravacao, 

catalogadas em quarenta assuntos diferentes. Em Belo Horizonte foi instalado um estudio de 6 

mil metros quadrados. Para gravar cenas em varias partes do pais, recorriam a 15 equipes de 

televisao que podiam trabalhar simultaneamente.1010 

Varios autores procuraram dar conta desta queda de Collor durante os sessenta dias do 

horario eleitoral, mesmo com todo aparato tecnico, recursos e apoios de que dispunha. Falava-

se de problemas com o programa de Collor: era frio, nao conseguia refletir a forga da 

campanha, nem o carisma do candidato e nem a sua imagem de Cacador de Marajds. O 

proprio Collor achava-os fracos e defensivos e, quando acordava, a musica que lhe vinha a 

cabega era o jingle do PT: Lula Ld, / Brilha uma estrela / Lula la / Cresce a esperanga ( 

Conti, Ibdem,p206 ). Apontava-se a criatividade de outros programas, principalmente, os de 

Lula e os de Afi f Domingos e ainda ressaltava-se o fato de todos os candidatos, nos 

programas eleitorais, concentrarem os seus ataques em Collor. 1 0 1 1 

Eram duas horas e vinte de propaganda gratuita por dia, uma parte no inicio da tarde e a outra no horario 
nobre. Fernando Collor, Brizola, Maluf, Lula e Afif, Afonso Camargo tinham cada um direito a 10 minutos por 
dia, Ronaldo Caiado e Roberto Freire, a 5 minutos, cada; Covas, 13 minutos; Aureliano, 16 minutos e Ulysses 
Guimaraes, 22 minutos. O programa de estreia teve uma audiencia de 37% e terminou com uma audiencia de 
35%. ( Veja, 20/09/89,p.46 ) 
1 0 1 0 Brasil -A ultima chance - Os candidatos a presidente estreiam no programa eleitoral e apostam num bom 
desempenho na Tir para derrotar Collor de Mello. ( Veja, 20/09/89,p.46 ) 
ion Q p D T produzju fiimcs a respeito dos dramas sociais de Alagoas, o PMDB fez dez horas de gravacao em 
Alagoas, acusando Collor de empregar parentes e colaboradores com altos salarios e sem trabalhar, etc. ( Veja, 
20/09/89,p.46) 
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Rubim ( 1909 ) procurou outra cxplicacao para a queda das intencoes de voto em 

Collor durante o periodo do horario eleitoral. Para ele, o programa eleitoral retira a construcao 

do cenario politico da orbita e da logica da industria cultural e a coloca nas maos dos partidos 

politicos. Ou seja, no momento anterior, o cenario produzido subordina-se ao controle 

politico/ideologico privado, seja de determinados meios, seja das classes dominantes em 

conjunto, impondo, como logica propria da industria cultural, a transformacao da cultura em 

mercadoria e espetaculo. Absorvida, a politica tambem passa a ser construida dentro dessa 

logica. 

Com o horario gratuito, a logica da politica passa a dirigir a construgao do seu cenario, 

isso permite "neutralizar", em maior ou menor grau, a atuacao unilateral dos meios, como 

produtores privilegiados do espaco publico e do seu cenario politico. 

Enquanto Collor recebia ampla e intensa cobertura da grande midia, 1 0 1 2 antes e durante 

o horario gratuito, muitos candidatos - como e o caso de Lula - so foi ter este espaco 

garantido atraves do programa eleitoral. 

Segundo Rubim, eram, naquele momento, 225 emissoras de televisao, cerca de 25 

milhoes de receptores, cinco redes nacionais e 94% da populacao potencialmente atingida 

pela televisao. O horario eleitoral gratuito teve, durante o primeiro turno, uma audiencia 

media de 58%, chegando a 62% nas ultimas semanas - sem a propaganda eleitoral, a media 

das emissoras no horario era de 74%. Alem do radio que cobria o restante da populacao.1 1 

Mas o autor tambem aponta outras questoes: 

1 0 1 2 O tempo dos candidatos no noticiario politico do Jornal Nacional: Collor ( 21.5% ), Brizola ( 13.5% ). 
Ulysses ( 12%), Covas ( 11.5% ), Maluf ( 10.5%), Lula ( 9%), Aureliano ( 9% ), Outros ( 8% ), Afif ( 5% ). 
Fonte: Datafolha, levantainento das mechas semanais, entre 28 de agosto a 29 de outubro. ( Veja, 
15/ll/89,p.75) 

1 0 1 3 Uma pesquisa do Ibope mostrava que na eleicao de 1989, 20% dos entrevistados assistiam diariamentc o 
Horario Eleitoral Gratuito, 63% assistiam, pelo menos uma vez por semana e a metade dos entrevistados 
afirmou prcstar muita atencao aos programas. ( Albuquerque, 1999,p.62 ) 
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"As dificuldades de utilizacao politica do veicu/o televisao, apesar dos 
requintes formats da paraferndlia lecnica utilizada, podeni indicar um dentre 
vctrios motivos do seu declinio nas pesquisas. A tentacular e subterrdnea 
campanha dos plasticos anti-col lor e outro desses motivos, aos quais podem ser 
acrescentadas as denuncias de jornais e de outros candidatos na televisao". 
(Rubim, 1999, p.31 ) 

Para ele, embora Collor tenha sido produzido politicamente dentro de padroes 

proprios da industria cultural, ele teve - como grande parte dos outros candidatos -

dificuldades de adaptacao a um espaco, agora politico, de construcao do cenario politico. 

Muitos candidatos prendiam-se e tentavam manipular temas originarios do cenario politico 

antecipadamente elaborado, como Collor, reforcando sua postura anti-marajas, anti-Samey e 

anti-Estado. 

Porem - como observa Rubim - o desenvolvimento da campanha nas ruas e nos 

meios vai abrindo espacos para novas questoes e vai arejando questoes consolidadas, 

rompendo consensos, como e o caso da concepcao neoliberal do Estado que vai deixando de 

ser predominante1 0 1 4 e a propria nocao de maraja vai mudando, deixando de abarcar apenas o 

funcionario publico, corrupto e privilegiado, para ser - como mostra o proprio Collor em seu 

programa de 11 de outubro - aquele que la fora promove a sangria do pais, aquele que, no 

Brasil, sonega impostos ou especula, enfim, os poderosos. "Assim, a nocao reciclada e 

ampliada de marajds busca incorporar no seu interior conteudos palpitantes que estdo a se 

impor na campanha eleitoral" ( Rubim, 1999,p.33 ) 

Segundo o autor, a conquista de espaco para novos temas e a redefinicao, em graus 

variados, das tematicas inicialmente hegemonicas, permitiram uma crescente polarizacao da 

campanha entre a direita e esquerda, o que prejudicou candidaturas como as de Ulysses 

l 0 M "Em vinte anos de regime militar. montou-se uma maquina estatal gigantesca e ineftciente em vdrias de suas 
peqas, povoada por uma casta de pequenos e grandes marajds com salarios do Primeiro Mundo num pais do 
Terceiro. Pouco a pouco, com o desfalecimento do governo Sarney, que engordou ainda mais a mdquina do 
Estado acrescentando-lhe 50 000 funciondrios nas estatais, a ideia da privatizaqao ganhou adeptos. Na 
abertura da campanha, tratou-se dessa questao, mas pouco sefala dela atualmente". ( Veja, 15/1 l/89,p.81 ) 
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Gu imaraes, Aureliano Chaves e outros, mas beneficiou o PT que, atraves da Rede Povo, foi o 

programa que melhor adequou seu conteudo politico a linguagem/forma/ritmo da 

televisao.1 0 1 5 

Ja no dia 29 de setembro, 14 depois de iniciado o horario eleitoral, Collor havia 

perdido quatro pontos - segundo o Ibope - passado de 39% para 35% ( em um mes perderia 

nove pontos, aproximadamente 6 milhoes de votos ) , 1 0 1 6 Brizola mantinha-se com 14% e 

cresciam as preferencias para Lula, Af i f e Maluf. 

Nesse periodo, Collor se disse vitima de manobras articuladas por parte de Roberto 

Marinho, que apoiou Covas 1 0 1 7 e agora apoiava Afif Domingos, por parte de Jose Sarney ( 

atraves de Janio Quadros, Oscar Dias Correia e Antonio Ermirio de Moraes ) e pela Fiesp ( 

que Ihe havia fechado os cofres e os aberto para Paulo Maluf ) . 1 0 1 S E dizia temer um 

atentado.1019 

Em outubro, foram divulgados os pianos de governo dos candidatos. O programa de 

Collor de Mello nao planejava realizar choques economicos para controlar a inflacao. Sua 

ideia era promover cortes drasticos nas despesas do governo e aumentar as receitas; propunha 

descentralizar as negociacoes com os credores da divida externa e negociar com eles uma taxa 

de juros fixa, em torno de 4% ao ano; para diminuir os gastos publicos sua receita era a 

, 0 1 S Segundo Conti ( 1999, p.207 ) uma pesquisa do Ibope feita na Grande Sao Paulo, mostrou que o programa 
do PT, visto por 61% dos telespectadores, liderou a audiencia nos primeiros doze dias do horario politico. 
1 0 1 6 Brasil - Um clegrau abaixo - Collor de Mello continua o licler isolado nas pesquisas, mas perile 5.7 milhdes 
de e lei tores em apenas um mes. ( Veja, 04/10/89,p.48 ) 
1 0 1 7 Collor havia dado a sua opiniao ao reporter Ricardo Amaral da Folha de Sao Paulo, sobre o discurso de 
Covas propondo um "choque de capitalismo". "Quern esta por trds do discurso do Covas e o Roberto Marinho, 
que quer ter dois ftnalistas no segundo turno. Mas eu nao quero: e so eu contra a esquerda". ( 
Conti,Ibdem,p.l67) 
1 0 . 8 ( Veja, 20/09/89,p.52 ) 
1 0 . 9 "Na semana passada, as voltas com tantos imprevistos desagradd\>eis, o candidato Fernando Collor de 
Mello exibia muitas mudancas em seu comportamento. Constantemente, tern sido visto exercitando um dos seus 
tiques nervosos mais conhecidos. Arregala os olhos, trava os denies e permanece vdrios minutos em silencio, 
olhando para os lados. Tambem tern sido atacado por problemas gdstricos, que o tern obrigado a consumir uma 
boa cargo didria de remedios para acidez. Seu humor anda pessimo - na semana passada, irritado com 
assessores, descontrolou-se e gritou vdrios palanrdes. Collor e um candidato supersticioso e, de tanto owv/r 
previsdes extraterrenas de que pode sofrer um atentado, agora so sai de casa com um colete a prova de balas 
sob acamisa". ( Veja,20/09/89, p,52 ) 
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privatizacao, comecando pelas rodovias e empresas estatais de energia eletrica, alem da 

extincao de ministerios e um corte seguro nas despesas com altos funcionarios; quanto aos 

salarios, a sua proposta era a de manter a legislacao vigente e a liberacao das negociacoes na 

medida em que a inflacao fosse caindo. 1 0 2 0 

Durante o mes de outubro, como resultado do programa eleitoral, apareceu o efeito 

Lula. Sua denuncia, no programa eleitoral da "mamata na privatizacao da Marfesa", fez o 

governo abrir inquerito sobre o caso 1 0 2 1 - o que, segundo Rubim ( 1999,p.32 ), ajudou a 

romper o consenso sobre a necessidade de privatizacao das estatais e da reducao do Estado. 

No dia 03 de outubro, Lula tinha 9% das preferencias, crescera 50% em 30 dias ( 

Collor tinha 34% , Brizola 14 %, Maluf 8% e Afif 7% ) . 1 0 2 2 No dia 12 de outubro, Lula ja 

estava com 12% ( Collor caira para 32%, Brizola mantinha-se com 14%, Afi f com 8% e 

Maluf com 6%). Lula "entrava no jogo". A candidatura de Lula crescia por igual em todos os 

segmentos sociais, em todos os estados, crescia nos redutos de Brizola, mas tambem 

comecava a ganhar votos no eleitorado pobre que estava desistindo de Collor. 1 0 2 3 

Aos poucos, ficava claro que Collor nao ganharia no primeiro tumo - como se 

cogitava antes, no alto de mais de 40% das preferencias - e que, provavelmente, disputaria o 

segundo tumo com Brizola ou com Lula. Isso fez com que apoios e recursos tirados de Collor 

para outros candidatos considerados "liberals" como: Af i f Domingos, Paulo Maluf e Mario 

Covas, refluissem novamente para ele. 1 0 2 4 Collor agora era o unico antidoto para o medo, para 

o espanto das elites diante do crescimento da "oposicao radical". 

1 0 2 0 Programa ele governo - Propostas na mesa - Os pianos etes canelielatos para veneer a inflacao e melhorar a 
viela eh eleiloraeh. ( Veja, 1 l/10/89,p.54 ) 
1021 px-Aparece o efeito Lula - o canelielato elo PT cresce na campanha e empresarios ja comeqam a elogiar 
Leonel Brizola. ( Veja, ll/10/89,p.46 ) 
1 0 2 2 (Veja, 10/ll/89,p.46) 
1 0 2 3 Brasil - Lula entra no jogo - O canelielato do PT gemha 200 000 votos por dia, encosta em Leonel Brizola e 
adejuire chances reais ele elisputar uma vaga no segundo tumo. ( Veja, 18/10/89,p.44 ) 
1 0 2 4 Conservadores - Todos contra Afif - Collor lidera frente contra o candidato do PL que comeca a pereler 
apoio dos empresarios. ( Veja, 18/10/89,p.52 ). "Nao e hora de brincar em sen'ico, vamos apostar tudo no 
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Com a ascensao de Lula, empresarios de Sao Paulo reuniram-se no Centro 

Empresarial para discutir os rumos da campanha presidencial e tentar impedir o crescimento 

de Lula e Brizola. Mario Amato, presidente da Fiesp, previu: "Oitocentos empresarios 

fugiriam do pais caso Lula fosse eleito presidente. Ele esta tumultuando o pais. Os 

empresarios est do em panito ".'025 

A ascensao de Lula tambem voltou a despertar a possibilidade de golpe, como forma 

de evitar que, com ele, se instalasse o caos no pais: 

"A realidade, conludo, e que, na semana passada, assisliu-se a ressurreicdo de 
um outro lipo de comportamenlo - o daquelas personalidades que sairam do 
campo para dizer que Lula nao da, e que, na verdade, querem dizer que se ele 
ganhar nao leva, se levar nao governa, se governar sera o caos e, se honver 
caos, irao ter initio 25 anos depois do 31 de mar go de 1964, asfdas de capitaes 
da industria na porta dos estabelecimentos onde re side m os genera is defarda ". 
( Veja, Ibdem,p.51 ) 

Ao contrario da apresentacao que a midia fazia do candidato Collor de Mello, 

retransmitindo os pontos fortes da sua imagem e das referencias mitologicas a ela associadas, 

com um verniz de neutralidade e objetividade jornalistica, 1 0 2 6 a apresentacao de Lula 

utilizava-se constantemente do estereotipo, o inverso da seducao: 

"A questao concreta da atual fase da campanha, entre tan to, e que o candidato 
do PT com sua barba de campones, sua barriga de Pancho Villa e sens erros de 
concorddncia de quern nao completou o curso ginasial, tornou-se um 
concorrente com chances de, ao menos em lese, instalar-se futuramente na 
residencia oficial do chefe da nagao, com pompa, com fraque e com direito 
constitutional de fazer e acontecer, por mais que sua visao esquerdista possa 
assustar todos aqueles que terao de tratd-lo como presidente da republica. Um 
espanto! " ( Veja, Ibdem, p.45 ) 

Collor porque nao aclianta ficar perdendo tempo com o Afif, disse Mario Amato, presidente da Fiesp (Ibdem, 
P-53 ) 
1 0 : 5 (Veja, 18/10/89,p.48) 
1 0 2 6 A imprensa apoiava, de certa forma, o senso comum do candidato, tornado como realidade. Fato identico ao 
que Rcilly ( 1996 ) observou na relacao do jornalismo com o candidato republicano, Ronald Reagan, nas eleicoes 
de 1980. 
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O medo que percorrera os corredores da politica durante toda a decada, encarnado na 

hidra da inflacao, no fantasma do desemprego, no descontrole das greves, no espectro de 

golpes, suscitando a inseguranca, a falta de perspectiva futura e a ansiedade, voltava-se agora 

para Lula, alvo principal do mito da conspiracao.1027 

Da mesma forma que a construcao de imagens publicas, a construct© de estereotipos 

envolve a simplificacao, a reducao e o jogo com a percepcao seletiva. Como mostra Ferres, os 

estereotipos sao representacoes sociais, institucionalizadas, reiteradas e reducionistas, que 

buscam polarizar a atencao do receptor numa dimensao isolada ( da realidade, da 

personalidade, do corpo ) e, a partir dai a globaliza, transferindo a parte negativa para o todo. 

A barba de campones, a barriga de Pancho Vila, os erros de concordancia, aparecem como 

incapacidade pessoal e de classe para governar.1 0 2 8 

"Todos os dias, o candidato do PT re pete duas ideias. Uma e de que seu 
governo pretende colocar mais dinheiro no bolso dos pobres. A outra e de que, 
para fazer isso, ira enftar a mao na conta bancaria dos ricos - sem 
piedade...Politicamente, o PT e uma sigla com uma obvia opcao estalizante e se 
alinha na defesa geral das empresa estatais, mesmo as deftcitarias e dos 
salarios dos funcionarios piiblicos, mesmo aqueles que embolsam fortunas 
milionarias sem aparecer no servigo" 1 0 2 9 

Enquanto na seducao se busca a aceitacao de uma pessoa por uma dimensao isolada 

que se mostra fascinante, no estereotipo a pessoa e rejeitada pelo julgamento negativo que se 

1 0 2 7 Na sua analise do discurso da imprensa ( grandes jornais ) na eleicao de 1989, Aguiar ( 1995,p. 184 ) nota 
como nela essa ideia da conspiracao esteve presente, atraves do "perigo comunista". Segundo ela, um fantasma 
sempre redescoberto em momentos de stress, na hist6ria politica brasileira que, agora, prenunciava o risco de um 
colapso no regime politico, economico e juridico, no caso de uma vitoria do candidato do Partido dos 
Trabalhadores. 
1 0 2 8 Um entrevistado, assim referia-se a Lula: "Um homem desse nao administra nem os queixos (aludia a barba 
do candidato ) como e que ele quer governor uma naqdo ". In: A Cabala das Sombras - As Relacdes de Poder e 
as Representors Ideoldgicas no ILspaco Publico Local, Ramilton Marinho Costa, DS A/UFPB, mimeo, 1994. 
1 0 2 9 (Veja, 18/10/89,p.49) 
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possui do coletivo ao qual ela pertence. Segundo Ferres ( 1998,p. 136 ), esse e um processo de 

inversao metonimica. 

Na segunda quinzena de outubro, a campanha de Brizola ganhou novo alento. Um 

comicio na Candelaria reuniu mais de 150 000 pessoas e uma pesquisa do Ibope mostrava 

que, enfim, ele saira dos 14% onde havia estacionado para os 16%. O candidato discursava, 

resgatando os seus tracos populistas e messianicos: "O povo brasileiro precisa de um lider, 

um guia que o tire desse aloleiro "J030 

E, no comeco de novembro, Mario Covas, aproveitando-se da saida dos votos de 

Collor, mas tambem do esvaziamento da campanha do PMDB, chegou a 10%. 1 0 3 1 

O crescimento de Lula, Brizola e Covas, fazia perceber, entre outras coisas, como a 

imagem de Collor de Mello continuava trafegando entre as classes sociais. No comeco do 

ano, a imagem de Collor passava a ser conhecida entre as camadas de mais alta renda e 

escolaridadc, espalhando-se depois para as demais camadas. Entre abril e junho, atraves da 

televisao, a imagem de Collor atingiu as camadas de menor renda e escolaridadc A partir de 

entao - e durante todo o periodo do Horario Eleitoral Gratuito - vai ocorrer um refluxo da 

imagem de Collor, expresso atraves da retracao das intencoes de voto a seu favor. Novamente, 

essa retracao comecou mais forte e decisiva nas camadas de maior renda e escolaridade, 

espalhando-se, em seguida, com menor intensidade mas de forma crescente, para as camadas 

de menor renda e escolaridade. Segundo pesquisa do Ibope, realizada entre 6 a 10 de 

novembro, o quadro era este ( Singer, 1990,p. 139-40): 

1 0 3 0 Brasil - Um triunfo de Brizola - O candidato do PDT e aclamado num comicio com mais de 150 mil pessoas 
na Candelaria e consegue tirar sua campanha do marasmo. ( Veja, 25/10/89,p.44 ) 
1 0 3 1 (Veja, 15/ll/89,p.57) 
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Eleitorado de Collor, segundo renda c escolaridadc 

Ibope ( 06 a 10 de nov. de 1989 ) 

Renda Intencoes dc voto Escolaridadc Intcncao dc voto 

Ate 2 sm 35 Ate primdrio comp. 33 

De 2 a 5 sm 22 Ginasio 25 

De 5 a 10 sm 21 Colegial 17 

+ dc 10 sm 14 Superior 9 

Singer reflete sobre estas transferencias e influencias da imagem de Collor no decorrer 

da sua migracao pelos diferentes segmentos sociais: 

"...uma vez ten Jo a canJiJalura Collor se espraiaJo por toda a socle JaJe ao 
lottgo Jo primeiro seme sire Je 1989, ela comeca a encolher en I re os mais ricos 
e informaJos. Dai em diante a tendencia a queda se espalha, primeiro para a 
faixa Je renJa e escolariJaJe meJia aha e em seguiJa para a meJia baixa, 
como se ocorresse o imenso processo Je onJas concentricas anterior, so que ao 
contrario, com circulos menores, ou seja, os Je maior renJa e maior 
escolariJaJe, puxanJo para haixo os indices Jo canJiJato nos circulos. 
maiores, Je menor renJa e escolariJaJe". ( Singer, 1990,p. 140 ) 

Faltando um mes para eleicao, o apoio de Roberto Marinho a Collor iria redobrar 

diante do surgimento da candidatura do empresario do SBT, Silvio Santos, apoiada 

indiretamente por Sarney.1 0 3 2 Roberto Marinho ironizava a candidatura de Silvio Santos em 

artigos de O Globo e na televisao ( O apresentador Fausto Silva aparecia durante a 

programacao dizendo que tambem era candidato a presidente1033). Por fim, telefonou para 

Collor aconselhando-o a colocar Silvio Santos e Sarney no mesmo saco. 

I03" Planalto - A senha Silvio Santos - As viuvas da sucessao querent fazer eutandsia em Aureliano Cha\>es e 
lancar o dono do SBT em campanha. ( Veja, 18/10/89, p. 50 ) "Para Sarney a candidatura do empresario ser util 
para atrapalhar a vida de um concorrente que nunca apreciou, Leonel Brizola. E tambem seria agraddvel por 
atemorizar um candidato que chega a dar medo no Planalto pela estridencia das suas acusacoes de corrupqao 
no governo, Fernando Collor de Mello " (p. 51) 
1033 S B T _ Q j - Q t o r c o n j - u s a o _ Barrcdo n o pfit 0 animador Sih'io Santos insiste em ser candidato por um 
pequeno partido e embaralha a sucessao. ( Veja, 01/1 l/89,p.46 ) 
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O apresentador era o unico que parecia poder se contrapor a Collor. Uma pesquisa do 

Ibope indicava que, de inicio, Collor cairia de 31% para 23% e Silvio Santos chegaria a 18% e 

Brizola a 14% das intencoes de voto. Ja para o Gallup Silvio, Santos teria 29% das intencoes 

de voto, Collor 19% e Lula e Brizola empatariam no patamar dos 10%. E para o Datafolha, 

Collor teria 25% das intencoes de voto; Lula e Brizola empatariam em tomo dos 15% e 

Silvio Santos teria 10% das intencoes de voto 1 0 3 4 ( Conti, 1999,p.200 ). O cenario estava 

nublado, o eleitorado confuso.1 0 3 5 

Para Rubim ( 1999,p.34 ), o crescimento da polarizacao que obrigara Collor a instalar-

se plenamente na disputa, diante da sua queda nas pesquisas, desmoronou. Nesse novo 

periodo, a polarizacao na aparencia dos media transformou-se em polarizacao entre redes de 

comunicacao. "A 'disputa' Globo x SBT, (pie contaminou oprocesso eleitoral, mais uma vez 

denunciou, de maneira fantdstica, o poder politico de construcao da esfera publica, inerente 

aos meios na sociedade contempordnea, potentializado pelo caso brasileiro ". fi 

Mas, logo o TSE impediria a candidatura de Silvio Santos e as pesquisas voltaram a 

apresentar o quadro de antes. Porem, como nota Rubim (Ibdem,p.55 ): "Intentional ou nao, o 

estrago repercutiu e aileron a campanha: arre/eceu a polarizacao e deu novo a/ento ao 

desgastado discurso anti-Sarney/Marajds de Collor. O Silvio Sarney Santos vem ai, jd 

chegou, foi-se; propiciou a Collor sua mais signiftcativa peqa na televisao: o contundente 

discurso contra Sarney. O resultado foi um fdlego talvez decisivo a sua candidatura". 

l 0 i A Oulra pesquisa do Datafolha, realizada em 03 de novembro mostrava esse quadro: Collor ( 21% ), Lula ( 
14%), Silvio Santos ( 14%), Brizola ( 13%), Covas ( 9%), Maluf ( 7%), Afif ( 4%) e Ulysses ( 4% ) ( Veja, 
08/ll/89,p.36) 
, 0 3 S Brasil - Uma confusdo chamacla Silvio Santos - O dono do SBT anuncia sua candidatura a presidencia e 
vira a sucessao de cabeca para baixo. ( Veja, 08/1 l/89,p.34 ) 
1 0 3 6 Ironizando, o candidato do PV, Fernando Gabeira, lembrou ao eleitor - no seu programa - que o voto agora 
poderia significar cinco anos sem a possibilidade de troca de canal e Janio de Freitas escreveu: "Alguem devia 
explicar a Silvio Santos e Roberto Marinho que eles nao entenderam bem as afirmaqdes de que a eleicao vai ser 
decididapela televisdo". ( Rubim, 1999,p.55 ) 
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E isso que mostra, tambem, uma reportagem de Veja do dia 15 de novembro de 

1989: 1 0 3 7 

"( O candidato do PRN) Nas ultimas semanas, vinha enfrentando o problema 
de nao encontrar uma novidade capaz de entusiasmar o eleitorado. Na semana 
passada, Collor achott o assitnto que procurava - mais uma briga pessoal com 
o presidente Jose Sarney em torno do laneamenfo da candidatura do 
empresario Silvio Santos. Atribuiu-se sua reagao na reta final das pesquisas a 
esse artificio. Ao longo de seis programas consecutivos no horario eleitoral na 
IV, num total de trinla minutos, Collor repetiu um pronunciamento no qua! 
classificava o presidente Sarney de 'irresponsdvel', fraco' e 'omisso' e o 
apontava como o patrocinador da operacao de bastidores que transformou 
Silvio Santos em candidato. Olhando o telespectador nos o/hos, naquele esti/o 
que se considera mais convincente para os politicos na televisao, bem mais 
calmo que nas sttas aparicdes publicas, um excelente orador em todos os 
sentidos, Collor de Mello falou nestes termos sobre o presidente da Republica: 
'Que direito tern o senhor, que e um politico de segunda classe e que pegou 
carona na Ilistdria com a morle de Tancredo Neves, de golpear o processo 
democrat ico?'". 

Neste discurso, no Horario Gratuito, Collor denunciou o conluio entre Silvio Santos e 

Sarney e o apontou como responsavel por uma conspiracao que pretendia tumultuar as 

eleicoes e trazer o caos. 

"Me responda, senhor Jose Sarney: porque que o senhor tern receio da 
mudanga do Brasil? O senhor estd como medo de que? O senhor esta com 
medo de perder sensprivilegios e mordomias talvez. Ou estd com medo de ver o 
seu governo investigado, devassado. E, o senhor tern razao de ter medo. Porque 
eu vou mesmo levantar as sujeiras do seu governo e por os corruptos na cadeia. 
Eu penso que ao patrocinar a candidatura de um amigo seu, mesmo sabendo 
que essa candidatura vai ser discutida na justiga, porque estd cheia de 
irregularidades e de ilegalidades, o senhor estd apostando no caos, na 
bagunga, no 'quanto pior, melhor'. Oueira Deus impedir esie seu piano 
sinistro, que pode levar o conflito para as ruas, colocar a forga contra o povo e, 
a preiexto de restaurar a ordem, baixar um novo A to Institutional n.° 5, 
adiando as eleigoes e se perpetuando no poder como um ditador de opereta ". 
(Programa Eleitoral Gratuito, Collor, dia 03 de novembro de 1989 ) 

(Veja, 15/ll/89,p.51 ) 
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O presidente Sarney teve dois direitos de resposta no programa de Collor. No primeiro 

defendeu-se: "O Brasil e lestennmha Ja bnitaliifacle, da violencia, Ja JesumaniJaJe e Jo 

desatino com que estou setiJo agreJiJo por um candidato profundamente transtomado. Sou 

vitima da violencia, do vandalismo verbal e do terrorismo verbal". Na segunda aparicao o 

presidente mostrou um video antigo no qual o ainda governador de Alagoas agradecia, em 

cima de um palanque, os favores que o presidente fez ao estado e ao Nordeste. ( Veja,Ibdem, 

p.51-52) 

Mas o poder estava esvaziado e o presidente isolado o suficiente para nao produzir um 

eco forte na campanha: "So nao me sinto inteiramente sozinho porque lenho alguns livros do 

Fernando Pessoa na esianie", desabafava o presidente. ( Veja,Ibdem,p.53 ) 

No dia 05 de outubro, as 23 horas, 22 milhoes de pessoas assistiram ao debate da Rede 

Bandeirantes, segundo o Datafolha. Era o ultimo numa serie de quatro debates promovidos 

por esta emissora. A Rede Globo nao promoveu debates no primeiro turno, reforcando os 

argumentos de que favorecia a campanha de Collor, pois ele era o unico entre os candidatos 

do primeiro time, que se recusou a debater com os demais. 1 0 3 8 

Neste ultimo debate, Brizola, com lagrimas nos olhos, fez um discurso de grande 

repercussao. Afirmou que o pais estava em perigo e, dirigindo-se ao eleitor na segunda pessoa 

do singular, disse que as pessoas nao precisavam dar-lhe o voto, o que nao deviam fazer era 

apoiar Collor de Mello ou o empresario Silvio Santos: "Aqui ha genie de bem, escolhe entre 

nos, mas nao vota nessespilantras". ( Veja, Ibdem,p.56 ) 

Mas, crescendo nas pesquisas, Lula ameacava ultrapassa-lo. Para impedir o 

crescimento de Lula nas pesquisas, varias denuncias foram aventadas por adversarios e pela 

midia. 1 0 3 9 

1 0 3 8 (Veja, 15/ll/89,p.76) 
1 0 3 9 PT-No nioedor de came - Lula cresce e seus ad\>ersdriospreparam a carnificina para a retafinal.( Veja. 
01/1 l/89,p.49 ). Essa materia mostra a denuncia de Ronaldo Caiado durante o debate da T V Bandeirantes. o caso 
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Em 15 de novembro, em uma reportagem especial sobre a campanha presidencial, a 

Veja mostrou o cenario e os atores da campanha, em 42 paginas. Logo na chamada das 

noticias, prometia mostrar as razoes e o alcance do fendmeno da ascensao de Collor de Mello 

e a luta das esquerdas entre si para colocar um representante no segundo turno. Mais embaixo, 

outra chamada mostrava: 

"Na queda do Muro de Berlim, o fun espantoso de uma era: com um cur to 
decreto determinando a abertura de todas as suas fronteiras, a Alemanha 
Oriental torna obsoleta a barreira erguida contra o Ocidente e provoca o 
maior abalo ja visto na ordem do pos-guerra. Sem tiros ou ferozes caes 
pastores, o Muro de Berlim se transformou no palco da mais enlouquecida 
festa". 

Nesta pagina, entre os espacos das chamadas das noticias ha duas fotos. A maior delas, 

em estilo painel mostra numa composicao de quadros os personagens e cenarios da campanha: 

o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o candidato Eneas, plasticos de Collor, Zelia 

Cardoso ao lado da foto de Collor, Silvio Santos, um comicio com uma bandeira do PT, A 

Praca da Se durante o comicio das Diretas, o ministro do Exercito, Deodoro da Fonseca, um 

grafico de pesquisas com os numeros atuais 1 0 4 0 A outra foto e da Alemanha, onde um grupo 

de pessoas caminha entre cercas de arame derrubadas. 

A reportagem especial e dividida em doze rubricas. A primeira e a ultima delas 

montam o cenario da campanha. 

Na primeira delas, Uma ideia que deu certo - com o voto de 15 de novembro, o pais 

ird zerar uma etapa de sua Historia,'04' o cenario e introduzido, numa narrativa que tern 

Lubcca, que cnvolvia o pagamento de propina de 1.3 milh3o de cruzados a prefeitura de S3o Paulo e o inquerito 
sobre o desabamento da favela Nova Republica, acusando a administrac3o do PT de homicidio culposo. PT -
Pesaclelo na flora 11 - O caso Lubeca pocle estragar a campanha lie Lula na fase decisiva da sucessao 
presidencial. ( Veja, 8/1 l/89,p.34 ) 

Em treze quadros de fotos, quatro deles fazem referenda a Collor Zelia Cardoso ao lado do seu retrato, os 
plasticos com o nome Collor, Deodoro da Fonseca (alagoano ) e o grafico das pesquisas. mostrando na silhuetas 
de bonecos, Collor com 24%, bem mais forte que ou outros. 
1 0 4 1 (Veja, 15/ll/89,p.48) 
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como estrutura o mito do recomeco e o mito do centra, da ordem, o anseio de zerar uma etapa 

na historia, concluir a transicao e estabilizar o pais. Mostra a saga do povo brasileiro, o 

cidadao comum: professionals liberais, gente da lavoura, gerentes de banco, operarios de 

macacao azul e outros brasileiros sem emprego fixo, que em 1984, procuraram encontrar uma 

ordem para o pais mergulhado no caos indo as pracas. As fotos ao lado da reportagem 

comparam os comicios das Diretas com os comicios das eleicoes de 1989 - formam o mesmo 

caminho do Brasil em busca de si mesmo, do seu centra, no retorno ao paraiso perdido. 

A saga do povo brasileiro tinha os seus inimigos: os senhores engravatados, com 

residencia em Brasilia e nos bairros nobrcs das grandes capitals, ou fardados com residencia 

nos quarteis. Achavam eles que o pais funcionava melhor sem eleicoes, mas depois de 29 

anos e dez governos, o resultado era "um pais arruinado por doses sncessivas e cavalares de 

inepcia, desidia epura e simples roubalheira" ( Veja, Ibdem,p.48 ). Os inimigos venceram as 

Diretas, em 25 de abril de 1984, rejeitando a emenda Dante de Oliveira e na Constituinte, em 

1988, dando um mandato de cinco anos para Sarney. 

Novamente o pais, depois de decepcoes e adiamentos seguidos, parecia agora nas 

portas de um novo tempo, tal como na Alemanha Oriental, rompendo a ultima porta, o ultimo 

muro. 

"O resullado e que daqui a pouco, ao tomar a diregao das urnas, os eleitores 
do Brasil terao a oportunidade de zerar uma etapa de sua Historia - com a 
mesma naturalidade com que os homem do povo da Alemanha Oriental 
puderam, na semana passada, passear pelos dois lados do Muro de Berlim e 
mandar asfavas um regime que so existia na ficqao ". (Veja,Ibdem,p.49 ) 

A ultima rubrica, traz um levantamento historico Democracia sem povo - Em J00 

anos de Republica, eleicoes com a participacao de l%da populaqao, oposicoes perseguidas 

e presidentes ameagados pelas baionetas. ( Ibdem,p.68 ). Nesta materia o cenario e explicado 

590 



em sua dimensao historica, mostrando a legitimidade da eleicao de 1989, sustentada pela 

participacao e pela liberdade. Diferente, portanto, daquela de 1898 onde so votaram 2,7% do 

total da populacao ou a de 1960, quando votaram 22.1% da populacao. Agora, incluindo ricos 

e pobres, homens e mulheres, alfabetizados e analfabetos, votavam 55.6% da populacao. Era 

uma eleicao inedita na forma como se podia criticar o governo a partir de "platqformas que, 

no passado, chegariam a ser consideradas incendidrias - como a do PT de Luiz Indcio Lula 

da Silva ou do PCB de Roberto Freire " (lbdem,p.88 ). E mais ainda, as duas legenda oficiais 

o PFL e o PMDB estavam, numa situacao sem precedentes, em ruina. Enfim, o pais parecia 

caminhar para o seu centro, em busca do tempo perdido que abriria as suas portas no inicio de 

um novo milenio, o zero absoluto de todas as promessa messianicas: 

"Nesta quarla-feira, 82 milhoes de pessoas vao escolher o proximo presidente 
da Republica. Quando se examina o futuro, fica uma contabilidade dbvia. Nao 
sera no dia 15 de marco de 1990, quando o sucessor do presidente Jose Sarney 
tomard posse, que se pcxlerd falar que o pais se tornou uma naqao civilizada, 
onde a democracia faz jxirte da normalidade. Tambem nao sera em 1995, com 
a posse do sucessor do sucessor de Jose Sarney. Mas apenas no ano de 2000, 
quando, se tudo correr bem, sera empossado um presidente herdeiro de uma 
estabilidade semelhante d de Epitdcio Pessoa. Ao se olhar para o passado, no 
entanto, ha uma boa constatacao a fazer. A democracia do 0%, do 1% e dos 
25% deu errado. Entrou em aqao a democracia dos 56%". ( Veja,lbdem,p.92 ) 

Nas rubricas intermediarias sao apresentados os diversos atores do espetaculo politico. 

Collor de Mello, em quatro paginas, e o primeiro a ser apresentado: PRN - Na porta 

de enlrada - Chega a reta final o candidato Collor de Mello, que parecia sem chances no 

inicio da campanha e que se tornou o fenomeno da temporada. ( lbdem,p.50 ) A narrativa 

resume, atraves da sua biografia, a estrutura da trajetoria do heroi. Prefeito indicado de 

Maceio e governador eleito por um Estado pobre e pequeno, sem nenhum suporte dos partidos 

tradicionais "que ele ajudou a destrocar na subida", teve a candidatura vista como um blefe, 

depois foi vista como inconsistente. As referencias ao candidato, atraves metonimias e 

591 



metaforas, faz sugerir um candidato com alta estatura fisica ( acima dos humanos normais ), 

com grandeza de propositos, forga, energia, uma mistura do telurico e do sobrenatural, capaz 

de vingar os oprimidos e levar a nacao ao seu centro: 1 0 4 2 

"Collor de Mello e o mais forte candidato, pelos progndslicos, a ahocanhar 
uma das duas vagas que dao direito a passagem para o segundo turno das 
eleiqoes presidenciais, a 17 de dezembro proximo", "...seu espetacular 
desempenho durante a corrida pelos votos", "Com sua campanha contra os 
marajds em Alagoas e uma briga a cada mes com o governo do presidente Jose 
Sarney, isso tudo misturado com arrojo e uma sensibilidade politica apurada -
so isso - ,Collor de Mello conseguiu conquistar o eleitorado brasileiro", "...o 
grandefavorito", etc. ( Veja,lbdem,p.50 ) 

Era o candidato que chegou para um comicio em Anapolis, Goias, acompanhado de 

sete jatos. 1 0 4 3 Tinha a forga e a determinagao de visitar quinze cidades em uma semana e 

realizar ate quatro comicios por dia, onde repetia o mesmo texto, eletrizando a plateia: "Von 

botar na cadeia esse magote de cabras safados que estd em Brasilia roubando o dinheiro do 

povo", "Este presidente que estd em Brasilia estd envolvido em corrupcao, falcatruas e 

ladroagem". ( Veja,Ibdem,p.53 ) 1 0 4 4 

M 1 Walty at al.( 2001,p.43 ) mostram que na composialo textual, metaforas, mctonimias c outros recursos 
linguisticos da"o ao texto uma dimensao material, num jogo dc dcslocamcnto c condcnsacdcs que cria imagens. A 
imagem verbal, evidenciando o corte entre o signo e o referente, aumenta sua potencialidade de significacSes. A 
figurac3o do texto, por sua vez, leva a figuracao do leitor, que o texto de alguma forma preve "Todo texto, no 
seu processo gerativo, espera determinada leitura. Isso quer dizer que a escrita, no seu fazer-se, pressupdes 
modos de interpretacdo " 
1 0 4 3 Mais adiante ( Veja,Ibdem,p.72 ) a materia afirma: "O candidato Fernando Collor de Mello transformou 
seus comicios em superproducdes cinematogrdficas. Com freqiiencia, ele costumava chegar as cidades que ia 
visitar a bordo de uma esquadrilha com cinco jatinhos, apresenta\>a-se a multiddo reunida em praca publica 
quando jd era noite e aparecia aos olhos do eleitorado iluminado por um jogo de luzes com raio laser e som de 
musicas apotedticas...Mesmo na campanha de Collor de Mello, era no momento em que a encenacao terminava 
e o candidato da\>a inicio a suas denuncias dirigidas ao governo Sarney que a casa fica cheia e a plateia 
prestava mais atencao ". O texto scpara o ambiente, o comicio, que seria encenacao do discurso do candidato, as 
denuncias contra Samcy - procurando separar um momento subjetivo de outro objetivo, como se nesse segundo 
momento o candidato mostrasse o real e n3o fosse ele proprio - como os outros atores politicos - encenac3o. 
1 0 4 4 O jornalista Jose Neumanne observa: "Nas aparicoes em publico, ( Collor ) transmitia uma furia que 
beira\>a a loucura, mas que, tambem, leva\'a a loucura as multidoes reunidas em seus comicios. Em julho de 
1989, no meio da campanha, a multiddo que foi esperar o jatinho particular em que viajava deixou um rastro de 
destruiqdo no aeroporto de Salvador, na festa de sua recepqao.( 1992,p.51-52 ) 
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A foto dele na materia tenta transmitir essa ideia, completando e interferindo nas 

imagens verbais ( Fig. 65 ). Tomando a parte de baixo de uma pagina e meia, a foto mostra 

Collor na extremidade direita, num angulo de baixo para cima. Deixa ver apenas o candidato e 

a moldura do ceu azul. Collor fala no microfone, como os dois bracos dobrados, erguidos para 

cima e os punhos cerrados. O braco esquerdo, mais abaixo, traz o punho cerrado em torno do 

microfone; o braco direito, ultrapassando a cabeca, tambem mostra os punhos cerrados, como 

numa postura de ataque e defesa das lutas marciais ( defesa dos oprimido e ataque aos 

opressores ). A manga da camisa puxada para cima do antebraco reforca a ideia de luta. O 

candidato e fotografado de perfd, a cabeca firme, o olhar cortante para frente e a boca 

flagrada numa palavra. Visto de baixo para cima e reforcada a nocao de altura, que se 

completa na fusao entre o candidato e o ceu, permitindo varias decodificagoes ( o azul 

completando o verde e amarelo dos "eles" de Collor, a forca da natureza, o ceu em sua 

dimensao biblica, como contexto de uma figura messianica, etc. ). A legenda reafirma: "A 

explosao de um Politico ". 

Nas quatro paginas seguintes sao apresentados os atores Lula e Brizola, alem de 

Covas: PT-PDT - Duelo por uma vaga - Lula e Brizola chegam empatados na reta final da 

campanha e travam uma luta sangrenta pelo direito de disputar o segundo tumo. 

(Veja,Ibdem,p.54) 

Na foto, Lula e mostrado num angulo de cima para baixo. Esta de perfd, com parte do 

corpo coberta por uma estrutura forrada com as cores e a bandeira do PT. Com a mao 

esquerda segura o microfone e com a mao direita aponta para o ceu. Ao contrario da foto de 

Collor, a de Lula transmite um sensacao de sufocamento e achatamento, quern e mostrado nao 

e um super-candidato ( Fig. 66 ). Na pagina seguinte, Brizola e mostrado num angulo de 

baixo para cima, em cima de um palanque, em meio a outras pessoas, algumas delas situadas 

em pontos mais altos que ele ( Fig. 67 ). O candidato, de frente para camara, discursa abrindo 
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o braco direito sobre a cabeca, com a outra mao segura o microfone. Em cada uma das fotos a 

legenda afirma: "A forga de Lula" e "A forga de Brizola" 

Todo o texto, no entanto, e marcado pelas acusagoes entre os dois candidatos. 

Diferente do texto que mostra o candidato do PRN, dando expressao jornalistica e "objetiva" 

a sua imagem, neste texto os estereotipos sao postos em cena, mas atraves de um dialogo 

implicito entre os dois candidatos que duelam entrem si ( ao inves de duelarem contra aqueles 

que oprimem o povo ). 

"Foi a lgreja que organizou o PT em todo o pais, num movimento pequeno-
burgues radical que tern um operdrio de fachada...Lula e despreparado e 
incompetente, precisa de (reino e menos vaidade, pois experiencia nao se ganha 
de um dia para o outro...Seria bom se ( Lula ) tirasse a barba. Por que 
esconder a cara? Epreferivel deixar a cara a descoberto, assim como a minha, 
que eu uso ha sessenta anos", dizia Brizola. ( Veja,lbdem,pp.54-56 ) 

"Brizola gosta muito de ver um operdrio montar um palanque, mas fica 
incomodado quando ele quer apanhar o microfone...Se o problema fosse 
experiencia e idade, todos nos devertamos volar no Ulysses...0 Brizola e tao 
presuncoso que se fosse escrever um livro o titulo seria 'Eu me Amo'...Brizola 
pode chorar muito, porque jd estd fora do segundo tumo", rebatia Lula. ( 
Veja,Ibdem) 

0 texto conclui: "No esforqo final dos tres candidatos de esquerda com mais 
chances de ir para o segundo titrno, os ultimos dias de campanha sao um vale-
tudo para chegar ao dia 15. 'A esta altura da campanha, o apoio e bem-vindo, 
venha de onde vier', diz Covas - ao lado de um Brizola que se queixa da barba 
do Lula e de um Lula que acusa o candidato do PDT de ser arroganle 
demais".( Veja,Ibdem,p.57) 

A rubrica seguinte: TSE - Acabou dando Bozo - Por 7 votos a 0, o TSE decreta que o 

PMB e um partido ilegal, Silvio Santos sai fora da sucessao e uma fatia do PFL bate em 

retirada, (Veja,lbdem,p.60 ), mostra como se deu a candidatura de Silvio Santos e como ela 

acabou impugnada pelo TSE que decretou a ilegalidade do PMB, o partido fantasma pelo qual 

o empresario queria entrar na eleigao. 
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A parte seguinte traz o seguinte titulo: Apuragao - A hora Jo resultaJo - A televisao 

Jird quern sao os Jois venceJores na larJe Ja quinta-feira, e o Tribunal Superior Eleitoral 

confirmard o resultaJo na sexta-feira ( Veja>lbdem,p.64 ). Complementando a secao anterior, 

esta rubrica sugere o cenario eleitoral, enquanto jogo autoregulado, onde disputam imagens, 

dentro de uma logica e estrategias pre-estabelecidas ( a marca da democracia ), com a 

mediacao de regras proprias, estabelecidas e supervisionadas pelos agentes da lei: pela justiga 

eleitoral, formada por um corpo de especialistas. 

A outra secao: Pesquisa - A logica Jo jogo - Quais os trunfos e problemas Jos se/e 

principals canJiJatos para passar pelo primeiro tumo e continuar na corrkla eleitoral 

(Veja,Ibdem,p.68 ), mostra o quadro e as expectativas dos candidatos atraves dos dados das 

pesquisas. A parte referente a Collor afirma: 

"Conforme o niimero Je toJos os instilutos Je pesquisa, o canJiJato Jo PRN ja 
tern lugar asseguraJo no segunJo tumo. Collor esta com forga em Sao Paulo, 
onJe se estima que conle com o apoio Je 17% Jo maior colegio eleiloral Jo 
pais, e tambem tern um bom Jesempenho em Minas Gerais, a segunJa maior 
resiJencia Je eleitores - ali, sua marca e 20%. Collor vai mal entre os eleitores 
instruiJos, mas garante uma boa vantagem nas parcelas mais pobres Ja 
populagao. Junto aos mais pobres, que formam, sozin/ios , 65 milhoes Je 
eleitores, sua marca e Je 25%. Na faixa inlermeJidria, tambem estd bem, 16%. 
Sao essas pessoas que terao a palavra final na eleigao, o que signiftca que 
Collor so poJe ser JerrotaJo se ocorrer uma viraJa espetacular nos ultimos 
Jias". 

As pesquisas passaram a ser um dado novo e fundamental, dentro do processo eleitoral 

na decada de 80, passando a fazer parte e a influir no jogo eleitoral. As pesquisas sao 

instrumentos adequados a politica midiatica, pois oferecem elementos essenciais como a 

emocao e a dramatizagao ( espera-se a nova pesquisa como o capitulo seguinte da novela, ou 
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o proximo tempo do jogo 1 0 4 5 ). E fazem isso vestidas com o manto da objetividade cientifica, 

propondo fornecer um retrato fiel de uma realidade e ser porta-voz da nova esfera publica, 

representando a opiniao publica segundo uma concepcao atomista e homogenea de sociedade 

e sob o pressuposto de um tipo de racionalidade ou competencia geral compartilhada. 

A secao Participagao - Sucesso de publico - A eleigao de 1989 contagia os 

brasileiros e provoca a maior mobilizagao popular da Historia do pais desde a campanha 

pelas Diretas ( Veja,Ibdem,p.70 ), estima 3 milhoes as pessoas mobilizadas em torno de 1.000 

comicios de campanha ( na campanha das Diretas 5.3 milh5es de pessoas foram as ruas ). O 

ator aqui apresentado e o povo, geralmente representado por numeros: numcro dos que 

votaram, dos que foram as ruas, dos cabos eleitorais, etc. Nesse sentido, faz lembrar a velha 

lei da dialetica para a qual a quantidade se transforma em qualidade - o ponto de 

transformacao em uma democracia. Essa participagao popular e associada as manifestacoes 

pelas Diretas, em 1984. Seria a continuidade de um processo que estava promovendo a 

transformacao do pais, o reencontro da nacao consigo mesma. 

A secao Comunicagao - Poderes reduzidos - A campanha comprova que a televisao 

nao faz a cabega do eleitor, enquanto a imprensa se dedica a apontar os erros dos candidatos 

( Veja,Ibdem,p.74 ), mostra as limitacoes e o papel da midia na campanha. No entanto, deixa 

antever o fato irreversivel que era a nova politica midiatica, estabelecida no pais durante a 

decada de 80. A reportagem destaca o papel do Horario Eleitoral Gratuito, o jornal televisivo, 

a imprensa escrita e os debates politicos no agendamento de temas, na visibilizacao dos atores 

e construcao dos Cenarios.1 0 4 6 

, C M S Debray ( 1994 ) mostra que a videopolitica favorece o apaziguamento das lutas civicas. Nao se trala mais do 
prolongamento da guerra, mas do esporte: conseguir bom resultado, marcar um ponto. Nessa logica insercm-sc 
as pesquisas e os debates televisivos. 

Pelo que tratamos na primeira parte deste trabalho e possivel perccber que a influencia da midia, na decada 
dc 80, nao significou apenas a forma como ela contribuiu para formar opiniocs. Esta influencia que se mostrou 
mais abrangente, mas muitas vezes indireta, estava na forma como foram construidos os Cenarios, os 
personagens, as mensagens, como a politica passou a ser dramalizada c cspetacularizada e como. atraves dcsla 
dramatizacao e espctacularizaca"o, operava-se uma nova personalizacao da politica. Estava, sobretudo. na forma 
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A secao Programa - 0 choque de marco - Os candidatos prometem o paraiso, mas 

nao contain que sera preciso passar primeiro pelo ptirgatorio para arrumar a economia e 

ilustrada na primeira pagina com uma foto da economista Zelia Cardoso de Meio posando ao 

lado da foto de Collor. O texto trata dos assessores economicos dos candidatos e das suas 

propostas para enffentar o caos do corpo social doente, utilizando a metafora do quadro de 

Rembrandt, Licao de Anatomia, onde um grupo de medicos debruca-se sobre um corpo 

humano. 

Inflacao 1 0 4 7 "estratosferica", o crescimento "paralisado", a sufocante divida externa e 

interna e o Estado "gigante e ineficiente", "maquina desarranjada" sao os problemas presentcs 

no corpo social. A economista Zelia Cardoso de Mello ( assessora de Collor ) e a primeira a 

ser apresentada. Ela recomendava um choque como terapia contra a inflacao, mas descartava 

o congelamento de precos; propunha a renegociagao descentralizada da divida externa; ao 

Estado seria dado um papel estrategico e as empresas privadas investiriam em servicos 

pubicos. 1 0 4 8 

Por fim, os ultimos atores sao aprcsentados: Religiao Sermoes eleitorais Os 

milttares contrihuem com seu silencio para a cam/xmha eleitoral, mas bispos e padres vao d 

luta em defesa dos seus candidatos preferidos ( Veja,Ibdem,p.84 ). O texto mostra o 

engajamento dos agentes da Igreja com os candidatos de esquerda. Elogia o silencio dos 

militares durante a campanha, mas ressalta o seu apoio a determinados candidatos: "Ouanto 

como as mensagens politicas passaram a ser adaptadas a narrativa midiatica, conformando-se a uma nova 
subjetividade cmcrgentc. 
" M 7 No box da pagina 82 a inflacao e mostrada com o desenho de um dragao cuspindo fogo nos simbolos dos 
diversos partidos. A inflacao de 40% ao mes projelava uma taxa anual superior a 5 000%. 
1 0 4 8 O deputado Cesar Maia ( assessor de Leonel Brizola ) e apresentado como a face moderada do pensamento 
economico do PDT. Propunha combater a inflacao com maior agilidade na arrecadac3o de impostos; tambem era 
a favor da diminuic3o da presenca do Estado na economia. Mas tinha um adversario, o professor Mangabeira 
Unger, que defendia o contrario. 

O economista Aluizio Mcrcadante ( assessor de Lula ) propunha uma revoluc3o na producao industrial 
do pais, orientando investimcntos para a producao de bens de consumo popular como sapatos e roupas; prctende 
aumentar o salario minimo em cinco vezes, durante cinco anos. O PT unha um programa cstatizante ( embora a 
excessiva presenca do Estado na economia fosse considerada por quase todos os partidos como um mal). 
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aos mililares, o silencio ao longo da campanha foi a melhor coniribuicdo que poderiam dar a 

nascenle democracia brasileiro. Sente-se que a oficialidade inclinou-se por Collor de Mello e 

Guilherme Afif Domingos". ( Veja,lbdem,p.85 ) 

Tratava-se aqui de dois atores coletivos que perderam publico e se afastaram cena 

principal dos acontecimentos, mas nao perderam forga politica no decorrer dos anos 80. A 

Igreja Catolica, atingida pela concorrencia de novos mediadores da fe ( pentecostais, neo-

pentecostais ), pela urbanizacao e pelo crescimento dos meios de comunicagao - como foi 

visto na primeira parte do trablaho - foi perdendo o seu papel de agente influenciador do 

comportamento, inclusive do comportamento politico, mas politizava a sua forga religiosa 

atraves da participagao mais efetiva nos movimentos sociais e nas pastorais criadas sob a 

egide da Teologia da Libertagao. 

Os militares, depois de 1985, sairam da cena politica, mas ficaram na sombra como 

uma ameaga velada ou surgiam em intervengoes esporadicas, como tutores de uma ordem 

imaginaria. Estiveram entre os medos e os desejos dos anos 80, como agentes capazes de 

contornar o caos ( restabelecer a ordem, ameagada pela "oposigao radical", pelo perigo 

comunista ) ou promover o retrocesso politico ( desestabilizando a democracia ). O silencio e 

o apoio implicito a algum candidato por parte dos militares podiam ser interpretados como um 

porto seguro, naquele contexto ampliado de instabilidade, retrocesso e desencantos 

sucessivos. 

Collor obteve mais de 20 milhoes de votos no primeiro turno, 28% do total. Disputaria 

o segundo turno com Lula que alcangou 16% dos votos. 

Nesta nova etapa da campanha, a imagem de Collor sofreu novas e decisivas 

alteragoes, decorrentes da transformagao do enredo eleitoral, do posicionamento dos atores 

politicos e dos temas em circulagao no Cenario. 
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Para segurar o apoio da base mais ampla e de maior forca social, o segmento mais 

pobre e menos escolarizado da sociedade,104<; Collor precisava reforcar a sua imagem, 

adornando-a com novos elementos que passariam a ter mais destaque no segundo turno. 

Agora apresentava-se como simbolo da modernidade, em oposicao ao arcaico e mostrava-se 

como simbolo do sucesso, da seguranca e da ordem, em contraposicao ao novo inimigo -

Lula -, representante do fracasso, do atraso, do caos, das greves 1 0 5 0 e do perigo - na 

dramatizacao da politica, o velho mito da conspiracao ganhava centralidade. Assim, a luta de 

classes eleitoralmente codificada, chegava ao segundo turno. 1 0 1 

Para Francisco de Oliveira ( 1992,p. 17-18 ), a luta de classes eleitoralmente 

codificada, posta em cena durante o segundo turno separou claramente os contendores: 

Dc um lado, "///;/ candidato bem-nascido, fillio de oligarquia nordestina bem-
posta e ha muito pertencente ao circulo restrito das classes dominantes do 
Nordeste: tambem membra das novas bitrguesias nordestinas que, num longo 
processo desde os anos cinqiienta, se metamor/osearam de oligarcas em 
empresarios capitalistas, sem dispensarem osjagunqos e o trabuco". Do outro 
lado, " ( o outro candidato ) tambem nordestina, imigrante em Sao Paulo,, 
membra das novas classes operdrias do ABC, fundador e principal lideranqa do 
unico partido de base classista, o PT". 

Esta etapa da campanha foi retratada como um novo duelo para o heroi. Fernando 

Collor de Mello, que ja marcara posicao no imaginario popular como o Cagador de Marajds e 

UM9 "A penullima pesquisa nacional do Ibope entre o primeiro e o segundo turnos indica\'a que 47% dos 
eleitores de Collor estavam entre os que tinhorn renda familiar de ate dois salarios minimos e 59% tinhorn no 
mdximo o primdrio completo. Mostrava tambem que Lula vend a em todas as faixas de renda acima de dois 
minimos familiares mensais e nos segmentos de escolaridade superior a primdrio completo." 
(Singer, 1990,p. 136) 
1 0 5 0 Com a onda de greves e ocupacSes de locais de trabalho por trabalhadores, 68% dos brasileiros acreditavam 
que tinha havido exagero nas greves e para 51% nao era valido a ocupacao do local de trabalho durante a grcve, 
mesmo assim, 64% achavam que a grevc era a unica forma dc se conseguir melhores salarios. Pesquisa Ibope. 
todo Brasil, maio. ( Veja, 07/06/89,p.72) 
1051 "No dia 23 de novembro, Collor almocou com Roberto Marinho no ediftcio Palacete Atldntica, onde Lily de 
Corvalho morava. Ao sair, o jornalista encontrou repdrteres no calcadao. Nao quis dizer o que conversou, mas 
comentou que considerava correta a avaliacdo de Collor sobre o segundo turno: o embate seria entre o 
moderno e o arcaico e ndo entre direita e esquerda, capital e trabalho. A dindmica da campanha, porem, levou 
a disputa a tomar outro rumo: o da luta de classes". ( Conti,1999,p.221 ) 
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como o candidato anti-Sarney, agora preparava-se para um novo confronto: a luta de classes 

disfarcada numa nova cruzada pela modernidade, pela ordem e pela seguranca: 

"Na tarde de sexta-feira, no entanto, quando os computadores de um centra de 
informdtica montado pelo PRN para acompanhar as apuracoes revelaram 
quern seria seu adversdrio no segundo turno, Collor comeqou a preparar-se 
mentalmente para o mano a mono decisivo com o candidato do PT" 0 5 2 

A Veja de 22 de novembro trouxe na capa os rostos em close e de perfil dos dois 

candidatos ( Fig. 68 ). Na montagem da fotografia olham-se serios e desafiadores, como se 

estivessem realmente participando de um duelo. 1 0 5 3 Na nova politica secularizada, os 

confrontos politicos e as questoes mais amplas, de classe e ideologia politica, precisam do 

substrato da aparencia, do jogo de personalidades para alcangar a dramatizagao e 

espetacularizacao necessaria, fazendo com que uma luta politica e de classe seja narrada como 

um combate pessoal. Este e o titulo da capa: Agora, o combate que decide a sorte do Brasil. 

Presidente Collor ou presidente Lula. 

O duelo era, portanto, em primeiro lugar, uma luta de classes camuflada. Temendo que 

a sua situacao de classe o identificasse como "candidato dos ricos", 1 0 5 4 Collor passou a 

mostrar-se, com mais enfase, como um candidato politicamente independente, de fora, acima 

das classes e das facgoes politicas, 1 0 5 5 como o candidato que "precisou desabar no PRN 

^ I 0 Lugar - O prodigio das urnas - Com mais de 20 milhoes de votos em todo o pais, Fernando Collor 
vence oprimeiro turno e se transforma no maior fenomeno da historia das eleicdes. ( Veja, 22/1 l/89,p.62 ) 
1 0 5 3 A referenda a duelo, enquanto jogo simbolico em que e" transformado a disputa eleitoral, esta presente na"o so 
nesta capa, como no titulo da entrevista entre os dois candidatos: "Duelo de arguments" ( Vcja,29/11/89..04 ), 
na capa de Veja de 13/12/89, na qual os candidatos pareccm discutirem um com o outro e, neste mesmo mimero, 
quando a reportagem trata do debate televisivo: "O duelo, apontado como decisivo para o segundo turno da 
eleicao, foi bastante equilibrado" ( p.54 ) e quando trata do segundo debate televisivo: "...no primeiro debate 
dessa etapa. Lula saiu-se melhor. No ultimo duelo entre os dois, conludo, verificou-se que ocorreu o contrdrio ". 
(Veja, 24/12/89,p.66) 
l 0 5 A "Ate os ultimos dias, Lula estard querendo provar que Collor e o candidato dos ricos... Faremos a 
campanha do tostdo contra o milhao', afirma Lula ". ( Veja, 22/1 l/89,p.61) "A briga no segundo turno vai ser 
do mem m> pobre contra o mem no rico \jd anunciou Lula, na quinta-feira passada". (Veja, 22/1 l/89,p.66 ) 
1 0 5 5 "Embora tenha uma metralhadora eleitoral contra Lula, Collor mantwe a mesma posicdo do primeiro turno 
em pelo menos uma area - sua distancia dos empresarios e dos politicos. Na terqa-feira, empresarios como o 
presidente da Federaqao as Industrias de Sdo Paulo, Mario Amato, o presidente da Federaqao do Comercio, 
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porque seu partido anterior, o PMDB, nao queria ve-lo como candidato... ( e ) explodiu nas 

pesquisas sem a ajuda de nrnguem".1056 Enfim, Collor ressaltava a sua ligacao direta com o 

povo e utilizava a geografia social dos seus votos para provar de que era ele, e nao o seu 

opositor, o candidato dos pobres e o legitimo opositor as elites, aos "ricos inescrupulosos": 

"Minha alianqa fundamental sempre foi com o povo, com a sociedade. Dentro 
do espectro da sociedade, minha alianca foi com a classe mais humilde. A 
realidade das urnas e as pesquisas estao ai para apontar que ganho em todas 
as classes, me nos na classe A. Isso demons tra que nao represento os interesses 
da elite, mas uma ameaca a ela " "'°57 

A enfase na personalidade do candidato facilitava o processo que o separava do seu 

corpo social e a sua pretensa luta ( contra o atraso, contra os empresarios da Fiesp, contra o 

Estado manchado por interesses particulars ) servia de legitimacao e de elo com o grupo que 

nomeava e defendia: 

"Portanto, nao vejo diftculdade nenhuma em ser um ex-empresdrio. Tao 
importante quanto a origem e saber de que lado se luta, Minha posicdo com 
relaqdo ao empresariado cariorial, representado pela Fiesp, por exemplo, e 
conhecida. Trata-se do berqo do atraso. A Fiesp representa o enlaqamento dos 
interessesparticulares e empresariais aos interesses do Estado ". ( Veja,lbdem, 
p.06-07 ) 

A bran Szajman e o presidente da Balsa paulista, Eduardo da Rocha Azevedo anunciaram seu apoio a Collor. 
Certo de que nao ha nada mais Unpopular nesta campanha do que o presidente Sarney e empresarios como os 
da Fiesp, o candidato do PRN autorizou uma cena humilhante em que colocou os tres empresarios no papel dos 
tres paletas. 'Liga para esse cara e manda ele calar a boca', disse Collor a um dos seus assessores, referindo-se 
a Amato. Calheiros anunciou o repudio de Collor as declaracdes dos empresarios e reafirmou publicamente a 
posicdo do candidato do PRN, de que nao precisou de seu apoio para chegar aonde chegou..Ao mesmo tempo 
em que Lula batalhcn'a para conseguir apoio das alas partiddrias d esquerda do espectro politico, Collor 
manleve seu discurso segundo o qual nao precisou nem dos politicos nem dos empresarios para chegar ate aqui 
- e pretende deixar as coisas continuarem assim ". ( Veja, 29/1 l/89,p.50 ) 
1 0 5 6 (Veja, 22/ll/89,p.49) 
1 0 5 7 Entre\>ista: Fernando Collor de Mello e Luis Indcio Lula da Siva - Duelo de arguments - Os dois 
candidatos expdem suas ideias, criticam as propostas do ach'ersdrio e prometem a vitdria na eleicao de 17 de 
dezemhro. ( Veja, 29/1 l/89.,p.05 ) 
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Na Veja dc 06 de dezembro, as estatisticas das pesquisas contribuiam para mostrar 

que Collor era o verdadeiro candidato dos pobres: 

"Junto a fotia da populacao que sobrevive no desamparo...e cuja renda e 
inferior a I 500 cruzados novos por nws, Collor vence Lula por 50% das 
preferencias contra 38%...Na faixa intermedidria, a dos brasileiros que 
trabalham com carteira assinada e sao operdrios especializados, funciondrios 
publicos e empregados nos escaloes medios do setor privado, com uma renda 
que chega a 4 0000 cruzados novos, os dois concorrentes empatam - 44% das 
preferencias para cada... Por fim, na chamada classe A brasileiro, curiosidade 
socioldgica que reiine todos os cidaddos brasileiros que ganham mais de cinco 
salarios minimos por mes...Lula vence Collor por 46% a 39%. Sao artes do 
eleitorado de 1989: o candidato operdrio Luis Indcio Lula da Silva, que passou 
boa parte da vida entre os brasileiros com menos de 1 500 cruzados novos por 
mes, e depois chegou aos de ale 4000, e o preferido entre os mais hem 
remunerados - pessoas que tern um diploma universitdrio e um estilo de vida 
formado em ambientes semelhantes aos freqiientados por Collor de Mello ".10S8 

O duelo era, tambem, uma forma de ganhar espaco no espectro politico: uma luta para 

o reposicionamento da marca do candidato, diante de um mercado politico que se polarizava 

entre a esquerda e a direita. Para isso, Collor atacou de tres formas diferentes. Num primeiro 

momento, tentou subestimar o debate entre direita e esquerda como algo ultrapassado, 

principalmente, depois dos acontecimentos que estavam alterando o mapa do Leste Europeu: 

"Na Europa, alias, ninguem mais fala em direita e esquerda, apenas na diminuicdo da 

maquina do Estado e no bem-estar do povo, independentemente de opcao ideoldgica".1059 

"Enquanto Lula fala no lucro como se fosse um palavrao, o maior exportador 
do marxismo, o sovietico, da demonstracao de sintonia com o mundo moderno. 
Enquanto o PT deseja a estatizacdo, paises europeus de diversas correnies, 
como a Espanha de Felipe Gonzalez, a Inglaterra de Margaret Thatcher e a 
Franga de Frangois Mitterand, falam em privatizar. Por que correnies 
ideoldgicas diferentes tomam medidas comuns? Porque em paises 
desenvolvidos nao se discute direita, centro e esquerda. A discussao giro em 
torno do bem-estar social. No Brasil, que escolheu a mim e ao Lula para o 

1 0 5 8 Brasil - Cerco ao povdo - A cluas semanas cla eleicao, Fernando Collor de Mello lidera as pesquisa com 
folga e briga para manter os votos dos brasileiros mais pobres. ( Veja, 06/12/89,p. 50 ) 

1059Entre\>ista - Fernando Collor de Mello-Jogo para fazer got. ( Veja, 22/1 l/89,p.69 ) 



segundo turno, 70% da populacao nao quer saber de esquerda e direita. Ela 
exige respostas rdpidas sobre quando vai ter mel/iores salarios, quando vai ter 
empregos dignos e quando vai poder ter comida. "W6U 

Em seguida, passou a identificar o seu opositor como o representante da esquerda 

radical e ultrapassada que estava sendo varrida do mundo moderno e globalizado. Por fim, 

definiu-se mais claramente como social-democrata: "No primeiro turno, o candidato 

Fernando Color de Mello se lancou como concorrente de centro. Mais tarde, era de centro-

esquerda. Ao passar para o segundo turno, apresenta-se como social democrata ".1061 

Por fim, o duelo era entre o moderno e o arcaico. Para Collor, as ideias de Lula eram 

manifestacoes de atraso, de tudo aquilo que nao dava certo, em comparacao com o seu 

modernismo social-democrata:1062 

"Men programa de governo estd mais adequado a realidade brasileiro. E um 
programa que tern a cara do candidato, um social-democrata. As proposta que 
fazemos sao mais consistenies e anos-luz a frente do que prega a PT. Men 
programa nao foi elaborado com a importaqao de ideias falidas. Nasceu de 
estudos aprofundados do pais feitos por mentes modernas, e, por isso, 
incorpora avancos importanies"1 6 3 

Na Veja de 13 de dezembro de 1989, o candidato do PT voltou a ser associado ao 

fracasso dos regimes socialistas. Uma evidencia de que ele tomava o caminho oposto ao da 

modernidade e da liberdade: 

"Poucos dias antes da votacao do primeiro turno, ocorreu uma das mais 
gigantescas reviravoltas politicas em escala planetaria - a queda do Muro de 

1 0 6 0 Entre\>ista: Fernando Collor de Mello e Luis Indcio Lula da Silva - Duelo de arguments - Os dois 
candidatos expdem suas ideias, criticam as propostas do adversdrio e prometem a vitdria na eleicao de 17 de 
dezembro. ( Veja, 29/ll/89.,p.08) 
1 0 6 1 (Veja, 13/12/89,p.52) 
1 0 6 2 (Veja, 22/ll/89,p.53 ) 
1 0 6 3 Entrevista: Fernando Collor de Mello e Luis Indcio Lula da Silva - Duelo de arguments - Os dois 
candidatos expdem suas ideias, criticam as propostas do adversdrio e prometem a vitdria na eleicao de 17 de 
dezembro. (Veja, 29/ll/89.,p.04) 
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Berlim. Para todos os que prezam a liberdade, e que para todos os que se 
opoem as solucoes esquerdistas, festejou-se a cena como uma prova, a mais, de 
que o comunismo e um regime fracassado, que se encerra como uma das mais 
desastradas experiencias da humanidade ao longo deste seculo. Lembrou-se 
tambem, que a plataforma de Luis Indcio Lula da Silva, com sen anacronismo 
estatizante e sua Utopia de dirigir a recuperagdo econdmica do pais a partir do 
Palacio do Planalto, guardava um bom laco de parentesco com a drvore 
genealdgica esquerdista que levou aoMuro de Berlim ". ( Veja,Ibdem,p.53 ) 

Feitos estes ajustes, Collor de Mello continuaria atualizando um conjunto de fantasias 

que o manteve atrelado a sua imagem do Cagador de Marajds. Eram fantasias narcisicas, 

demarcando um poder pessoal exacerbado e uma modernidade que parecia exalar da sua 

aparencia; eram as fantasias destrutivas, contra os inimigos do povo e da nacao ( agora 

incluidos entre eles a oposicao radical e atrasada ), lidando com a necessidade de vinganca e a 

vazao do odio social acumulado; eram fantasias de integracao, na promessa de estabilidade 

socio-economica, fundindo o neoliberalismo com a social-democracia; eram fantasias 

materials, no vislumbre de distribuicao de renda. Collor as sintetiza ao responder, em 

entrevista, qual a medida que tomaria no primeiro dia de governo, se eleito: "Mandar para 

cadeia um bocado de corruptos, comegar a tratar rapidamente os indices inflaciondrios e 

detonar um programa social que ajuste a distribuigao de renda do pais e que melhore a 

qualidade de vida da imensa maioria "J064 

A imagem de heroi "Salvador" continuava articulada a fantasias narcisicas e eroticas 

na forma como o candidato se apresentava e na forma como era apresentado na narrativa 

midiatica. Agora as ideias de forga, virilidade, juventude, determinacao, distincao estavam 

associadas a modernidade. 

O titulo da reportagem sobre ele no inicio do segundo turno e significativo: Primeiro 

lugar - O prodigio das urnas - com mais de 20 milhoes de votos em todo o pais, Fernando 

1 0 W Entrevista: Fernando Collor de Mello e Luis Indcio Lula da Siva - Duelo de arguments - Os dois 
candidatos expdem suas ideias, criticam as propostas do ach'ersdrio e prometem a vitdria na eleicao de 17 de 
dezembro. ( Veja, 29/1 l/89.,p.04) 
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Collor vence o primeiro Innio e se transforma no maior fenomeno da historia das 

eleigdes:106' 

"Desde abril passado, quando sua campanha come con a esquentar, ele se 
consagrou como o campeao das pesquisas eleitorais, disparando na /rente do 
segundo colocado - I do disparado que nao compareceu a ttenhum dos debates 
com os concorrentes na televisao, ignorou os saloes da elite po/ilica e 
econdmica do pais e dedicou-se quase unicamente a falar para a massa com 
sua oratoria agressiva e expressdo corporal de desafto. Aos 40 anos de idade, 
dindmico, audacioso e com uma brutal dose de confianca em si mesmo, Collor 
conseguiu de la para cd realizar proezas de vdrios tipos. Somente nos ultimas 
cinco semanas ele percorreu 37 cidades em tcxio o Brasil e fez mais de trinta 
comicios. Segundo as contas de sens assessores, conseguiu arrastar para as 
pracas mais de 1,5 milhao de pessoas, na maior parte eleitores pobres de 
cidades do interior ou do campo Teve mais que qualquer outro candidato, o 
apoio do chamado povdo. Na semana passada, ao se abrirem as urnas da 
eleiqdo de 15 de novembro, veriftcou-se que Fernando Collor de Kiello pode ser 
ainda algo ainda maior que Fernando Collor de Mello ". ( Veja, Ibdem ) 

Prodigio, fenomeno, dinamico, audacioso, super-confiante, campeao sao definicoes 

carregadas de simbolismo e perfeitas para definir o perfil de um heroi, situado acima do bem e 

do mal, capaz de realizar proezas de varios tipos. 

"0 mais jovem presidente da Histdria do Brasil disparou rumo d vitoria em 
cima do formiddvel eixo eleitoral que construiu entre Sao Paulo, Minas Gerais 
e Parana, onde surrou impiedosamente sen adversdrio nas urnas...Collor iria 
demons!rar que e o mais espetacular caso de self-made man da politica 
brasileira...Collor largou com menos medalhas no peito do que a maior ia de 
sens concorrentes...Collor chega ao Planalto sem dever nada a ninguem -foi 
ele o arquiteto e o principal credor de sua propria vitoria. Nao estard 
amarrado por uma drvore de acordos paralisantes como a Alianqa 
Democrdtica mm precisard pagar favores que nao recebeu ".1066 

1 0 6 5 (Veja, 22/ll/89,p.62) 
1 0 6 6 Brasil - Collor chega a praia - Depois de nove meses de campanha e uma disputa apertada no segundo 
turno, a sucessdo termina como comeqou - com a vitdria do fcn'orito. ( Veja, 24/12/89,pp.63-67 ) 



O seu sucesso pessoal era transferido e globalizado para o sucesso politico de uma 

proposta de modernizacao para a nacao que, durante toda a decada, permaneceu atolada num 

lamacal de desencantos e desorientacao: 

"Uma quest do que o candidato Collor deixou aberta, e que o presidente Collor 
terd cinco anos para responder, diz respeito a um traco marcante de seu 
comportamento - a busca obstinada do sucesso. 'E uma marca que pode cair 
bem num pais que passou os ultimas dez anos nos maos de dois presidente 
desorientados, que transigiam com ministros gastadores e poupadores, ora 
comungavam com ideias de austeridade ora, mais tarde, com proposicoes 
inflaciondrias, cavando o buraco de incongruencias que se transformou o 
Brasil de 1989"1067 

Da mesma forma, como a sua forca fisica e seu temperamento forte eram globalizados 

como caracteristicas de uma forca politica capaz de tirar o pais do marasmo de lideres 

inexpressivos, vagarosos e hesitantes, abrigados no vazio do poder: 

"0 novo presidente tern um temperamento de dinamite e um comportamento tdo 
imprevisivel que chega a ser capaz de posar para uma fotografia em /rente ao . 
Paldcio do Planalto com os bolsos de /ora apenas para desa/iar o presidente 
Sarney. Tenso e impacienle, Collor e um desses polilicos que pralicam um 
ritual psicologico que boa parte do ele dorado aprecia - o soco na mesa". ( 
Veja, Ibdem) 

Desta forma, o corpo do candidato continuou a ser utilizado, no segundo turno, como 

expressao de forca, juventude e virilidade, aparecendo nas fotos de calcao de banho numa 

praia do Maranhao ( Fig. 69 ), dando "banana" para manifestantes que o xingavam, abracado 

(Ibdem, p,66) 



com a mulher no palanque, sobressaindo-se da multidao, nadando,1068 lutando carate numa 

foto da juventude e com o braco erguido e punho fechado.1069 

Era assim que Collor de Mello aparecia como o candidato capaz de realizar as 

fantasias dos eleitores, ou seja, punir os inimigos do povo, estabilizar a economia, combater a 

inflacao e a estagnacao, distribuir a renda, diminuir o tamanho do Estado e dar um rumo 

modernizante para o pais, trazendo de volta a paz, a seguranca e o equilibrio. 

"Collor vai olhor pelos pobres e acabar com a carestia ", Jorge Nunes Costa, 
agricultor, 35 anos, Igarape-Acu, Para.1 0 7 0 

"Uma semana depots de tomar posse, o Collor vai melhorar a nossa vida, 
aumentando os saldrios e nao deixando que as coisas siibam de preco ", Pedro 
Manoel do Rosario, 56 anos, limpador de peixes no Mercado Municipal de 
Parangua ( Veja,lbdem, p. 51 ) 

"Por mini, o Sarney deveria ir para a cadeia e Jicar la ate morrer, por que 
judiou demais da genie...Collor tern um jeito meio bravo, mas e um homem 
corajoso e de passado limpo, ao conlrdrio dos outros candidates que jd 
passaram pelo governo e nao fizeram nada", Jose Ivan Pereira da Silva, 23 
anos, costureiro, favela Nove de Julho, Zona Leste de Sao Paulo. ( Veja,lbdem, 
p.52) 

"Eu gosto do jeito dele/alar. Ele parece corajoso ", Odete Gomes da Silva , 42 
anos, o marido e motorista. ( Ibdem, p.53 ) 1 0 7 

1 0 6 8 "Aos 40 anos de idade, o presidente eleito faz tongas caminhadas didrias e pratica esportes regularmente. 
Ele nada, com elegdncia, os quatro estilos ( a esq.), mas e um jogador de futebol mediocre. Collor mantem sua 
boa forma sem jamais ter feito dieta" ( Veja, 24/12/89.p.77) 
1 0 6 9 Das fotos publicadas em Veja durante o segundo tumo, chama atencao a que foi publicada no dia 29 de 
novembro na revista que trazia Lula na capa. A reportagem, Brasil - Jogo bruto na reta de chegada - Collor 
aparece no segundo turno como fa\<orito nas pesquisas, enquanto esquenta o bate-boca da corrida sucessoria, 
faz uma montagem na qual Collor posta-se em cima de um grafico de barra com dados da pesquisa do Ibope que 
mostrava o seu crescimento desde o fim do primeiro tumo. O candidato parece avancar, enquanto, com as maos 
nos bolsos, olha para baixo, para o opositor ( invisivel, mas situado numa situac3o desconfortavel ). Na pagjna 
seguinte, sobre outra barra do lbope, Lula olha para baixo, mas parece desequilibrado, inseguro, prcstes a cair 
para o patamar mais baixo. (Fig. 70) ( Fig. 71) 
r ° 7 0 ( Veja, 06/12/89,p.50) 
1 0 7 1 Reilly ( 1996,p.208 ) mostra como Fernando Collor, associava forca, juventude, virilidade e modemidade, 
apresentando-se como "politico corajoso, vindo de fora, forte o bastante para lidar com a corrupcao e 
suficientemente moderno para criar um 'novo Brasil'...Sua juventude e virilidade eram apresentadas como 
evidencia de sua capacidade para contornar uma politico antiga e desgastada". E o que tambem, afirmava, na 
dpoca, Marcus Figueiredo: "Ele £ o candidato da vinganca, daquele eleitor que se sente injusticado e traido e 
que vai as urnas para dar seu troco ao governo ". ( Veja,06/12/89,p.52 ) 
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E importante ressaltar, contudo, que, durante o segundo tumo, a construcao da imagem 

de Collor vai se dar desconstruindo a imagem de Lula, num jogo de seducao e estereotipos. 

Os pontos dessa desconstrucao eram: o confronto das biografias, as administrates do PT, e a 

posicao de Lula ( e do seu partido ) em relacao ao Estado. 

No confronto entre a biografia dos dois candidatos, os textos de Veja expressam 

preconceitos de classes mesmo quando procura camufla-los. 

O titulo da primeira reportagem de Veja no segundo turno e exemplar: Brasil - A 

briga pela faixa - No confronto final, o metalurgico Lula e o ex-governador Collor terdo de 

mostrar ao dehor quern e o verdadeiro candidato do nao.10,2 O confronto era entre o 

metalurgico e o ex-governador, nao entre o metalurgico e o empresario ou o ex-deputado e o 

ex-governador, por exemplo. Mais adiante, esse confronto aparece entre "o hem apessoado 

Collor e o operdrio Lula" ( Veja,Ibdem, p.49 ). 

Na apresentacao de Lula, a materia mostra que a sua ideia fixa de mudar a vida dos 

pobres e miseraveis do Brasil era expressa numa linguagem direta, tosca, num discurso pouco 

articulado e cheio de conceitos nebulosos, pois Lula e um candidato que nao habitou o mundo 

politico, tal como ele e normalmente entendido. Lider operario forjado nas greves do ABC 

paulista ha uma decada, "ele aprendeu a fazer discursos muito cedo, mas so comeqou a usar 

gravatapara comparecer aos debates dospresencidveis na TV". ( Veja,Ibdem, p.49 ) 

As biografias dos dois candidatos sao sintetizadas de forma contraposta junto as fotos 

que os apresenta: 

"A forca do primeiro lugar - Collor tern formaqao universitdria, teve pai 
senador - o alagoano Anion de Mello - e jd foi prefeito bidnico da extinta 
Arena, deputado do PDS e governador do PMDB. Rejeitado pelo partido, 
contudo, construiu sua campanha praticamente sozinho, montado numa 
legenda alugada, pregando uma caqada aos marajds, martelando os politicos 

2 ( Veja, 22/1 l/89,p.48) 
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tradicionais e o governo do presidente Sarney. Ganhou disparado". ( 
Veja,Ibdem, p.48 ) 

"A forca do segundo lugar - Lula foi retirante nordestino, seu diploma e de 
madureza ginasial, trabalhou como torneiro mecdnico e comecou na politica 
como sindicalista no ABC paulista. Apesar das criticas a gestao do PT nas 
prefeitura que ganhou no ano passado, ele ainda simboliza o protesto contra 
tudo o que estd ai, fez uma campanha apoiado na militdncia ativa dos partidos 
de esquerda que o apoiam e conseguiu tirar a segunda vaga de um politico 
tradicional, o gaucho Leonel Brizola.". ( Veja,Ibdem,p.49 ) 

Nestes textos, a principio, os dois candidatos sao nivelados: sao politicos diferentes e 

representam um nao "contra tudo que esta ai". Porem, sao diferentes. A origem social de 

Collor dota-o do conhecimento de codigos necessarios para o mundo da politica e, ao mesmo 

tempo, serve para criar uma identificacao positiva num pais marcado pela miseria, pela 

privacao, pelos desejos e fantasias materials frustradas. Afinal, ele era o espelho do sucesso, 

do moderno, da beleza, da distincao. Enquanto isso, Lula e apresentado como o candidato fora 

do lugar, como se nao dispusesse - por sua condicao de classe - de capital simbolicoe politico 

suficiente para ser um candidato legitimo e para representar o povo, com ele tao parecido. A 

sua condicao de operario e reforcada, reduzindo o potential de identificacao e aglutinacao da 

sua imagem. Era o espelho invertido: o fracasso, o feio ( barba "esquisita", "de campones", a 

barriga de Sancho Pancha, os erros de concordancia1 0 7 3 ), o atrasado, o comum. 

O espelho invertido construido pela imprensa era eco dos estereotipos compartilhados 

por amplos segmentos sociais: 

"Felicito Veja pelas excelentes reportagens sobre Luis Indcio Lula da Silva. E 
impossivel que um pais tao imenso como o nosso eleja um presidente tao 
pequeno intelectualmente e sem nenhuma cultura. Se esse senhor for eleito, 
como sera o sen discurso de posse? Lula usou o sindicato e a boa-fe do povo 
brasileiro para conhecer o mundo e enriquecer". ( E.C, Taubate, SP - Cartas, 
Eleicoes, Veja, 13/12/89,p.l4 ) 

( Veja, 18/10/89,p.45 ) 
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"Nao consigo imaginar o Lula presidindo a abertura da assembleia das Nacoes 
Unidas, com seu portugues pobre, mediocre, sens discursos agressivos, 
baseados no fracassado regime comunista" . ( M A , Goiania,GO - Cartas, 
Eleicoes, Veja, 13/12/89,p.l5 ) 

"Como brasileiro, ienho muita fe e conviccdo de que o men Brasil sera uma 
nacao exemplar aos olhos de quaiquer ouira nacao. Por isso e decepcionante e 
humithante ver o candidato do PT no segundo tumo, com irresponsdveis 11 
mi/hoes de votos. Precisamos de um governanle a altura de nossas 
potencialidades para colocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento social, 
economico, politico e tecnoldgico". ( E.S, Prados, MG - Cartas, Eleicoes, Veja, 
13/12/89,p.l5 ) 

A condicao de classe de Lula era parcialmente focalizada para julga-lo como a 

encarnacao pessoal de um fracasso social ou encarnacao social de um fracasso pessoal. 

Buscava-se provocar o preconceito do pobre contra o pobre - que como nota Oliveira ( 

Ibdem,p.20 ) -,se acostumou a pensar a pobreza como resultado da ignorancia. 

A critica a administracao petista foi reforcada no segundo tumo, depois que os 

resultado das urnas comprovou que o candidato do PT obteve pouco rendimento politico onde 

o seu partido havia vencido nas eleicoes municipais de 1988, como foi o caso de Sao Paulo: 

"Lula tropecou na capital paulista, onde tern seu reduto politico e sindical mais 
forte, alem de uma prefeitura na mao da petista Luiza Erundina - ficou com 
apenas 15% dos votos paulistanos, em quarto lugar, alrds de Collor, Maluf e 
Covas, quando Erundina obteve no ano passado o dobro desse indice. A 
verdade e que ate mesmo no caso do PT vota-se contra hoje em dia. Nas urnas 
abertas na semana passada, o partido fez feio em vdrias outras cidades 
governadasporprefeilospetistas, como Porto Alegre e Campinas".1074 

A forma como este fato era tratado, abria tres possibilidades de desconstrucao da 

imagem do candidato do PT. Primeiro, nivelava o candidato aos politicos tradicionalmente 

desgastados, utilizando o gancho das denuncias surgidas no final do segundo tumo 

envolvendo a Lubeca, empresa imobiliaria, e a prefeitura de Sao Paulo. Segundo, procurava 

(Veja, 22/ll/89,p.50) 
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comprovar a ineficiencia e a incompetencia do partido no poder ( e, por conseguinte, do seu 

candidato ): candidato Lula agrada muito mais ao eleitorado que o vefazendo discursos 

na oposicao do que dquele que e obrigado a agiientar a acdo de seu partido no governo " 

(Vejajbdem, p.55 ). E, terceiro, valorizava a atuacao politico-administrativa de Collor no seu 

estado: "Em Alagoas, ( Collor) teve mais votos do que todos os outros candidatos juntos". ( 

Veja,Ibdem,p.62 ). A ideia era mostrar que Collor foi um bom administrador e, portanto: 

"pode ser uma versdo atua/izada do ex-presidente Juscelino Kubitschesk na decada de 

90"""\ Esse discurso da midia, era tambem o discurso de Collor: 

"O PMDB e o PFL, por exemplo, nao foram derrotados somente por causa de 
suas administrates municipals. Perderam por causa da Nova Republica. Jd o 
PT, onde foi posto d prova, como em Sao Paulo, Porto Alegre e Santos, por 
exemplo, quebrou a cara. As prefeiluras do partido sao um exemplo do que o 
PT e seu sectarismo preparam para o pais. Em Alagoas, onde o atual 
governador era men vice, nao perdemos em um unico municipio. E fomos 
postos d prova nas urnas apos uma administracdo exemplar " , 0 6 

A partir dai, o PRN lancou a mensagem: "Quern conhece o PT, nao vota no PT", 

retirada daquela utilizada por Brizola no primeiro turno "Quern conhece o Brizola, vota no 

Brizola ". 

0 outro ponto de ataque ao candidato do PT era a sua concepcao de Estado. 

Identificando o Estado com ineficiencia, privilegios e corrupsao ou com o fracasso dos paises 

socialistas, as concepcoes que o defendiam eram rotuladas de retrogradas, atrasadas, radicals e 

deslocadas. 

"Por outro lado, Lula nao tern um programa de governo. E estatizante, 
socializante, e seu discurso pode soar radical no confronto com minhas 

1 0 7 i ( Veja, 29/ll/89,p.51 ) 
1 0 7 6 Entwista: Fernando Collor de Mello e Luis Indcio Lula da Silva - Duelo de argumentos - Os dois 
candidatos expdem suas ideias, criticam as propostas do ach'ersdrio e prometem a vitdria na eleicdo de 17 de 
dezembro. ( Veja, 29/1 l/89.,p. 10) 
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posiqdes...A diferenqa entre nos dois diz respeito d maneira como encaramos o 
Estado. Defendo o enxugamento da maquina estatal e a economia de mercado. 
O PT defende o forialecimento do Estado, a estalizacdo e a socializacao do 
pais. Hd correntes no PT que pensam que nao se chega ao poder sem revoluqdo 
sangrenta. Minhas teses sao diametralmente opostas"1077 

Novamente aqui o discurso do candidato Collor era reproduzddo como verdade 

objetiva pelo discurso da imprensa: 

"Existe, por Jim, um drama urgente nas proposiqoes econdmicas do PT, cujo 
aspecto central e o anacronismo. Trata-se, ai, de sua Utopia estatizante. Nao e 
que Lula tenha pianos de nacionalizar empresas da area privada...O problema 
e que o candidato do PT nao tern pianos para enxugar gastos, cor tar despesas 
inuteis e muito menus por a mao no ninho de privilegios onde se abrigam 
funciondrios donos de saldrios miliondrios e Jolgadas jornadas de trabalho. De 
todos os 21 concorrentes do primeiro tumo, Lula era o unico a assumir uma 
postura desse tipo " w 8 

0 conteudo e as formas de desconstrucao da imagem do candidato do PT sofreram 

modificacoes no decorrer do segundo tumo. 

De initio, Collor tentou nivelar-se com Lula. Eram os unicos representantes de algo 

novo na politica brasileira. Era uma maneira de se livrar de uma polarizacao que o levaria a 

direita do espectro politico e a uma possivel identificacao com a elite e os "ricos": 

"A sociedade escolheu Collor e Lula para o segundo tumo como um 'nao' a 
podridao dessas elites equivocadas e irresponsdveis que habitant o Brasil. Lula 
e eu somos os unicos Jatos novos, as duas faces novas nessa eleiqdo. Eu e ele 
combatemos o governo Sarney e, ale mesmo porque somos da mesma geraqao, 

• . • . ~ ,,1079 
encarnamos no eleitorado esse anseio por renovaqao 

1077 Entrevista - Fernando Collor de Mello - Jogo parafazer gol ( Veja, 22/1 l/89,p.68-69 ) 
1 0 7 ! i ( Veja, 29/ll/89,p.58) 
1 0 7 9 Entrevista: Fernando Collor de Mello e Luis Inacio Lula da Silva - Duelo de argumentos - Os dois 
candidatos expdem suas ideias, criticani as propostas do ach'ersario e prometem a vitoria na eleicao de 17 de 
dezembro. ( Veja, 29/ll/89.,p.05) 
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Ate o final do mes de novembro, Collor mantinha-se numa boa dianteira nas 

pesquisas, aproximadamente 51% contra 37% de Lula ( segundo o lbope ) . 1 0 8 0 

O programa eleitoral na televisao no segundo turno, comecou no dia 28 de novembro. 

Cada candidato tinha direito a 20 minutos diarios ( 10 minutos de dia e 10 minutos a noite ). 

Utilizando modemos recursos de computacao grafica, a novidade do programa de 

Collor era o desenho de dois eles sobre um trilho passando entre cartazes: saude, educacao, 

emprego, transporte, escola, habitacao, mimetizando a modernidade.1081 Mas, tal como no 

primeiro turno, continuavam as criticas ao formato e ao conteiido do programa. Para o diretor 

do lbope e para o jornalista Ferreira Neto, Collor precisava mudar o programa sob pena de 

perder a eleicao. Diziam que o programa parecia sem rumo, sem pulso e sem reacao aos 

ataques do adversario. 

Para piorar, no primeiro debate realizado no dia 3 de dezembro, com duas horas e 45 

minutos de duracao, Lula conseguiu impor a imagem de um candidato mais firme, 

determinado e agil. Na quinta feira, dia 7, o Datafolha divulgou uma pesquisa, onde 39% dos 

telespectadores consideravam que Lula fora o vitorioso no debate e 35% achavam que havia 

sido Collor o vencedor. No dia do debate, Lula tinha 37% das intencoes de voto, na pesquisa 

seguinte estava com 40%, enquanto Collor descera de 52% para 49%. 

A estrategia de ataque ao adversario passou, entao, a ser redefinida, apelando para o 

temor do eleitor: temor do caos, expropriacao, radicalizacao, violencia, atingindo 

principalmente setores das classes medias. Essa nova tatica de Collor e percebida por Conti: 

"No segundo turno, Collor otacoit resolutamente essa ideologia de esquerda 
no hordrio eleitoral, no Programa Ferreira Neto e no ultimo debate na 
televisao. Arvorou-se em candidato da ordem. "De um lado, estd a candidatura 

1 0 8 0 (Veja, 06/12/89,p.51) 
1 0 8 1 Esta vinheta, agora melhor produzida, seguia o mesmo padrao daquela do primeiro tumo, quando os dois 
eles voavam, ao som de uma trilha sonora que lembrava a do filme do super-homem, destruindo placas onde 
estavam escritas as palavras: miseria, fome, etc. 
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do ceniro democrdtico, por mini representada. Do outro /ado estd uma 
Candidatura que esposa teses estranhas ao nosso meio, teses marxis/as, teses 
estatizantes". (Ibdem,p.262). "Incisivo, Collor associou o PT a 'luta armada', 
a 'baderna', ao 'caos', ao 'calote das cadernetas de poupanga', a 'invasdo de 
terrasprodutivas ou nao' e d 'invasdo de casas e apartamentos"\ lbdem,p.262 
) 'War sua mensagem final no debate, deixou isso claro 'No dia 17, nos vamos 
dar um nao definito d bagunqa, ao caos, a intolerdncia, a intransigencia, ao 
totalitarismo, a bandeira vermelha. Vamos dar um sim a nossa bandeira, a 
bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. Vamos cantar o 
nosso Hino nacional e nao a Internacional socialista. "'.( Conti,1999,p.275 ) 

Esta mudanca de estrategia de Collor tambem se refletiu no Programa Eleitoral 

Gratuito. Segundo Albuquerque ( 1994,p. 114 ): "A medida que a data da eleigao se 

aproximava, a caracterizagao de Lula e do PT como agentes interessados na deslruigao do 

Brasil ficou mais nitida e o lorn dos discursos ere seen em dramaticidade. " 

No dia 11 de dezembro Collor discursou 10 minutos, acusando o PT de pretender 

"instalar aqui a desorganizagdo, o terror, a loucura e o fanatismo e se apresenta como o 

ultimo obstdculo contra asforgas da barbdrie ". (Ibdem,p. 114) 

No dia 10 de dezembro, Collor sugeriu diretamente, sem a utilizacao de metaforas, que 

o PT pretendia alterar os simbolos nacionais do Brasil, o que evidenciava o desamor do 

candidato do PT pelo Brasil. 

"(...)A nossa bandeira, como todos voces sabem, e a bandeira verde, amarela, 
azul e branca. A bandeira que traz inscrito 'Ordem e Progresso'. A bandeira 
pela qual tantos e tantos brasileiros jd lutaram e jd sacrificaram suas proprias 
vidas. Nos nao queremos, minha genie, em momento nenhum, modificar as 
cores da Bandeira brasileira, as cores da nossa Bandeira. Nos queremos sim, 
cantar em alto em bom som o nosso Hino, nos orgulhamos dele, nos 
orgulhamos da mensagem que ele nos traz". (Ibdem,p. 114-115) 

No dia 12 de dezembro, foi reproduzido no programa eleitoral de Collor trechos da 

entrevista que o candidato concedera ao jornalista Ferreira Neto. Nela, Collor acusava os 

militantes do PT de vaiarem o momento solene do Hino Nacional e cantarem o Hino da 
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International Socialista e disse que, enquanto ele beijava a Bandeira do Brasil no final de seus 

comicios, os petistas beijavam a bandeira vermelha. ( Albuquerque, 1994,p.l 16) 

O instrumento de ataque utilizado foi o estereotipo do comunismo para aprofundar o 

medo de determinados setores com Lula. Atraves dele, o mito da conspiracao/caos/ruina 

passou a ser atualizado, com base em temas que ja estavam presentes no Cenario da midia. 

"Lula assusla muitas pessoas. Nao so os ricos - gente que, conforme o 
candidato repetiu ao longo de ioda a campanha presidencial, sera convocada a 
ir para o sacrificio num governo do PT, par lido que enxerga nas capacidades 
punilivas e regulatorias do Estado o elixir milagroso para promover a 
distribuiqao de renda. Uma boa /alia da classe media tambem ve em Lula 
aquele sinal de que as coisas podem ficar ainda piores do que jd estdo e que 
sen padrdo de vida sera arrochado. Por Jim, muitos brasileiros pobres acham 
que um politico como Lula pode acabar criando uma grande conjusao no pais -
e em sua sdbia percepqdo, para nao Jalar em sua experiencia, eles sabem que 
as conjusdes sem pre acabam caindo na cabeqa de quern e pobre " 

O PT e o seu candidato apareciam como responsaveis pela ruptura da ordem, como 

representantes do caos: 

"A verdade, no entanto, e que ninguem pode adivinhar, com antecedencia, o 
que ird ocorrer no pais a 17 de dezembro - e e por essa razao que, desde a 
semana passada, a candidatura Lula se transformou no maior polo de 
ansiedade politica jamais vivido por todos os brasileiros que nao partilham de 
suas receilas para consertar o pais ou, mesmo, tern puro e simples horror a 
elas. Aquela Jatia da populaqdo que e dona de seu proprio negdcio tern a 
impressdo de que vai ficar muito mais dificil trabalhar, investir e ganhar 
dinheiro caso a hipotese Lula se transjorme no presidente Lula ".1083 

Este trecho acima e da reportagem de capa de Veja: A hipotese de Lula - O candidato 

do PT divide o eleitorado com suas propostas economicas e acende uma discussao sobre os 

m 2 ( Veja, 22/1 l/89,p.55 ) 
1 0 8 3 (Veja, 29/ll/89,p.53 ) 
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nimos do capitalismo no pais, publicada em 29 de novembro ( Fig. 72 ) . 1 0 8 4 Toda a materia 

tern o medo como suporte da narrativa. 1 0 8 5 A reportagem sugere diretamente que Collor, 

sendo eleito, podia fazer um governo otimo ou desastroso, "mas ningtiem estd nervoso com o 

sen programa" ( Veja,Ibdem,p.53 ), enquanto Lula, que teria um remoto parentesco mental 

com Joao Goulart, derrubado pelo golpe de 64, amedrontava setores importantes da 

populacao: 

"0 que de fa to espalha o temor nesse pedaco do Brasil e a crenca de que com 
Lula e o PT no governo - para nao falar do PC do B, que tern como modelo de 
pais a Albania, e outros grupos de esquerda - a economiapoderd ir de vez para 
o buraco - e sua vitoria nas urnas, sera capaz de mergulhar o pais em cinco 
anos de muita peniiria...Pode-se imaginar, que, nessa situaqao , encontram-se 
apenas empresdrios gananciosos, temerosos de que o presidente Lula obrigue 
suas empresas a engordar os saldrios de sens funciondrios ou latifundidrios 
inconformados com a possibilidade de ter suas propriedades picotadas pela 
reforma agrdria do PT. Engano. Tarn be m partilham dessas preocupaqoes 
anonimos cidadaos de classe media, que mal ganham o suficiente para pagar as 
contas no fim do mes - e milhoes de brasileiros que habitant as camadas mais 
pobres da populacao". ( Veja,Ibdem,p.54 ) 

A reportagem traz ainda um box: Os empresdrios e o PT, mostrando a apreensao da 

maioria dos homens de negocios. No comercio temiam o congelamento de precos; na 

industria temiam a taxacao exagerada dos lucros; nas multinacionais temiam a lei de remessas 

O titulo dc capa dcsta revista c Lula e o capitalismo - As mudancas que o PT promete dividem o Brasil. O 
titulo interne- e mais detalhado: A hipotese de Lula - O candidato do PT divide o eleitorado com suas propostas 
economicas e acende uma discussdo sobre os rumos do capitalismo no pais. O PT d identificado com divisao e 
perda dc rumo Ja na Veja seguinte (06 de dezembro), a reportagem sobre Collor traz como titulo de capa Collor 
- Na reta final, jogo pesado para segurar o voto do povao e o titulo intemo complementa: Cerco ao povao - A 
duas semanas da eleicao, Fernando Collor lidera as pesquisas com folga e briga para manter os votos dos 
brasileiros mais pobres. 
1 0 8 5 N3o e por coincidencia que na chamada das noticias desse numero, o quadro com a fotografia de Lula traz a 
seguinte legenda: As ideias economicas de Lula dividem o pals - Dono de uma das duas vagas no segundo 
turno da eleicao presidencial, o candidato do PT, Luis Indcio Lula da Siha, divide o eleitorado com suas 
propostas de governo e acende uma calorosa discussao sobre o capitalismo no pais. Logo abaixo, oulra 
fotografia com o povo na praca traz a seguinte legenda: Efeito domino chega a Checoslovaquia - Demorou, mas 
os checosfinalmente entraram na onda da mudanca. O povo toma as ruas, o regime totalitdrio treme e comeqa 
a ceder. Dubcek, o lider da Primavera de Praga, reaparece e brinda com champanhe em praca publico a queda 
da cupula comunista e a vitdria da liberdade.( Fig. 73 ). No capitulo seguinte, o relato publicitario "Nazismo" 
trata exatamente deste medo, associado ao Mito da Conspiracao. 
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de lucro ao exterior; nos bancos temiam o aumento de impostos no setor fmanceiro e a 

suspensao do pagamento da divida externa; no campo os fazendeiros assustavam-se com a 

proposta de reforma agraria do PT, atingindo terras produtivas. 

Outro box. Como pode ficar a economia com o PT, mostra as propostas do PT: 

aumento do salario minimo, tabelamento dos lucros, suspensao do pagamento da divida 

externa, realizacao de uma ampla reforma agraria, aumento real de salarios e de impostos, etc. 

e os efeitos que essas propostas, em cada uma dessas areas, podiam causar. 

As fotografias que aparecem no correr de toda a reportagem sao de seis 

empresarios.1086 Nas legendas que as acompanha ha sempre uma critica ao candidato do PT. 

O vice-presidente da multinational Adria, achava que a ideia de Lula para aumentar os 

salarios podia provocar o esvaziamento das prateleiras, como ocorreu no Piano Cruzado ( 

Veja,Ibdem,p.54 ); o presidente da Philips do Brasil acreditava que o programa econdmico do 

PT podia afugentar as multinacionais interessadas em investir no pais ( Veja,lbdem,p.55 ); o 

dono do Banco Econdmico achava que as propostas do PT nao iriam resolver os problemas 

sociais do pais: "Lula ainda estd no tempo da revolucdo conuinista" ( Ibdem,p.56 ); para o 

dono da Hering: "mesmo num governo de esquerda, as pessoas vdo comer e se vestir" ( 

lbdem,p.57 ); o dono do Bamerindos acreditava que a ideia de suspender os pagamentos dos 

juros da divida externa era o caminho seguro para o desastre (Ibdem,p.55 ). 

Na ultima Veja publicada antes das eleicSes, os dois candidatos voltam a aparecer na 

capa ( Fig. 74 ) . 1 0 8 7 Estao em duas fotos pequenas, coladas em lados opostos. Lula grita no 

microfone, tern a testa franzida, a boca aberta mostrando os dentes, a camisa desabotoada 

deixa ver o pescoco suado - aparenta agressividade. Collor, com o microfone proximo da 

1 0 8 6 A Veja seguinte, de 6 de dezembro, traz a reportagem de capa sobre Collor ( Fig. 75 ). Nela, a maior parte 
das fotografias que ilustram o texto mostram eleitores de Collor e a legenda traz seguidos elogios ao candidato, 
como os de Jo3o Bezerra, de Pernambuco: "Estou com Collor porque ele tern duas qualidades: a de ser contra o 
governo Sarnev e a de nao ser comunista " (p.52 ) 
T o 8 1 ( V e j a , 13/12/89) 
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boca, aparece discursando, mas aparenta mais moderacao e equilibrio. O titulo retoma o tema 

do duelo: A hatalha para mudar o Brasil - O que pode ocorrer no pais com Lula ou com 

Collar. Abaixo da foto de Lula as suas ideias sao numeradas de forma sintetica e 

estereotipada: A crenca no papel do governo para melhorar a vida dos pobres, A confiancct 

na acao das empresas estaiais, Fe no calote da divida externa, Reforma agraria a partir de 

500 hectares. Abaixo da foto de Collor as suas ideias sao sintetizadas e descritas de forma 

sedutora para um eleitorado desejoso em combater privilegios no Estado e transformar as suas 

condicoes de vida, melhorando a distribuicao de renda: Combate aos privilegios na maquina 

do governo, A tentative! de abrir a economia, A promessa de privatizar estatais, Aumentar o 

bolo para dividir a renda. 

Para reforcar o medo ao redor do candidato do PT, a sombra dos militares chegou a 

rondar as eleicoes. 

"O general Leonidas Pires Goncalves, ministro do Fjxercito, que volou na 101" 
secdo da 11" Zona Eleitoral de Brasilia, fez questao de informal- que as Forcas 
Armadas nao eslavam preocupadas com uma eventual vitoria do Partido dos 
Trabalhadores. Consider ou necessdrio, no entanto, dizer que o Brasil "nao 
quer entrar na contramdo da Historia, pois o mundo estd provando que o 
socialismo e man para qualquer pais'. 0 ministro do Exercito tambem 
aproveitou a oportunidade para juntar-se a um coro que, na semana passada, 
era formado por politicos do PMDB e do PEL em defesa do regime 
parlamentarista ".1 8 

A ameaca feita atraves dos militares reforcava a identificacao do candidato do PT com 

o caos e com a violencia, num jogo de associates que trazia de volta as referencias as greves 

no ABC, quando o candidato do PT foi preso e enquadrado na Lei de Seguranca Nacional, e 

as greves que eclodiram durante toda a decada, em todo pais, principalmente aquelas no 

1 0 8 8 Siluaqao - Palacio da agonia - Sarney diverte-se com os votos de Lula, Leonidas elogia o parlamenlarismo 
e ministros jd defendem a ideia de renuncia. ( Veja, 22/1 l/89,p.74-75 ). Os boatos de uma possivel intervencao 
militar mostravam a continuidade de um Cenario que se prolongava desde o inicio da decada. Ver II.2.2. A 
Politica: sombras. sangue e urutus. 
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servico publico, que significaram transtornos constantes para a populacao - e vimos, na 

primeira parte do trabalho - como isto passou a significar medo e desinegracao: 

"Pode-se apostar, por exemplo, que a temperatura politica nos quarieis ft card 
bem mais amena caso Fernando Collor de Mello seja o vitorioso em 17 de 
dezembro - ate por que o candidato do PRN nunca est eve na list a de pessoas 
enquadradas na Lei de Seguranca Nacional do regime de 1964. Tarn bem se 
pode apostar, no entanto, que ao menos teoricamente Lula dispoe de um trunfo 
precioso para conseguir realizar suas propostas na area economica num 
quadro de maior tranqiiilidade. 0 nome desse trunfo e CUT, a central sindical 
que fustigou o governo Sarney desde o inicio de sen mandato, que organizou 
greves gerais e transformou as relacoes trabalhistas no servico publico num 

Os evangelicos, naquele momento estimados em cerca de 12 milhoes de fieis, 

contribuiram para demonizar o nome de Lula. Era a contrapartida politica do apoio dado pela 

Igreja progressista ao candidato do PT. Collor visitou varios templos pentecostais e recebeu o 

apoio declarado do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, com mais 700 

templos no Brasil: 

"Na vespera da votaqao do primeiro turno, o proprio Macedo comandou uma 
vigilia, vestindo uma camiseta com o nome do candidato, entoando cdnticos e 
associando o nome de Lula ao demonio, enquanto sens fteis o acompanhavam 
dancando com as maos para o alto. Um desses versos dizia: 'O diabo na corda 
bamba, vamos collorir, vamos collorir'"1090 

Dutra n' O Exorcismo do Mai ( 1997,p.47 ) analisa o imaginario politico do Brasil nos 

anos 30 e mostra como os inimigos estao ligados as nocoes de pecado e de demonio, oriundas 

das representacoes religiosas catolicas e protestantes difundidas por sermoes, escritos 

teologicos, iconografias da tradicao judaico-crista e como essas nocoes resvalam para a 

politica: "E nesse imaginario religioso que os catdlicos souberam aproveitar tao bem, que o 

Collar conquista o voto evangelico. ( Veja, 06/12/89,p.58 ) 
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reperlorio de imagens anticomunistas ird se abaslecer". O inimigo comunista, como a 

encarnacao do mal, se opunha aos valores do bem: Deus, tradicao, costume, sociedade, 

natureza, ordem, moral, propriedade e o Estado comunista era figurado como invasor da 

privacidade/intimidade. 

Os incidentes de campanha comecavam a ser mostrados - pela midia e pelo programa 

eleitoral de Collor - como resultantes da violencia e do radicalismo que caracterizavam os 

militantes do Partido dos Trabalhadores: 

"Tambem e verdade que, em diversos lugares, suas aparicdes (de Collor) tern 
sido acompanhadas por cenas de selvageria, como ocorreu em Caxias do Sid, 
na quinta-feira passada, quando centenas de cabos eleitorais do PT queimaram 
bandeiras do PUN, rasgaram cartazes do candidato e acabaram impedindo que 
Collor de Mello rea/izasse um comicio na cidade "J091 

A associacao do candidato do PT com a violencia teria o seu ponto culminante nos 

dias 16 e 17 de dezembro, quando se procurou identificar os seqiiestradores do empresario 

Abilio Diniz com militantes do PT. ' 0 9 2 

No dia 11 de dezembro, no Programa Ferreira Neto, Collor responsabilizou o PT por 

atos de vandalismo e vislumbrou a possibilidade de que, se Lula chegasse ao poder, iria 

confiscar as cadernetas de poupanca. E ainda, "esse PT louco" poderia ate confiscar um ou 

dois quartos do apartamento de uma familia de classe media e colocar ali outras pessoas, 

militantes do partido, para morar. O programa exibido das onze da noite a uma e vinte da 

manha da terca-feira, teve uma media de 5.4% da audiencia, medida pelo lbope, sendo visto 

por, aproximadamente, 830 mil pessoas so na Grande Sao Paulo. 

1091 Brasil - Cerco ao povao-A duas semanas da eleicao, Fernando Collor de Mello lidera as pesquisas coin 
folga e briga para manter os votos dos brasileiros mais pobres. ( Veja, 06/12/8949 ) Mais adiante nos detemos 
na analise sobre como a publicidade de Collor tratou este fato em Caxias do Sul. 
1 0 9 2 Crime - O bando se rende - Numa aqao cerebral, a policia resgata com vida o empresario Abilio Diniz, 
cujos seqiiestradores sao presos sem derramamento de sangue.( Veja, 24/12/89,p. 106 ) 
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No dia 12 de dezembro, uma pesquisa do lbope mostrava que a diferenca entre Lula e 

Collor caira de 14 pontos no final de novembro para apenas 4 pontos percentuais. Collor teria 

47% e Lula 43% das intencoes de voto. Ja as pesquisas do Datafolha, daquele dia, mostravam 

um empate tecnico entre Lula e Collor, respectivamente, com 45% e 46% das intencoes de 

voto. E as ultimas pesquisas qualitativas mostravam que Lula vinha adquirindo uma aura de 

"santo" junto as camadas mais pobre do eleitorado, o que complicava a estrategia de ataque 

ao adversario, que poderia se voltar contra o atacante. 

Foi para desmistificar esta aura de "santo" que se decidiu levar ao ar a entrevista com 

a ex-namorada de Lula, naquela noite de terca-feira, de 12 de dezembro. Um dos pontos fortes 

do depoimento da ex-namorada de Lula foi aquele em que ela o acusou de ter insistido para 

que ela fizesse aborto, explorando assim preconceitos socialmente atavicos, igualando aborto 

a morte e Lula a um criminoso, num ambiente onde a onda de sequestros e assaltos 

incendiavam o imaginario ( Oliveira,1992,p.20 ) 

Jose Bonifacio de Oliveira Sobrinho - a pedido de Roberto Marinho - fez uma analise 

da atuacao de Collor no primeiro debate, mostrando os seus pontos fracos. Para o especialista 

em televisao, Collor entrara mal no debate porque parecia ter acabado de sair do banho, estava 

limpinho demais, ostentava um terno sem nenhum amassado, parecia um modelo, um 

automato, alguem sem passado. Enquanto Lula parecia ter chegado do trabalho, contou parte 

da sua historia, parecia real, palpavel, convicto, com coisas a dizer. Collor se mantivera duro, 

frio e superior. Alem do mais pronunciara varias vezes o nome de Lula, ou seja, estava 

falando do concorrente em seu espaco - um grave erro publicitario. ( Conti,1999,p.253-257) 

Para o proximo debate, ele aconselhou que o candidato nao aparecesse tao descansado, 

que controlasse sua loquacidade, falando devagar, enfatizando os pontos principals da fala, 

com expressoes facials e gestos com as maos. Recomendou ainda que levasse varias pastas 

para dar a entender que dominava varios assuntos e que ainda poderia ali haver novas 
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denuncias contra Lula, atemorizando-o. E que se referisse a Lula sempre como "o outro 

candidato". 

O segundo debate aconteceu na noite de quinta-feira, dia 14 de dezembro. Nele Collor 

associou o PT a luta armada, a baderna, ao caos, ao calote na caderneta de poupanca, a 

invasao de terras produtivas ou nao e a invasao de casas e apartamentos. E por duas vezes 

insistiu que Lula nao sabia a diferenca entre fatura e duplicata. Para os que participaram da 

gravacao do debate, havia uma certa sensacao de que, desta vez, Collor ganhara. Para Marcos 

Antonio Coimbra, do Voz Populi, patrao e empregado haviam se digladiado e o patrao 

vencera. ( Conti, 1999,p.263-4 ) 

Diretores do lbope e Gallup defenderam que o fator decisivo para eleicao de Color foi 

este debate. Segundo Carlos Matheus do Gallup: "Se nao tivesse ocorrido nada de novo, os 

dois candidatos iram se encontrar numa situagao de empale tecnico ate a eleicao, mas houve 

0 debate e o cpiadro mndoii" ( Conti, Ibdem,p.276 ) 

No dia seguinte, o debate seria editado para o Jornal Nacional da Rede Globo. Na 

condensacao Lula falou sete vezes, durante 2min22 e Collor oito vezes, com 3min34 -

1 mini2 a mais do que o candidato do PT. Neste resumo Collor foi o tempo todo sintetico e 

enfatico, enquanto Lula pareceu claudicante, inseguro e trocando palavras. 

Este e o fenomeno que o representante do Gallup chamou de "efeito secundario", 

quando os meios de comunicacao amplificaram a vitoria de Collor sobre Lula no debate. Por 

isso, na sexta-feira, 42% dos eleitores consultado pelo Gallup dissera-m que Collor fora o 

vencedor e 39% afirmaram que Lula foi vitorioso no debate. No Sabado, uma nova pesquisa 

mostrou que a diferenca se ampliara: 48% achavam que Collor tivera um desempenho 

superior e 32% consideraram Lula melhor. 

Para Conti (Ibdem, p.275), a eleicao foi decidida na ultima semana. "Uma semana em 

que a imprensa esteve envolvida nos fatosprincipals". Na segunda, Collor foi entrevistado 

622 



por Ferreira Neto; na terca, a ex-namorada de Lula apareceu no horario do PRN; depoimento 

repetido na quarta-feira; na quinta, houve o debate, transmitido pelas quatro grandes 

emissoras; na sexta, o Jornal Nacional editou o debate; no Sabado, veio a publico o sequestra 

de Abilio Diniz, junto com insinuacoes no radio de que petistas teriam participado dele. 

Lula comecou a semana com 43% das preferencias, estava com 46% no dia do debate 

e foi escolhido por 44% dos votantes. Collor tinha 47% dos votos na segunda feira, manteve 

esse patamar ate a noite do debate e subiu para 50% nas urnas. 

Na Veja de 24 de dezembro, na chamada das noticias Collor sorri e faz o " V " da 

vitoria com os dois bracos erguidos por traz de uma bandeira do Brasil iluminada, em cima de 

um trio-eletrico. O giganie que saiu das urnas - diz a legenda: - Aos 40 anos, o carioca 

Fernando Collor de Mello torna-se o maisjovem presidente eleito da Histdria da Republica. 

Saiu quase do zero como governador de Alagoas, um Estado menor e mais pobre que o 

Maranhao de Jose Sarney, e elegeu-se com o maior cesto eleitoral jd visto no pais. Collor e 

um homem de temperamento de ferro, vaidoso e explosivo, que costuma dar socos na mesa e 

so/re influencias misticas - tern doze superstiqoes diferentes. 

Neste numero, uma das secoes fala sobre Lula: O perdedor - A queda da estrela - Na 

mais dispulada eleiqdo da histdria da Republica, o PT chora a derrota de Lula e o fim do 

sonho da esquerda de eleger um operdrio presidente. Na foto so se ve o nariz e os olhos do 

candidato, num angulo de baixo para cima. 

Enquanto caia a estrela, o heroi gigante e de temperamento de ferro, que saira do zero, 

chegava a praia ( Fig. 76 ) , 1 0 9 3 carregando as fantasias de meia nacao em transe estalar os 

1 0 9 3 Brasil - Collor chega a praia - Depots lie nove meses de campanha e uma disputa apertada no segundo 
turno, a sucessQo termina como comecou -com a vitdria dofavorilo. ( Veja, 24/12/89,p.62 ) 
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dedos e gritar: "Dd-lhe Collor !". E sua chegada era o Dieslrae, da vinganca, que e tambem 

o dia dajustica. 1 0 9 4 

"O tempo messidnico opdes-se a qualquer outra temporalidade, de forma radical. Ele e, de uma so vez, 
promessa infinita e indefmida; um raio que pode abater-se de repente, sem aviso, apocalipticamente, sempre 
anunciado, nao tern data nem minuto marcados. E sua chegada e o 'Dies Irae' da vinganca, que e tambem o dia 
da justiqa. Essa qualidade radical do tempo messidnico choca-se frontalmente com um sistema pre\'isivel; e 
para Collor, essa contradicao avangou celeremente; afinal, henna uma data marcada para sua posse, que 
grandeparte de seuseleitoresinterprelavam, justamente, como o 'Dieslrae'. (Oiiveira,1992,p.50 ) 
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Capitulo IV: 

A CONSTRUCAO DA I M A G E M DO CACADOR DE MARA J AS ATRAVES DA 

PUBLICIDADE 

I . PROPOSTA METODOLOGICA DE ANALISE DOS RELATOS 

P U B L I C n ARIOS NA T E L E V I S A O . 1 0 9 5 

Neste segmento do trabalho propomos um modelo de analise formal da publicidade 

politica na televisao. Procuramos exemplificar as formas de seducao publicitarias utilizadas 

nos relatos do programa eleitoral de Fernando Collor que, atraves de transferencias e 

associacoes simbolicas, buscavam um dialogo com a emocao e com o inconsciente, atraves 

dos medos, das fantasias e dos mitos construidos durante a decada de 80. 

O conccito dc relato e utilizado por Fcrrcs ( 1998 ). Para ele, o relato audiovisual age atraves do fascinio da 
emocao, de forma divertida e relaxada, facilitando atitude de abertura pelo receptor, portanto socializa (e plasma 
opinioes ) pela associacao e transferencia e seduz porque pode permitir ao receptor o encontro com as zonas 
mais ignoradas ou ocultas dc seu inconsciente. Segundo Ferres, a televisao e o rcino do relato, da fabulacao e 
mantem o interesse do espectador pela sua capacidade de mobilizar os sentimentos mais intimos do espectador, 
de implica-lo emocionalmente na historia, permitindo-lhe elaborar - muitas vezes de maneira inadvertida - seus 
conflitos intemos. Estas historias tendem a obedeccr a urnas poucas situacoes basicas semprc repelidas, com 
variacoes escassas e pouco relevantes, o fato de que haja uma certa uniformidade nos padrocs narrativos 
essenciais e uma grande diversidade nos aspectos anedoticos, acidentais, toma manifesto que as narracoes tern 
concxao com algumas necessidades humanas profundas e universais - dai o seu carater mitico. Quando um 
relato audiovisual e capaz de emocionar milhSes de espectadores e porque contem, em forma latente, uma 
resposta a seus conflitos, desejos, tensSes ou pulsoes. 
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0 relato publicitario transmite os medos, as fantasias e os mitos de uma epoca atraves 

de uma conjuncao ou constelacao simbolica: simbolos verbais ( relativos a palavras escritas 

ou orais ), simbolos sonoros ( relativos a musicas, ritmos, sons, ruidos, efeitos sonoros ) e 

simbolos imageticos ( relativos a imagens visuais reproduzidas de coisas. pessoas, objetos e 

ambient es) . 1 0 9 6 

Analisamos a imagem politica de Collor de Mello atraves de quatro tipos de fantasias 

e mitos mais recorrentes nos anos 80, relacionadas a formas compensatorias ou expressivas de 

desejos nao realizados, tanto no piano individual quanto coletivo: Fantasias Eroticas e 

Narcisicas / Mito do Heroi, Salvador, Pai Geral; Fantasias Destrutivas / Mito da Conspiracao, 

Caos, Ruina; Fantasias Materials ou de Ambicao / Mito do Paraiso, Idade do Ouro, 

Recomeco; Fantasias de Integracao / Mito do Centro, Ordem, Unidade. 1 0 9 7 

Antes, porem, de partir para analise dos relatos, procuramos expor uma sintese 

metodologica desta proposta de analise. 

1 ) Estas fantasias e mitos, atraves dos relatos sedutores da publicidade, tern os 

objetivos de: 

Servir para atualizar sentimentos, expressa-los, canaliza-los, pelo recurso as emocoes 

(socialmente construidas). 

Servir como modelo interpretative, fornecendo uma visao-leitura da realidade, atraves 

de modelos simplificadores ( estereotipos ) ou buscando exprimir aquilo que ainda nao pode 

1 0 9 6 Partimos na nossa conccituacao dc Eco ( 2001,p.374 ), que afirma que a mensagem televisonal e composta 
de: imagens, sons musicais ou ruidos e expressoes verbais. Entendcmos que as imagens s3o mais que mero 
acessorio a retorica verbal, desempenham muitas vezes papel chave na argumentacSo, na medida que permitem 
potencializar o impacto emotional das afirmacoes e emprestar concretude aos modelos de inlcrpretacao nuticas 
propostos. (Albuquerque, 19%,p.,196) 

Comparamos as quatro principals fantasias que analisamos ao que Jung ( 2000,p.52 ) chama de sonho 
recorrente. As fantasias eroticas/narcisica. de integracao, de ambiriio e destrutivas cram as mais recorrentes e 
fortes, durante os anos 80, porque representavam traumatismos sociais que haviam deixado marcas ou/e 
antecipavam mudancas sociais. Uma decacki que Barreira ( 1998,p.24 ) define apropriadamente como: "Uma 
epoca feita tanto de redefinicao de forcas como de sensibilidades". 
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ser formulado e expresso por conceitos racionalmente construidos, na tentativa de ser uma 

ponte para o inexplicavel, inominavel ou para o que ainda e parcialmente ou totalmente 

oculto. 

Servir como meio de comunicacao com o inconsciente, tornando-se espelho de desejos 

e temores, ativando e exprimindo fantasias, permitindo projecoes e identificacoes ( 

individuals e coletivas ) - ja que os simbolos podem se articular em torno de certas fantasias 

nucleares. ( Rouanet,1990,p.260 ) 

Isto se verifica, principalmente por se tratar de publicidade veiculada atraves da 

televisao. Ferres ( 1998,p. 13 ) atesta que esta influi menos pelo discurso ( razao, consciencia ) 

e mais pelo relato ( emocao, inconsciente ), atuando com menos incidencia sobre a razao e 

com mais apelo a emotividade, atraves das comunicacoes inadvertidas. Dai o seu conceito de 

comunicacao subliminar no sentido mais amplo, que utilizamos neste trabalho: 

"Num sentido mais amplo, considera-se subliminar qualquer estimulo que nao e 
percebido de maneira consciente pelo motivo que seja: porque foi mascarado on 
camuflado pelo emissor, porque e captado desde uma atitude de grande 
excitacao emotiva por parte do receptor, por desconhecimento dos codigos 
expressivos por parte do receptor, porque se produz uma saturacao de 
informacao ou porque as comunicacoes sao indiretas e aceitas de uma maneira 
inadvertida". (Ibdem,p.l4 ) 

2 ) Estas fantasias e mitos aparecem no relato publicitario televisivo na forma de 

conjuncoes simbolicas. E o fazem atraves da Figuracao ou Objetivacao, transformando-se em 

simbolos (verbais, imageticos e sonoros). Ou seja, a Figuracao ou Objetivacao1 0 9 8 e a forma 

como a fantasia, os medos e os mitos transformam-se em simbolos, sob a forca do 

pensamento primario. Procuramos ver como as fantasias ( de integracao, destrutivas, materials 

e narcisicas ou eroticas ) e os mitos ( do centra, do recomeco, do heroi, da conspiracao ) 

1 0 9 8 Os conceitos de figuracao, condensacao, deslocamento e racionalizac2o sao baseados nos quatro mecanismos 
do sonho definidos por Freud. 
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aparecem atraves de conjuncoes simbolicas ( verbais, sonoras e imageticas ).A figuracao se 

realiza atraves de dois processos associativos: 

- A Condensacao que e uma superposicao de significantes, correlato a metafora.1 0 9 9 Ou 

seja, pela metafora um simbolo pode abarcar uma multidao de coisas e uma coisa pode ser 

outra aparecendo como signo iconico; 1 1 0 0 a metafora evoca a presenca, apesar da ausencia; 

faz com que coisas diferentes possam significar uma ou outras, mergulhar uma nas outras; 

emprega uma palavra por outra, uma imagem, um simbolo por um objeto, uma pessoa, um 

conceito. A condensacao se faz por um eixo vertical de selecao - Os mitos e fantasias sao 

transmitidos por relacoes de similaridade. 

Para Geertz ( 1989,p. 181-182 ), a metafora e uma estratificacao do significado na qual 

uma incongruencia de sentido num nivel produz um influxo de significacoes em outro. A 

metafora afirma sobre uma coisa que esta e outra completamente diferente - nesse sentido ela 

tende a ser mais efetiva quanto mais "errada"."01 

- O Deslocamento que e um efeito de distorcao pela substituicao de significantes com 

base na contiguidade, correlato a metonimia. A metonimia marca a ideia de contexto e 

ligacao; estabelece relacSes de contiguidade, continuidade, permite falar do todo pela parte, 

do abstrato pelo concreto, do invisivel pelo visivel, da causa pelo efeito, etc., e expressa ( por 

palavras, imagens e sons ) conteudos que dificilmente encontrariam uma traducao numa 

1 0 9 9 E importante mostrar que, para Jung ( 2000 ), a razao e bastante limitada, na medida que para ele o homem 
nunca percebe totalmente uma coisa ou a entende por completo, os senudos limitam a percepcao do mundo e ha 
aspectos inconscientes desta percepcao da realidade. Assim, para ele: "Por existirem inumeras coisas fora do 
alcance da compreensao humana e que frequentemente utilizamos termos simbdlicos como representacao de 
conceitos que nao podemos definir ou compreender integralmente."( p.21 ). Por isso, e que, para ele, o sonho ( 
acrescentamos a fantasia tambem ) nao vai representar uma situacao de modo direto, mas por meio de uma 
metafora, devido, justamente, a nossa dificuldade em captar o conteudo emotional da linguagem ilustrada. ( 
p.43). Ele ( p.78 ) cita o exemplo do sonho que apresenta o corpo doente do homem como se fosse a sua casa 
terrena, e a febre como o fogo que a destroi. 
1 1 0 0 "Em re tori ca que e uma teoria do discurso a figura da metafora pode ser definida por referenda a relacao 
iconica: substitui-se uma paiavra por outra de sentido semelhante". ( Vastergaard e Schroder, 20OO,p.33 ). 
Exemplo: p6r um tigre no tanque (publicidade da gasolina Esso), o tigre substituindo forca. 
1 1 0 1 No entanto, ele ressalta que o importante das metafora e como os significados que elas tentam acender estao 
enraizados socialmente. O sucesso ou fracasso da tentativa ( de transformar uma falsa identificacao numa 
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linguagem conceptual, assim, abre novos canais de percepcao nao diretivos,( aparecendo 

como signo indic ia l 1 1 0 2 ) . O deslocamento se faz por um eixo horizontal de combinacao - Os 

mitos e fantasias sao transmitidos nele por relacoes de contiguidade, possibilitando a ideia de 

contexto e de ligacao. 

Estas figuras de linguagem, expressas por simbolos verbais e nao verbais, tern sua 

forca de comunicacao nao diretiva derivada exatamente do fato de nelas existir uma maior 

autonomia entre significante e significado. Nesse sentido, o significante so e pensado em 

relacao aos demais e nao tern por fun?ao representar o significado, uma vez que o precede e 

determina. Lacan ( Garcia-Roza, 1999,p.l87 ) mostra que aqui os simbolos so devem ser 

considerados pelo seu valor significante, pois ha um deslizamento incessante do significado 

sob o significante. No caso do sonho, da fantasia, e a rede de significantes que, pelas suas 

relacoes de oposicao, vai lhe dar significado. 1 1 0 3 

A condensacao e o deslocamento sao, portanto, as categorias operatorias da gramatica 

do desejo e, em vez de produzirem julgamentos, produzem imagens ( Rouanet,1990, p.230 ). 

Esta gramatica do desejo significa o abandono da logica do pensamento racional e se situa na 

logica do pensamento primario, emocional e inconsciente, embora seja este, de alguma forma, 

influenciado ou intermediado por um certo controle do racional. ( Ferres, 1998,p.27)1 1 0 4 

analogia adcquada ) 6 relative- n3o apenas ao podcr dos niccanismos cstilisticos cmprcgados. mas tambem a 
especies de fatores sobre os quais se concentra a teoria das tensoes. ( Gecrtz,1989,p.l82 ) 
" 2 "A metonimia, velha figura de retorica, apoia-se na relacao indicial". ( Vastergaard c Schroder, Ibdcm,p.33 
). Exemplo: mostrar a Casa Branca por governo dos EUA. 
1 1 0 3 Para Lacan, a metafora e a metonimia vao forncccr a topica do inconsciente, sendo rcsponsavcis por uma das 
mais importantes caracteristicas da linguagem: o seu duplo sentido (dizer outra coisa diferente do que diz a letra 
), ou representar algo que nao c ele mcsmo, com a superposicao ou substituicao dc significantes. ( Garcia-Roza. 
1999, p. 188 ). Atraves da metafora e metonimia percebc-sc uma ruptura entre significante c significado, fazendo 
com que pela interposicao de um novo significante, o significante original caia na categoria dc significado. E 
quanto maior a cadeia significativa, maior a distorc3o produzida.Como mostra Garcia-Rosa (Ibdem.p. 145-149 ), 
o desejo desliza por contiguidade e similaridade numa serie interminavel, na qual cada objeto funciona como 
significante para um significado que ao ser atingido transforma-se num novo significante. Isso e o que distorce o 
desejo e o distancia a respeito da satisfacao e vai expressa-lo, pela metonimia e pela metafora, na forma de 
fantasias e mitos. 
1 1 0 4 O pensamento primario realiza-se atraves do deslocamento, condensacao e figuracao, dai ser caracterizado ( 
Ferres, 1998,p.44) como elementar, magico, associative, n3o logico, pois nao conhece a negacSo, nem a 
coniradicao ( coexistem simullaneamente pensamentos e impulsos opostos ), nao se da no conceito de tempo 
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Tanto a metonimia quanto a metafora representam algo que nao e elas mesmas, com a 

superposicao ou substituicao de significantes.1105 

Atraves da metafora e metonimia percebe-se uma ruptura entre significante e 

significado, fazendo com que, pela interposicao de um novo significante, o significante 

original caia na categoria de significado - quanto maior a cadeia significativa, maior a 

distorcao produzida. 

Atraves de conjuncoes simbolicas, as fantasias e mitos comunicam subliminarmente, 

guiando a percepcao inconsciente atraves da estimulacao emocional. Os simbolos, 1 1 0 6 assim, 

formam-se atraves de cadeias significativas com o surgimento de novos significados, 

transformando os significados originais em significantes, atraves da metafora e/ou metonimia. 

3 ) E preciso, contudo, observar que, na nossa analise dos relatos publicitarios, as 

constelacoes simbolicas nao so expressam fantasias e mitos, mas tambem e, ao mesmo tempo, 

articulam e associam a elas uma marca que evoca e visibiliza a imagem publica do candidato ( 

a marca funciona como o significante da imagem ). 

A marca, definida atraves de padroes esteticos, plasticos e linguisticos, e um involucro 

simbolico da mercadoria. Mais precisamente, a marca e um conjunto de simbolos verbais, 

visuais e sonoros que sintetiza, manifesta e expressa a imagem de um produto ( mercadoria, 

linear, nao distingue fantasia dc rcalidadc, cniprega a rcpresentacao por imagens ( e nao a abslrala ). E , portanto. 
a linguagem do sonho, da regressao ao pensamento infantil e ao proprio Id. 
1 1 0 5 E toda metonimia e tambem uma metafora, como explica Barthes ( 1990,p.43 ): "Deixaremos de lado a 
oposicao de Jakobson entre a metafora e a metonimia, pois se a metonimia e, por sua origem, umafigura de 
contiguidade, nao deixa, tambem, de atuar como um substituto do significante, isto e, como uma metafora ". 
1 1 0 6 De maneira direta pode-se dizer que o simbolo ( que pode ser natural, espontaneo ou cultural ) ( Jung. 
20O0,p.93 ) e uma coisa que esta no lugar de outra; ou seja, implica alguma coisa alcm do significado manifesto, 
imediato. Esta relacao simbolica com o ausente pode ser imediata e estabelecida convencionalmente ou pode se 
dar de forma mediata, por associac3o inconsciente - 6 o que afirma Jung ( p.20 ) ao dizer que quando a mente 
explora um simbolo e conduzida por ideias que estao fora da nossa razao. 
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empresa, personalidade ), dirige e constroi um ccrta percepcao do produto, do produto no 

mundo e das relacoes das pessoas com o produto. 1 1 0 7 

A marca busca despertar associates entre o produto e os valores, as crencas , as 

fantasias e as emocoes do receptor ( conhecendo-se suas possibilidades e fragilidades ). E 

transfere ao produto valores do contexto, valores emocionais dos modelos ( personalidades ) e 

os valores formais da mensagem. Como diz Ferres ( 1998,p.204 ), neste caso entram em jogo 

processos emocionais que se adequam aos parametros da seducao. 

A marca e a tampa simbolica da imagem ( de um produto, empresa ou personalidade 

publica ) e cumpre a funcao de uniforme, conferindo aqueles que a abracam o distintivo da 

tribo: uma auto-identificacao e uma identificacao social, uma garantia de referenda, num 

contexto de relacoes sociais desagregadas. E o que tambem observa Cervellini( 2000,p.87 ): 

"As marcas dos produtos utilizados por estes individuos ou grupos funcionam como 

geradoras e reafirmadoras da identidade individual e grupaf. " I I 0 S 

Neste sentido, como mostra Ferres ( Ibdem,p.206 ), atraves da marca o produto se 

transforma em um simbolo por meio do qual e possivel estabelecer uma identificacao 

coletiva, como por exemplo, com um grupo social tornado como referenda ( mesmo que seja 

outro de nivel socio-economico superior), lidando com a ambiguidade entre a valorizacao do 

individualismo e a tendencia a padronizacao.1109 

A marca serve para particularizar o produto e mobilizar conotagoes afctivas. No caso da publicidade 
comercial, conferir a um objeto um nome proprio em lugar de um nome comum, permite a aquisicao de 
identidade. (Carvalho,2001,p.37) 
1 1 0 8 Essa autora trata das marcas dos partidos politicos. No entanto, vemos que, hoje predominam as imagens e as 
marcas dos candidatos, haja visto as novas formas de personalizacao que ela mesmo ressalta. ( Lavareda 
APUDCervellini,2000,p.92): "A comunicacao eletrdnica exponencializa a importdncia da personalidade e das 
questdes especificas na politica, deixando em segundo piano a influencia dos vinculos de lealdade partiddria. ". 

O autor refere-se neste caso, tambem, a moda, que pretende conferir personalidade, igualando para 
diferenciar, lidando com a ambiguidade irresoluvel de ser igual e diferente ao mesmo tempo. "Estas 
contradicdes constituent a propria essentia do que representa a moda. A moda, que e uma especie de tirania, 
pretende justamente conferir personalidade. Seguindo os demais, cada um pretende distinguir-se. Imitando, 
pretende-se adquirir singularidade. A moda representa a acomodacao a um grupo social erigido em grupo de 
referenda. Mas representa tambem a vontade de diferenciar-se. Pretende-se, ao mesmo tempo, ser igual e 
diferente." (Ferres, 1998,p.234 ) 
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E impossivel pensar o conceito de imagem politica, hoje, fora do contexto da producao 

de massa, da transformacao de produtos em marca e de um tipo de publicidade centrada no 

consumidor. 

Mas, embora as estrategias publicitarias aproximem o marketing comercial do 

marketing politico, tratam de "produtos" essencialmente diferentes. A marca e a imagem de 

uma personalidade publica ( no caso de um candidato politico ) dizem respeito a uma pessoa 

socialmente, culturalmente e politicamente localizavel, a sua personalidade, as suas ideias, a 

suas atitudes e ao seu proprio discurso. 1 1 1 0 

A imagem e um significado cuja expressao significante e a marca. 1 1 1 1 Portanto, a 

marca de uma imagem politica e composta por simbolos verbais, sonoros e visuais 

especificos. 

Simbolos verbais ( palavras ou composicao de palavras ): nome do candidato, slogans, 

palavras de ordem, ideias-forcas, mensagem. 

Simbolos sonoros: a voz do candidato, jingle, ritmo. 

Simbolos visuais: logomarca, cores, materiais de campanha e a aparencia da pessoa do 

candidato ( o corpo, os gestos, o comportamento, o vestuario ). Quando se trata de uma 

imagem politica, a aparencia/corpo ( a embalagem pessoal ) e o principal componente de 

marca. Atraves dele a personalidade se faz visivel, a imagem se manifesta, se comunica, se 

faz concreta e crivel. 

uio "Certamente, vender o candidato nao e o mesmo que vender um produto de consumo qualquer. O candidato 
e um produto especial, que esta associado a caracteristicas de personalidade, a ideias politicas, a compromissos 
partidarios e programdticos e a disputas e confrontos no terreno institucional e social que alteram as relacdes 
de forca no jogo politico..As imagens evocam determinadas coisas, por relacao simbolica, associadas 
instintivamente pelo sujeito a conteudos valorativos. No terreno politico, as imagens formadas adquirem um 
cardter acentuadamente moral. Os candidatos, os politicos e a politica de modo geral sao defmidos em funcao 
de valores morais, associados a certas caracteristicas pessoais dos candidatos, relativos a sua aparencia fisica, 
seu modo de falar, de vestir, de expressar sentimentos e emocdes. " ( Silveira 2000,p. 129-133 ) 
1 1 1 1 No campo politico os exemplos de marcas ligadas a partidos e ideologias sao inumeros: a foice e o martelo, a 
suastica, logotipos dc partidos, hinos, jingles, palavras de ordem, etc. 
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A esta expressao significante cabc destacar e diferenciar a imagem em um mercado 

competitive A marca e, portanto, a tampa simbolica que revela, sintetiza e singulariza a 

imagem. A sua forca decorre do fato dela ser: imediatamente visivel, comunicar 

instantaneamente a essencia da imagem, evocar a imagem, evocar a mitologia da imagem, 

evocar rituais e experiencias ligadas a imagem, evocar sentimentos ligados a imagem. 

Para operacionalizar a analise da marca de Collor, atraves da qual a sua imagem se 

expressa, partimos dos pontos utilizados por Randazzo ( 1997, p.33 ) para definir o conceito 

de marca: 

A ) Imagem da marca: e como a marca define e sintetiza a imagem, e a sua ideia-forca 

principal, ou seja, uma ideia operacional basica, uma ideia publicitaria central. 

A ideia operacional basica pode assumir a forma de temas miticos ( mitologia do 

Heroi, do Centra, do Recomeco ) ou a forma de personagens, no caso de Collor, o Cacador de 

Marajds. Neste caso, trata-se de uma imagem mito-simbolica especifica, ou seja, uma ideia 

publicitaria ligada a uma imagem ou personagem fixo ( Randazzo,lbdem,p,327 ). 

Obviamente, a politica de encenacao e de atores politicos exige o personagem fixo. 

A imagem da marca no espaco politico deve conter sempre um personagem central, 

um inimigo principal e uma meta a ser alcancada ( que podem softer reajustes, adaptacoes e 

reprogramacoes no decorrer de uma campanha, sem perder a base da marca e a referenda 

concreta a pessoa do candidato). 

B ) A Alma da marca: sao os valores e crencas basicos que definem a marca, a sua 

essencia. No caso de Collor, a moralidade, a modernidade, a renovacao/reconstrucao 

serviram-lhe como bandeiras, insistentemente repetidas, sob variadas formas e angulos, com o 

objetivo de associa-las a sua pessoa, fazendo delas sua imagem e semelhanca, como se a ele ja 

pertencessem desde sempre. E atraves desse processo de constituicao da alma da marca, que a 

imagem ganha vida propria, se imp5e, interage e se enftenta com as outras imagens. 
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C ) Posicionamento da marca: e como a marca sc posiciona no mcrcado eleitoral, na 

mente do consumidor e contra a concorrencia.1112 

Deve-se levar em conta que as imagens vao sendo construidas em meio a conflitos 

dentro de um mercado competitivo. De uma forma geral, no primeiro momento da campanha, 

Collor tomou o embate contra os marajas ( e o Estado ) e presidente Jose Sarney ( e o seu 

governo); no segundo turno, tentou polarizar o embate entre o arcaico e o moderno, 

associando o arcaico a ideologia de esquerda e ao candidato do PT, jogando com o panico que 

causaria ver o simbolo nacional tingido pelo vermelho da discordia, do caos e do odio. 1 1 1 3 

D ) Imagem do usuario: define o tipo de pessoa que e retratada como destinataria da 

marca. Deve refletir o ego do eleitor-consumidor, para que atraves desse reflexo haja 

identificacao com a imagem do candidato, facilitando o processo de seducao e a adesao a 

marca. 

No campo eleitoral, dependendo da sua natureza, a imagem do usuario pode retratar 

nichos ou nos casos mais complexos, principalmente em processos eletivos nacionais, deve 

mostrar o usuario medio, com caracteristicas fisicas, sociais e simbolicas que facilitem a sua 

identificacao com a grande maioria dos eleitores. Em muitos casos, contudo, deve mostrar e 

nomear um usuario preferencial. Embora este nem sempre seja o usuario medio, e aquele que 

'"• Para Nimmo e Felsberg os candidatos politicos podem se apresentam, na maior parte das vezes como 
diferentes marcas de um mesmo produto; em outras ocasioes, podem se aprcsentar como outros produtos 
marcadamente diferentes dos disponiveis. ( Albuquerque, 1996,p.74 ) 
1 1 1 3 Collor soubc adiantar-sc para ocupar posicdes: no espaco politico, na midia, na cabeca dos eleitores. Assim, 
afinou os seus simbolos, palavras, ideias, comportamcntos com as perspectivas e expectativas dos eleitores, para 
que se tornassem "seus" identificadores, ganhando visibilidadc, difcrcneiacao e crcdibilidade dentro do mercado 
das imagens politicas. 

Neste sentido tambem, tomando como pressuposto o marketing comercial, percebe-se que uma marca 
politica, como a de Collor, teve mais chances de sucesso porque conseguiu inaugurar uma categoria dentro de 
um mercado politico, correspondendo a expectativas dos eleitores que ainda nao foram atendidas e, 
provavelmente, nem reconhecidas e sistematizadas, inclusive por eles proprios.( Ceverlline,2000,p. 100 ). Como 
uma forma de capital simbolico, o potential de acumulacao do Capital Imagetico advem, justamente, dessa 
capacidadc de se antecipar as tendencias, de formular, nomear e atender a sentimentos, a desejos e a 
expecialivas, muitos nao conscientemente percebidos. 

Como vimos, Collor ( e a midia ao seu redor ) soube eliminar posicoes contrarias, desconstruir 
adversarios, avancar sobre os seus espacos, penetrar-lhes pelos flancos, para conseguir o maximo de visibilidadc, 
hegemonia e adesao. Assim evitou que crescessem candidatos com perfil parctido com o seu: Lula, Roberto 
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em determinado contexto e visto pela maioria da populacao como o destinatario preferencial 

da atencao e da acao dos governantes. Collor fez referencias ao contribuinte, ao trabalhador e 

ao povo brasileiro, mas seu ato de nomeacao mais forte foi apelar aos "descamisados" que lhe 

deram a sustentacao final e decisiva. 

E ) Reneficios Emocionais: sao sentimentos e fantasias associadas a adesao a marca. A 

publicidade cria ou reforca associacao subliminares com a marca. Collor fez-se o vingador 

para atualizar profundas fantasias destrutivas e canalizar o odio social contra as injusticas, os 

privilegios e a corrupcao, ao mesmo tempo que expressava a esperanca e o desejo de 

mudanca. "Uma vez conhecida, uma marca de sucesso deve construir na mente das pessoas 

ligaqdes imediatas e rdpidas com ideias, imagens, sentimentos de tear positivo e que gerem 

envolvimento. " ( Cervellini,2000,p.99 ) 1 1 1 4 

Os relatos costumam ser dirigidos diretamente aos sentimentos do consumidor-eleitor, 

buscando proporcionar nele um beneficio emocional, forjando assim um vinculo com o 

candidato. 

F ) Objetivacao da marca: e a materializacao da imagem em objetos simbolicos, tanto 

atraves do corpo do candidato ( fisico, expressSes, fisionomia, entonacao da voz, 

gestualidade, trejeitos, olhar, postura, comportamento ), como atraves de objetos simbolicos 

associados ao candidato - ou seja, como seria o candidato se fosse um objeto ou como os 

objetos transmitem a imagem do candidato: vestuario, cores, cenario logomarca, fotos, jingle 

e ainda vinhetas, clips, slogans, materiais de campanha diversos e outros simbolos ja 

sedimentados que agrega a sua imagem: simbolos nacionais, simbolos religiosos, 

personalidades publicas fortes, etc. 

Freire, Ronaldo Caiado, Afif Domingos e candidatos com forte capital politico acumulado, como era o caso dos 
governadores do PMDB: Orestes Quercia, Miguel Arraes, Waldir Pires, Alvaro Dias, etc. 

Na campanha Collor se apresentou como um politico de oposicao ao status quo, contra a 'elite' e defendeu 
mudancas sociais.( Conti, 1999,p.275 ) 
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A objetivacao da marca e a sintese visivel da imagem. Atraves dela devem estar 

implicitos ou explicitos a imagem, a alma, o posicionamento da marca, a imagem do usuario e 

os beneficios emocionais que ela proporciona. 

A objetivacao da marca e, ao mesmo tempo, encenacao, indumentaria e cenario, e a 

propria visibilizacao da imagem, responsavel pela comunicacao imediata. 

A objetivacao da marca mostra, enfim, a capacidade de condensar em alguns simbolos 

verbais visuais e sonoros as mensagens pretendidas, obtendo, com ela, resultados variados de 

adesao, aceitacao, reflexao, alegria, identidade, etc. (Tavola,1985,p.l79 ) 

A objetivacao da marca do candidato, ou seja, os simbolos imageticos que o 

materializam no relato publicitario, aproxima-se da concepcao semiologica de mito de 

Barthes ( 2001 ). Essa e, para ele, um sistema semiologico segundo, que faz uma cadeia 

semiologica completa preexistente transformar-se no primeiro termo ( significante ) de uma 

nova cadeia e o faz sem esconder nada, apenas deformando, desfigurando, extraindo a sua 

forca do fato de nao se apresentar como simbolo, mas como fato. 

Ou seja, o mito, no sentido semiologico, transforma o signo (totalidade associativa de 

imagem e conceito, significante e significando ) em mero significante, "materia prima" 

destituida de seu sentido original, empobrecida e sem historia. E esse signo transformado em 

significante vai dar origem a outra cadeia semiologica ao ser associado a um novo significado, 

ensejando o aparecimento da significacao mitica. A significacao mitica deforma o sentido 

original produzido pela primeira cadeia semiologica, nao o fazendo desaparecer por complete, 

mas alienando-o, petrificando, fazendo-o significar conforme as motivacoes pretendidas pelo 

novo conceito que lhe e imposto. 

Em suma, o mito naturaliza o conceito porque o que antes possuia um sentido ( signos 

= significante + significado da primeira cadeia ) e, num segundo momento, transformado em 
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pura forma esvaziada, a ser preenchida por um conceito outro, nao mais aquele que fala da 

sua constituicao historica, mas que e forjado ideologicamente. ( Severiano,2001,p.246 ) 

Para o receptor tudo se da como se a significacao mitica provocasse naturalmente o 

conceito, como se o significante criasse o significado. Mas, na verdade, essa significacao 

mitica e arbitraria e posta ideologicamente. A partir dela a imagem ( visual), que possuia uma 

historia, passa a ter outra significacao, de acordo com as pretensoes do emissor. 

Para Severiano ( Ibdem, p.248 ), pode-se dizer, com isso, que grande parte da 

publicidade contemporanea baseia-se na "fala mitica". O mito produzido pela publicidade, 

apesar de revelar-se predominante em sua forma visual, esta sempre ancorado em um 

"conceito", que e constituido pela marca. E a marca que empresta significado ao objeto de 

consume 

O objeto de consumo e esvaziado do seu sentido original, do seu processo historico de 

producao e como signo esvaziado passa a significar uma outra coisa, atraves da agregacao, 

arbitraria e ideologica, de valores que sugerem prestigio, seguranca, etc., mas que dao 

impressao ao receptor de que sao valores que pertencem "naturalmente" ao produto. ( 

Severiano,2001,p.249 ) 1 1 1 5 

No nosso caso especifico, entendemos que a pessoa Fernando Collor, a sua reproducao 

visual e outros simbolos da sua campanha ( a marca objetivada ), esvaziados do seu sentido 

original, fazem evocar no receptor a sua imagem construida, colada a eles de forma arbitraria 

e ideologica: o heroi da modemidade, do Cagador de Marajds, o paladino da moralidade, etc. 

E o fazem de forma que essa imagem pareca significar sozinha, por si propria, naturalmente. 

A objetivacao da marca de Collor de Mello se fez de duas formas complementares: 

atraves do seu corpo (juventude, forca, virilidade, beleza ), proprio de um heroi e atraves de 

1 1 1 5 Severiano ( 2001,p.362 ) observa que o objeto marca ao prometer completude narcisica, exerce fascinio 
semelhante aquele exercido pelo "Hder das massas" (Freud ) sobre seus membros, funcionando como substituto 
dos seus ideais de eu. 
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simbolos nacionais transformados em simbolos da sua personalidade. Assim se fazia um heroi 

Salvador da patria, identificado diretamente com a nacao brasileira, sem a necessidade de 

intermediaries: partidos, politicos, movimentos sociais, classes sociais, grupos 

economicos.1116 

4 ) £ importante esclarecer aqui o fato de que a nossa analise se dirige a uma 

constelacao simbolica que serve como significante a uma imagem publica e que essa imagem 

publica substitui uma pessoa ( personalidade ) real. 

A imagem publica que analisamos se expressa por simbolos ( imageticos, sonoros, 

verbais). 

Os simbolos imageticos reunem e coordenam diferentes tipos de signos: signos 

iconicos, analogicos, signos plasticos ( cores, formas, texturas, composicao interna ) e signos 

lingiiisticos." 1 7 Estas imagens visuais nao sao a propria coisa, mas algo que a ela se 

assemelha, sendo portanto representacSes.1118 "Sua funcao e, porfanto, evocar, querer dizer 

outra coisa que nao ela propria, utilizando o processo de semelhanca " ( Joly,2000,p.39 ). As 

imagens visuais sao, dessa forma, signos, signos analogicos, porque tern na semelhanca o seu 

"Neste sentido Collor se valeu em sua campanha de um recurso sistemdtico aos simbolos nacionais como 
simbolos da sua candidatura. O logotipo de Collor, por exemplo, era formado pelas quatro cores da bandeira 
nacional ( um 'ele' de Collor amarelo, o outro verde, as denials letras em branco e o /undo azul). Por outro 
lado, o simbolo do Movimento Brasil Novo, que reunia quatro partidos - O PRN, o PTR, o PSC e o PST - em 
torno de Collor, era uma Bandeira Nacional estilizada. O proprio nome do partido de Collor - Partido da 
Reconstrucao nacional - sugere uma identificacao direta com a causa nacional, superior as causas particulares 
dos denials partidos" ( Albuquerque, 1999,p. 146 ) Collor, como jovem, dinamico, energico prometia um novo 
Brasil, com justica social e um governo limpo, distanciado dos politicos e das elites: "Assim, ao se apresentar 
como jovem, bom e bonito, Salvador da nacao, separado dos feios, sujos e malvados que estavam entao no 
comando da politica tradicional e sem estabelecer qualquer compromisso com grupos sociais determinados, 
Collor cresceu na estima e na imaginacao popular ". ( Jovchelovitch, 2000,p. 151) 
1 1 1 7 Para Aniela Jaffc ( 2000,p.232 ) tudo pode assumir uma significacao: objetos naturais ( homem, pedra, 
planta, animal, vales, sol/'lua, vento, agua, fogo ); objetos culturais ( casa, barco, carro, aviao ) e formas 
abstratas (numeros, triangulo, quadrado, ciclo). 
1 1 1 8 Analisando a linguagem do cinema, Eco ( 1997,p.l45 ) afirma que os objetos rcais que compdem o 
enquadramento s3o semas iconicos, n2o fatos reais, mas efeito de convencionalizaato. Quando reconhecemos 
um objeto atribuimos um significado baseando-nos em codigos iconicos. E analisando a fotografia, Bartlies ( 
1990,p.l2) adverte que a primeira vista a mensagem fotografica transmite o real reduzido, de proporcao, 
perspectiva e luz, mas a imagem n3o 6 o real, mas seu analogo perfeito, e € essa perfeicao que para o senso 
comum define a fotografia. 
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principio de funcionamento. E, enquanto signos, podem ser fabricados, imitando mais ou 

menos um modelo real ( tracos, indices ) ou sao gravados ( fotografia, o video, o filme ), 

sendo icones perfeitos. 

Metodologicamente, tratamos estas imagens visuais como simbolos imageticos, uma 

vez que necessitam de um minimo de convencao sociocultural para que sejam compreendidas 

por outras pessoas, alem daqueles que as fabricaram. Assim, devem boa parcela de sua 

significagao ao seu aspecto de simbolo. ( Joly,2000,p.40 ) . 1 1 1 9 

Sem esquecer, tambem, que os simbolos trazem embutidos em si, caracteres iconicos e 

indiciais, pois seguindo a logica peirciana, a terceiridade ( do simbolo ) pressupoe a 

secundidade ( do indice ) e a primeiridade ( do icone ). "Simbolos crescem e se disseminam, 

mas eles trazem, embutidos em si, caracteres iconicos e indiciais". ( Santaella,1986,p.93 ). 

As imagens visuais, por seu aspecto simbolico, podem fazer referenda a algo, a outra 

coisa por analogia, metafora ou metonimia; seu instrumento e a abreviatura convencional 

atraves de um sinal que remete, em geral, a um conceito mais abstrato compartilhado 

socialmente, portanto, sao representacoes coletivas. 1 1 2 0 Como representacoes coletivas, os 

1 1 1 9 Para Eco ( 1997 ) pode-se afirmar que todos os fenomenos visuais interpretaveis como indices podem ser 
entendidos como signos convencionais ( a luz rosada presume o sol que vai nascer ) ( p.99 ). Para Ele, "A 
convencclo rege lodasas nossas operac&esfiguralivas" ( p.107 ). Ainda Eco ( 2001,p.375-376 ) afirma que a T V 
cmprcga um ccdigo iconico que se baseia nos processos de percepcao visual. A percepcao visual, segundo ele, 
tambem se descnvolve com base num ccdigo, admitindo-o como interacao entre estimulos dc um dado campo e 
os esquemas preceptivos adquiridos por aprendizagem e propostos pelo sujeito. Uma forma percebida no video 
pode ser denotadora de si mesmo ou ser denotadora de outra forma que o receptor reconhecc como elemcnto do 
real fisico ou cultural. Ou seja, o receptor percebe certas formas no video como imagem de outras formas ja 
conhecidas, constituindo seu modelo reduzido se contiverem elementos estruturais analogos; mas se o receptor 
ve na tela a imagem de formas desconhecidas, as percebera nao com base no codigo figurative mas no codigo 
preceptivo comum - ou seja, percebendo uma forma sem significado, o receptor, pelo contexto, busca inferir o 
ccdigo da mensagem E a imagem ( diferente do verbal ) permite ao receptor uma imediata referenda ao 
referente ignorado. O contexto das outras imagens e/ou as sugestoes verbais ajudam-no a preencher a lacuna, 
orientando-lhe na decodificacao. 
1 1 2 0 As constelacoes simb61icas que v2o expressar fantasias e mitos e ligarem-se a imagem publica do candidato 
devem ser vistas em seus dois aspectos. De um lado sac- frutos mais ou menos refletidos de uma estrategia 
politica. De outro lado sac- produtos coletivos, pois que inseridas num meio social. (Ver. Miguel, 1994,p,43 ) 
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simbolos sao produtos essencialmente coletivos, arbitrarios e ideologicos- como enfatiza 

Barthes.1 1 2 1 

5 ) Acrescentamos, porem, que justamente por seu aspecto simbolico, as imagens 

visuais, na sua constituicao e recepcao, podem envolver tanto uma dimensao consciente 

quanto uma dimensao inconsciente. 

Eco ( 2001,p.376-377 ) faz referenda a um eventual codigo do inconsciente coletivo 

que o interessa empiricamente ao nivel da analise, da decodificacao ( os receptores entendem 

certas formas como estimulo adequado para uma serie de projecoes e identificacoes ). 

Para ele, certas imagens conotam algo mais por tradicao ( velhinho curvado sorridente 

conota vovo ). E certas figuras que, por convencao, conotam alguma coisa com base em 

tendencias inconscias ( agua corrente conota serenidade). Ha, neste caso, convencao, mas no 

processo de conotacao tambem intervem elementos inconscios que a tradicao iconologica 

tomou a si e legitimou a nivel da cultura. Nesse caso, a imagem poderia funcionar a nivel 

inconscio tambem para quern nao tivesse presente a sua conotacao convencional. 

Eco ( 1997,p.79-80 ) mostra que nas artes visuais existem sistemas de estimulos que 

suscitam reacoes emotivas, sem que possam aparentemente codificar como signos. Estes 

estimulos podem provocar reacoes sensomotoras ( por exemplo: o estimulo da luz forte faz 

piscar ) e reacoes inconscias ( ai ele inclui os simbolos que a psicanalise classifica signo de 

uma linguagem pessoal do enfermo e tambem simbolo arquetipos). 

Secundo Eco, do ponto de vista do destinatario, estes estimulos constituent 

condicionamento extra-signos, mas intervem para determinar a escolha dos lexicos 

1 1 2 1 Eco ( 1997,p.81 ) nota que a imagem publicitaria sempre se \ale de signos de valor iconografico adquirido 
para acionar a conotacao de premissas retoricas comrxutilhadas pela comunidade. E da o exemplo: "um signo 
iconogrdfico que denote 'jovem casal com crianca' conota a premissa 'nada mais belo do que uma pequena 
familia feliz' e, como decorrencia, o argumento 'se uma pequena familia feliz usa esse produto, por que nao 
voces? "' 
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conotativos com os quais se deverao decodificar os aspectos signicos da mensagem: "Isto e, 

predispdem emotivamenle para delerminada interpretaqdo, e assim se incluem no circuito 

comunicacional". ( Eco,1997,p.80 ). 

Do ponto de vista do emissor, ele articula tais estimulos por conhecer seus efeitos. 

Articula-os, portanto, como signos aos quais atribui uma resposta codificada e os dispoe de 

modo que promovam no destinatario escolhas interpretativas especificas. Embora na 

destinacao nao aparecam como signo, e como signo que tais estimulos sao manipulados na 

fonte. 

Porem, Eco afirma que os estimulos ( como os arquetipos ) so interessam na medida 

em que se codificam com base em convencoes historico-sociais. No seu modo de entender, 

nao existe persuasao "oculta" para ambos os polos do processo, um dos dois - remetente ou 

destinatario - sabe que o sinal recebido tern um sentido.11 

Este autor prescinde da hipotese que a dinamica do inconsciente seja descritivel em 

termos de Teoria da Comunicacao, segundo a qual a logica dos estimulos seria a mesma dos 

signos explicitos e convencionais, analisados tanto uns quanto outros independententemente 

da intencao e da consciencia do remetente e do destinatario. 

Acreditamos, contudo, que os arquetipos presentes no relato publicitario podem, em 

alguns casos, estarem ali, independentes da intencao e da consciencia do remetente e do 

destinatario, mas nao independente de um contexto historico-cultural especifico que o faz 

"emergir" e tornar-se um medium adequado para as mensagens transmitidas. 

Mas, como a publicidade e marketing sao atividades cada vez mais especializadas e 

racionalizadas supoe-se que, na maior parte dos casos, estes estimulos sejam previamente 

planejados e adequadamente adaptado na conjuncao simbolica da mensagem. Porem, para que 

1 , 2 2 Segundo Eco ( 1997,p.80 ), certos evcntuais arquetipos ja bastante teorizados podem ser interprelados pelo 
destinatario como signos convencionais, consutuindo o efeito inconscio decorrencia do scu reconhecimento. 
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efeitos ( como os arquetipos ) influenciem na percepcao e nas predisposicoes emocionais do 

receptor nao e sempre necessario que tenha um sentido para ele, baseado em convencao, pois 

a sua logica "simbolica" reproduz e reflete-se na logica do inconsciente, agindo portanto fora 

dos dominios da razao e da consciencia. 

Para nos, no relato publicitario, os arquetipos agem ( de forma latente ) por 

intermedio de conjuncoes simbolicas, moldando e transmitindo conteudos historico-culturais, 

que sao "decodificados" com base numa sintaxe do inconsciente, influenciando na percepcao, 

ativando predisposicoes emocionais e desencadeando acoes no receptor.1123 

Os mitos - abordados no sentido antropologico e psicanalitico - apresentando-se 

atraves desses modulos arquetipos, tornam possivel o acesso ao mais intuitivo, irracional, 

profundo e inconsciente da mente humana, desencadeando processos associativos ( emotivos, 

simbolicos ) e transferenciais ( projecoes e identificacoes). 

"Como os sonhos, os mitos sao produtos da imaginagao humana suas imagens, 
em conseqiiencia, embora oriundas do mundo material e de sua suposta 
histdria, sao como os sonhos, revelaqdes das mais profundas esperancas, 
desejos e temores, potencialidades e conflitos da vontade humana - que por sua 
vez e movido pelas energias dos drgaos do corpo que funcionam de maneira 
variada, tins contra os outros, e em concerto. Ou seja, todo mito, 
intencionalmente ou nao, e psicologicamente simbdlico. Suas narralivas e 
imagens devem ser entendidas, portanto, nao liter aim ente, mas como 
metd/oras". (J . Campbell APUD Contrera, 2000,p.40-41 ) 

Os mitos se adequam perfeitamente a linguagem sedutora da midia ( eletronica 

principalmente ) e da publicidade 1 1 2 4 porque: 1 ) Como mostra Ferres ( 1998,p.93 ), os mitos 

1 1 2 3 "A energia dos arquetipos pode ser concentrada ( atra\>es de ritos e outros apelos a emoqao das massas ) 
com o objetivo de levar as pessoas a aqdes coletivas. Os nazistas sabiam disto e utiliza\>am diversas versdes de 
mitos teutdnicos para arregimentar o povo para a sua causa ". ( Jung, 2000.p.79 ) 
1 1 2 4 Mircea Eliade ( 1996,p.8-14 ) percebe esse fato. Segundo ele, estes esquemas arcaicos ou matrizes 
simbolicas ( que precedem a linguagem e a razao discursiva ) perduram no tempo se repetindo de maneira 
uniforme e regular, tendo existencia num todo sincronico inconsciente. No entanto, na sociedade contcmporanea, 
estes simbolos vagam subjacentes a superficialidade, fragmentariedade e velocidade dos meios de comunicacao 
de massa, contribuindo para a adesao e consumo imediato, constante e irrefletido de ideias, mercadorias e 
informacdes, satisfazendo fantasias artificialmente estimuladas. 
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sao narrativas que tendem a obedecer a umas poucas situacoes basicas, sempre repetidas. Ha 

uma certa uniformidade nos padroes narrativos essenciais e uma grande diversidade de 

aspectos anedoticos, acidentais, o que mostra que as narracoes tern conexao com algumas 

necessidades humanas profundas e universais.1 1 2 5 2 ) Porque a sua narrativa e essencialmente 

metaforica, o que e um poderoso recurso estetico e retorico que visibiliza a presentificacao do 

conteudo narrado. Como diz Rubem Alves: 

"As es tori as sao falsas mas nos choramos. Por isso sao verdadeiras. As estdrias 
delimitam os contornos de uma grande ausencia que mora em nos, em outras 
palavras: elas con tarn um desejo e todo desejo e verdadeiro(...) Mas o que a 
estoria diz e uma coisa do que diz, metafora: isto e aqnilo". ( Rubem Alves 
APUD Contrera,2000,p.48 ) 

Isto significa que os mitos contribuem para os processos de seducao ( Ferres, 

1998,p.ll9 ) pela forma como a racionalidade e burlada diante da logica do desejo e suas 

racionalizacoes. 0 mito tern a forca de um simbolo basico, o poder de comunicacao do relato 

e a atracao do significado mais profundo da experiencia humana ( muitas vezes nao percebido 

de maneira consciente ). Dai, sua utilizacao atraves da publicidade subliminar, em especial 

pela televisao, com sua capacidade em recriar, elaborar, divulgar, descartar mitos, com 

enorme facilidade. 

Esta atualizacao constante de matrizes simbolicas, comandada principalmente pela 

publicidade e pela midia em seus relatos sedutores e e caracterizada pela incessante renovacao 

do conteudo das mensagens: 

" 2 S Metodologicamentc, scguimos um procedimcnto que busca encontrar o mito por baixo de uma conjuncao 
simbolica manifesta. diversificada, aparente e dinamica. Por isso, e importante identificar na constelacao 
simbolica, os simbolos centrais, ordenadores e os simbolos perifericos, conectados, "acidentais", pois o relato 
publicitario permile reunir a necessidade do conhecido c do novo ( a novidadc c dada, justamcnte, pelos fatorcs 
anedoticos, variacoes "acidentais", tracos superficiais dos personagens, etc.). Colocamos o acidcntal entre aspas, 
porque na nossa analise seguimos o principio da sincronicidade, que afirma que um determinado acontecimento 
que parece acidental ou coincidente pode ser psiquicamente significativo. (Jaffe, 2000,p.291) 
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6 ) Na nossa analise dos relatos publicitarios, partimos das constelacoes simbolicas 

para chegar as fantasias e aos mitos articulados a marca e a imagem publica do candidato, 

seguindo um processo de decodificacao.1128 

A leitura interpretativa dos simbolos, se faz em quatro etapas que visam decompor o 

significante ( como o simbolo se apresenta ) nos seus significados possiveis, atraves de 

cadeias de pensamento: 

- Determinar o significado atraves da abstracao ( que e o inverso da figuracao ), ou 

seja, mostrar o significado social do simbolo, transformando figura em ideia, representacao 

socialmente compartilhada. 

- Chegar ao segundo significado pela analise da condensacao que o simbolo abriga. 

Descondensacao do seu aspecto metaforico, na semelhanca que desperta por analogia ou 

homologia ( de sentido, gramaticais, eufonicas, ritmicas, forma, plastica, composicao, cores, 

textura, etc. ), na relacao que estabelece com o interpretante como possibilidades de novas 

significacoes que impliquem qualidades de sentimento e emocSes. Eco ( 200T,p. 144 ) chama 

esse processo de visualizacao da metafora. 

- Chegar ao terceiro significado pela analise do deslocamento que o simbolo propicia 

em seu aspecto metonimico, vendo as conex5es, as ligacoes fatuais que estabelece por 

contiguidade ou continuidade ( todo pela parte, causa por efeito, visivel pelo invisivel, 

concreto por abstrato). 

fatica, metalingustica ), mas sobre a preponderancia quase constante da func3o emotiva. "Juntamente com o 
emotivo o componente estetico e sem sobra de duvida, o mais importante ". (Ibdem,p. 160 ) 
1 1 2 8 Segundo Varda Langholz Leymore, a publicidade deve ser entendida como processo de transfonuacao que 
convene signos em "ac3o na vida real". Para revelar a logica desse processo deve-se buscar decodificar a 
estrutura do sistema publicitario. O pesquisador deve buscar os Denominadores Comuns Exaustivos ( Exhaustive 
Common Denominators ) ou seja, os temas ocultos presentes em todas as pecas de propaganda e que definem o 
sistema como um todo. ( Albuquerque, 1996,p.73 ) 
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- Perceber como as fantasias e mitos sao racionalizados e convincentemente 

adequados a percepcao consciente do receptor, ancorando as suas disposicoes cognitivas. 1 1 2 9 

A Racionalizacao ou Elaboracao Secundaria e o discurso sobre a fantasia, na procura de fomcccr-lhe 
cocrcncia c comprcensibilidadc, ou seja, c uma busca dc racionalizacao da fantasia. Para Rouanct ( Ibdcm,p.l28-
132 ), a racionalizacao e responsavel pela sistcmatizac3o dos niodos de percepcao, sob forma dc uma percepcao 
moralmcnlc aceitavel ou intclcctualmcntc cocrenle. Atraves dela, o ego coloca a raz3o a servico do irracional, 
quando os impulsos do id s3o, ao mesmo tempo, atendidos c rcpudiados.Para este autor, a racionalizacao, como 
a ideologia, busca uma unificac3o, cocrcncia e inteligibilidade dos materials que se apresentam a nossa 
pcrccpc3o, nao tcmendo cslabclcccr concxScs incxatas, procurando tomar accilavcis para o sujeito c para oulrcm 
determinadas estruturas objetivas e subjetivas, substituindo os verdadeiros motivos, cuja revclac3o scria psiquica 
e socialmente inconvenientes. 

Tratamos aqui a racionalizacao enquanto mecanismo dc elaboracao secundaria que e o discurso sobre a 
fantasia, na procura de fornecer-lhe cocrcncia e compreensibilidade. A realidade exterior impondo frustracocs 
gcra fantasias eroticas, agrcssivas, materials, dc integracao. A imagem politica, as ativa e cxprcssa por 
intermedio da figuracao, da condensacao e do deslocamento implicilos na sua comunicacao. Mas a imagem deve 
trazer tambem argumentos com os quais procura tecer suas fabulacdes, dando as fantasias uma rcssonancia 
plausivcl na realidade. Dai a racionalizacao, enquanto elaboracao secundaria. 

Interessa-nos, em especial, o ponto de vista de Ferres ( Ibdem,p.20 ) de que quando nas decisoes 
humanas e a emoc3o que domina, a necessidade de ser racional, leva o inconsciente a recorrer a estrategia da 
racionalizac3o, que atua, assim, como um mecanismo dc defesa. Por conscguintc, a racionalizac3o passa a 
desenvolver argumentos para justificar as decisdes ja tomadas e dar falsas razdes que encubram os autenticos 
motivos da decisao. conferindo-lhc a aparencia dc racionalidade. A racionalizacSo pretende, tambem, encontrar 
um ponto de cocrcncia entre o proprio comportamento e as expectativas sociais. Enfim, a razao surge, em ultima 
instancia, em ajuda a uma crenca ou a uma decis3o motivada unicamente pela press3o da emoc3o, mesmo 
sabendo que os argumentos racionais pesam pouco frente a puls3o emotiva intensa. 

Como a imagem politica, atraves da publicidade, incide principalmente sobre as emocoes, a 
racionalizacao a parece enquanto um discurso agregado que permite conferir uma logica, uma coerencia e uma 
aparencia a mensagem latente, adequando-a as disposicoes cognitivas e a percepcao consciente dos receptores. 
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1.1. METODOLOG1A DE ANALISE DO R E L A T O P U B L I C I T A R I O 

A ) E L E M E N T O S DA ANALISE DO R E L A T O 

1. Unidade de Analise no Relato. 

Na nossa pesquisa do relato publicitario tomaremos como unidade de analise as 

pequenas mensagens que se articulam formando a estrutura complexa do Horario Eleitoral. 1 1 3 0 

2. Elementos do Relato 

Composicao dos simbolos imageticos, verbais e sonoros: 

A ) Personagens:1131Candidato, Narrador em Off Aliado (lider, Star, familia/amigo ), 

Adversaries, Sujeitos noticiosos, Personagens ficticias 

B ) Contexto: Cenario, Estiidio, Fora de Estudio, Comicios, Ambientes de trabalho, 

Obras publicas, Cenarios naturais, Locais historicos, Lugares afetivos, Objetos de Cena 

C ) Tecnicas: 

Enquadramento: ( Distancia de toque - closet big close up, Distancia de conversa -

piano aproximado de tronco e peito, Distancia publica - piano longo, tomada em grande 

angular); Angulo; Luz; Fundo ( Neutro, Escuro, Claro, Paisagem ); Luz ( Difusa, Orientada, 

1 1 3 0 Pela Lei 7.773 de 8 de Junho de 1989 foi estabelecido as regras de proporcionalidadc entre o numcro de 
parlamentarcs de cada partido ou coligacao no Congresso Nacional e o tempo de cada um no HGPE, 
ultrapassando, no total, duas horas diarias de propaganda. No segundo tumo, onde participariam os dois 
candidatos melhor colocados no primeiro tumo, caberia a cada candidato vinte minutos diarios para a 
propaganda eleitoral. 

Que, tambem, sao compostos de signos iconicos mais reduzidos: nariz, olho... reconhecidos com base no 
contexto que lhe confere o significado, carregando-o de denotacdes e de conotacdes - Eco ( 1997,p. 146) 
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Obliqua, Zenital ); Recursos ( Camara lenta / Aceleracao, Fundo musical, Imagem preto-e-

branco, Fusao de imagens, Edicao, Trucagern/ Efeitos Especiais1132 

D ) Composicoes lingiiisticas/ discurso ( o que inclui tons, inflexoes, emissoes 

foneticas):1 1 3 3 sons, ruidos, ritmo (timbre, frequencia, etc. ) 

B ) METODO DE ANALISE. 

B . l . ) MAPEAMENTO DA I M A G E M V I S U A L . 1 1 

- Numera-se os diversos tipos de significantes ( plasticos, iconicos, linguisticos e 

sonoros ) co-presentes na mensagem visual. Aqui o significante volta a ser literal: o 

significante vazio ( Barthes, 2001,p. 149 ) 

- Estabelece-se correspondencia entre o significante e significado. G que quer dizer, 

desnaturalizar essa relacao, ja que o significado e o significante parecem manter para o 

receptor relacoes naturais, tudo se passando como se a imagem provocasse naturalmente o 

in : ..Q ' i r u c a n u n i e r j c o 'e u m computculor que permite efeitos especiais detecteh'eis e outros imperceptiveis. O 
morphing, que consiste em opcrar transfonnacdcs numcricas cm imagens 'rcais' passadas por scanner, pcrmitc 
manipulacoes ilimitadas das imagens..." (Joly,2000,p.26) 
1 1 3 3 O discurso linguistico serve para induzir a uma intcrprctac3o do espectador: "Um discurso que realiza a 
indispensavel ancoragem deitica ( referenda de tempo, espaco, emissor que faltam a imagem ) mas nao se 
limita a ela ". ( Miguel, 1994,p.73 ) 
1 1 3 4 A ) Este mapeamento da imagem visual toma como base a metodologia de Barthes ( Barthes, 2001 ), ( Joly, 
2000 ) na interpretacao dos signos, e de Freud ( Weise,1976 ), na interpretacao dos sonhos. Girardet (1989,p.l7-
18 ) compara o mito ao sonho. Ambos se organizam numa dinamica de imagens, jogo complexo de associates 
visuais, n3o podem ser abarcados em contexto preciso, sao polimorfos e ambivalentes, e em ambos se pode 
encontrar uma logica do discurso sob a fluidez e ambivalencia, pois submetem-se a certas leis de repeticao e 
associacao, a uma sintaxe ( na concepcao de Levi-Strauss ), uma engrenagem particular que permite relacoes 
intimas entre os elemcntos aparentemente incoerentes que os compoem ( na concepcao de Freud). Para Girardet 
( Ibdem,p.l86 ), 6 preciso admitir que em sua formulacao e na redacao do seu discurso as grandes mitologias 
politicas do nosso tempo dependem estreitamente dos dados politicos, sociais e culturais, das situa<;6es hist6ricas 
na quais se desenvolvem. Porem, indo mais fundo, a analise aborda uma ordem que e das perenidades primeiras. 
referindo-se a constantes psicologicas inerentes a pessoa humana. Por exemplo: a Idade do Ouro remete a 
fixac3o nos valores da infancia e sua persistencia na idade adulta; o Salvador tem a ver com a busca do pai 
ausente, a Revolucao Messianica traduz pulsdes de moldar o mundo, etc. 
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conceito, como se o signficante criasse o significado, como se as coisas significassem 

sozinhas. ( Barthes,2001, p. 150 ). 

Para Canevacci ( 2001 ), ler um texto visual e tambem dissolver seus fetiches, desafiar 

a fantasmagoria, rasgando e exasperando sua seducao: seu sex-appeal inorganico. A 

dissolucao do carater de mercadoria das formas comunicacionais deve ser feita atraves do 

deslizamento semiotico dos codigos nelas empregados, observando as mercadorias visuais 

como estranhas, exoticas, utilizando um olhar nao familiar. 

- Utiliza-se o principio da permutacao ( Joly,2000,p.52 ), pela oposicao e 

segmentacao. Essa metodologia converge para a analise que Jung faz do sonho, propondo 

prestar mais atencao ao seu conteudo e forma, ao inves de estabelecer como guia apenas a 

livre associacao. Para ele, entao, e preciso concentrar-se nas associates do proprio sonho. 

Como os sonhos nao tern comeco, meio e fim, suas dimensoes de espaco e tempo sao 

diferentes, para endende-lo e necessario examina-lo sob todos os aspectos, exatamente como 

se toma um objeto desconhecido nas maos e o viramos e desviramos ate nos familiarizarmos 

com cada detalhe (Jung,2000,p.28 ) . 1 1 3 5 

O Principio da permutacao se faz: 

- Substituindo significantes por outros similares ausentes na mensagem ( signos 

iconicos, plasticos, lingiiisticos e sonoros ) Essa substituicSo pode ser de sentido, 

gramatical, eufonico, ritmico. 

1 1 3 5 Jung ( 2000 ) da o exemplo dc um sonho onde um homem aparcce enfiando uma chave numa fechadura. Isso 
pode ser uma alegoria, um simbolo sexual, mas a cscolha dc uma chave tambem c da maior significacao. Dai que 
para ele "a verdadeira tare/a e compreender porque a chave foi escolhida em lugar do pau..." ( p.29 ). Essa 
tccnica passa a ser fundamental em nosso objeto de estudo, pois atraves dcla e possivel chegar ao conlciido 
subliminar da mensagem que comumente passa despercebido.. Ele mostra, enfim, que os conteiidos mais banais 
da consciencia tern a sua volta uma orla de penumbra e de incertezas e todo conceito da nossa consciencia tern 
suas associacoes psiquicas proprias e que pode se tornar totalmente diferente a medida que e impulsionado 
abaixo do nivel da consciencia e, no caso do sonho, tais conceitos podem expressar o seu sentido inconsciente. 
(p.40). Na nossa maneira de ver, os simbolos podem estar associados a conceitos transformados abaixo do nivel 
da consciencia pela metonimia e pela metafora, expressando assim, aquilo que ainda e conceitualmente 
inexpressavel. 
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- Substituindo significantes por seus opostos 

- Segmentando significantes 

- Busca-se um novo significado para o simbolo imagetico original, transformado em 

significante na nova cadeia semiologica. 

Esta busca por um novo significado e feita atraves de associates emotivas ( chega-se 

ao sentido pela emocao ) ou simbolicas ( por semelhanca, condensando significantes pela 

metafora ou por continuidade ou contiguidade, com a fragmentacao e ampliacao de 

manifestacoes selecionadas, pela metonimia ) . U 3 b E perceber como esse novo significado 

conduz a imagem politica do candidato ( sentido implicito ). 

- Ver o relacionamento e encadeamento dos novos significados. 

- Formular a sintese destes diversos significados para se chegar ao sentido: a 

mensagem implicita ( figurada, condensada, deslocada ). 

- Ver como a mensagem implicita se articula a fantasias a complexos mitologicos e a 

um contexto cultural especifico.1 1 3 7 

A mensagem implicita ( escondida por conjuncoes simbolicas ) guia a percepcao e 

influencia os sentimentos. E o nosso objetivo vai ser justamente o de desvendar essa 

mensagem latente, subliminar, o que e possivel na medida que o emissor e receptor 

compartilham um conjunto de representacoes sociais e estruturas de longa duracao.1 1 3 8 

Jung mostra como o estado subliminar conserva ideias e imagens a um nivel de tensao bem menor do que 
elas possuem quando consciente. Dai que as imagens repousam em analogias bem mais imprecisas e se fundem 
uma nas outras porque nem a logica, nem a escala de tempo da nossa vida diaria parecem ter neles qualquer 
aplicacao. (Jung, 2000,p.63). A busca dc novos significados, atraves das associacdes emotivas c simbolicas e, 
portanto, a forma mais adequada para desvendar esse tipo de comunicacao subliminar, admitindo que as 
manifestacoes da fantasia sao bem proximas as do sonho. 
1 1 3 7 Essa referenda ao contexto historico cultural e fundamental para a leitura da mensagem simbolica, da 
mesma forma como Jung mostra que nenhum simbolo onirico pode ser separado da pessoa que o sonhou 
(Jung,2000,p.52) 
1 1 3 8 "Em outras palavras, ale in da mensagem literal ou denotativa evidenciada pela discussdo, existe uma 
mensagem 'simbolica' ou conotada vinculada ao saber preexistente e compartilhado do anunciante e do 
lei tor (My, 2000,p75 ). No entanto, a decodificac3o da mensagem por parte do receptor pode variar de acordo 
com o seu proprio capital cultural e dos subcodigos a ele disponivel ( posicao e disposicao social ), pois c o 
emprego do subcodigo que transforma o processo de denotacao em processo de conotacao. Eco ( 2001,p.3 73 ) da 
6 exemplo da mensagem de um menino alado ( refere-se a Eros ), mas quern nSo tem a posse desse subcodigo 
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Nosso processo de analise e feito com base no estabelecimento de conexoes entre 

termos para se chegar ao seu significado. A interpretacao do relato publicitario e feita 

essencialmente atraves de associates." 3 9 A partir de um significante dado ( X ) 

estabelecemos associates com um termo medio ( novo significado ) para se chegar a um 

sentido nao expresso ( Y ) dentro de um contexto. 1 1 4 0 Em seguida, reune-se todas as 

"associates" e os ( Y ) nao expressos, pois a conclusao final nao e uma seqiiencia de 

significados separados. 

Partimos da analise do sonho de Freud. Para ele, o sonho manifesto ( a discricao do 

sonho) contem, representa, exprime um sonho latente, ao qual se chega pelas associates 

livres do sonhador.1141 A partir das associates do sonhador, o psicanalista pode determinar o 

significado do sonho latente. Ou seja, Freud concebe o processo de interpretacao do sonho 

nessa seqiiencia: sonho manifesto - associates ( pensamentos oniricos ) - significado. 

Da mesma forma que, para Freud, os valores psiquicos pertencentes a uma grande 

quantidade de pensamentos estao reunidos no sonho "por uma ideia inconsciente com 

proposito " ou "pelo desejo " que se apropriou dos valores movendo-se entre os pensamentos, 

estabelecendo conex5es ( relacoes ou associates 1 1 4 2 ) entre eles e criando caminhos; no 

mitologico intcrpreta a mensagem como indicacao de uma situacao paradoxal ou faz intervir um subcodigo 
improprio ( como o Biblico ) decodificando a mensagem como Serafim. Essa e uma grande dificuldade 
eiifrentada pela publicidade destinada a grandes publicos nao segmentados. A saida se volta para utilizacao de 
mensagens consensuais de grande amplitude ou mensagens que pelo teor emocional substitua a necessidade de 
subcodigo por uma comunicacao direta e inconcia com o desejo (atraves de fantasias arquetipicas, por exemplo). 
1 1 3 9 "A interpretacao dos sonhos de Freud tent semelhanga com a interpretacao de objetos esteticos, tais como 
poemas e filmes. Com base nestas similaridades, pode-se entender o metodo de Freud determinar um significado 
por 'associates'". ( Weise,1976,p.68 ) 

Weise ( 1976 ) dar um exemplo de uma cena de sonho: o sujeito perseguido abre as maos a altura dos 
ombros ( X ), Cristo e o termo medio, o novo significado e o sentido nao expresso ( Y ) c o seguinte: o heroi 
demonstra sua nature/a perdoadora de bode-expiatorio. 
1 1 4 1 Para Freud o sonho n3o e seu conteudo manifesto nem o latente, mas a ligacao funcional entre os dois 
termos ( Barthes,2001, p. 136 ) 
1 1 4 2 Freud sustenta que os sonhos se formam por um "processo de elaboracao onirica que inclui condensacoes e 
deslocamentos de valores psiquicos". ( Weise, 1976, p. 75 ) 
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relato publicitario sedutor estao concentrados mitos e fantasias expressos atraves de 

condensacoes e deslocamentos, seguindo a logica do desejo. 

Da mesma forma que, para Freud, o desejo que originou a formacao do sonho 

retrocede pelos fios criados entre os pensamentos oniricos, desvendando-os, tirando-os do 

sonho sob a forma de associates, ate completar o percurso inverso da elaboracao onirica ( 

significado - pensamento onirico - sonhos manifestos ), a decodificacao do relato publicitario 

deve seguir a logica do desejo para passar da mensagem manifesta a mensagem latente, da 

constelacao simbolica para os mitos e fantasias. 

E claro que a interpretacao do relato publicitario difere da interpretacao do sonho, pois 

no primeiro caso se busca encontrar um significado publico para um objeto e as regras e 

metodos que Freud estabelece lhe permitem chegar a um significado especial ( o significado 

para o sujeito sonhador ), nao um significado publico. No entanto, "Freud considera que 

cerlos elementos que frequentemente aparecem nos sonhos podem ser vislos como 'simbolos', 

i.e., comopossuindo um significado comum. Ele uiiliza a 'interpretacao simbolica' no caso 

do sujeito nao fornecer 'associagdes' a um elemento considerado um 'simbolo'". 

(Weise, 1976,p.77) 

Portanto, nossa analise e essencialmente simbolica, trata de elementos presentes no 

imaginario coletivo, mesmo que nao conscientes e busca um significado publico para eles. 1 1 4 3 

O relato publicitario sedutor visa conseguir a atencao e a adesao, emocionando, ativando o 

desejo do receptor, e sao as emocoes e os desejos que dao significados, mais ou menos 

comuns, aos simbolos. Portanto, as emoc5es e os desejos ( individuals e coletivos ) sao 

fundamentais no processo decodificacao1144 

1 1 4 3 Eco ( 200T.p. 161-163 ) afirma que a fruicao varia dc acordo com o codigo adotado por qucm dccodifica a 
mensagem, todavia existe um codigo dc base, fundado em algumas constantes psicologicas, em valores tipicos 
da sociedade ocidental, de maneira a orientar a decifracao num sentido mais ou menos unitario. 
1 1 4 4 Weise ( 1976,p.79 ) afirma que Freud n3o esta tao interessado no significado para a pessoa destc ou daquele 
objeto singular, quanto nas emocoes e nos desejos que dao significado para ela, a diversos objetos. 
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B.2 ) D E S E N V O L V I M E N T O DO R E L A T O 1 1 4 5 

Ve como se modificam os significantes no tempo ( acao ) os seguintes elementos: 

personagens,1146 voz, cenario, objetos de cena., enquadramento ( zoom, pianos, seqiiencias ), 

fundo, luz, composicoes linguisticas, cores, formas, sons, ruidos, ritmos, recursos ( camara 

lenta, aceleracao, pano de fundo musical, imagem preto-e-branco, fusao de imagens, edigao ), 

montagem/combinacao ( Externa - como juncao de partes diversas da fita ( seqiiencias ). 

Interna - com a sobreposicao de sinais em cada unidade de imagem ), trucagem/ efeitos 

especiais, grafica ( desenhos animados pela eletronica ou computacao grafica, inventando 

novas perspectivas, angulos, extrapolacao, profundidade de campo ). 

Estes significantes podem sofrer as seguintes mudancas:mudancas plasticas ( 

movimento, cores, formas, segmentacao, juncao ), mudancas tecnicas ( angulo, focalizacao da 

camara/ enquadramento/ ampliacao ou reducao de campo, aceleracao / diminuicao, preto-e-

branco / colorido, quantidade de quadros no tempo ), mudancas nas relacoes entre 

significantes (substitutes, composicoes, articulacao com novos elementos ), mudancas 

linguisticas ( como se apresentam os signos linguisticos em forma de palavras e discursos,114 

isolar a mensagem lingiiistica, ver em seguida sua relacao com as imagens e como ela orienta 

a leitura das imagens 1 1 4 8), mudancas sonoras ( como apresentam-se e modificam-se os signos 

1 1 4 5 A analise do desenvolvimento do relato tomou como base a proposta metodologica de Levi-Strauss ( 1975 ) 
na analise dos mitos. 
1 1 4 6 perceber as mudancas no conjunto de gestos, expressoes fisionomicas: olhos maos, pernas que "falam" a 
linguagem muda, mas eloquentissima do corpo. (Canevacci,2001,p. 156). 
1 1 A mensagem lingiiistica divide-se em: legenda, imagem das paJavras (topografia-caracteres, cor, disposicao, 
hierarquia, cor) e conteudo lingiiistico. (Joly,2000,p. 110) 
1 1 4 8 Ver sua func3o em termos dc ancoragem - deter a cadeia flutuante do sentido que e gerada pela polissemia 
da imagem, designando o "nivel correto" de leitura - e revezamento - suprir a carencia expressiva da imagem. 
substitui-la, pois ha coisas impossiveis de se dizer sem o verbal. ( Joly, 2000, p. 108-9) 
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sonoros, na forma de ritmo, sons, ruidos, etc. - a musica que acompanha opera por afinidade 

ou contraste com o tema visual, como aparecem os sons da vida cotidiana). 

B.3 ) I N T E R P R E T A C A O DO R E L A T O 

Traduzir e numerar ( em linhas ) a sucessao de acontecimentos atraves das conjuncoes 

simbolicas ( imageticas, verbais e sonoras ) por meio de frases o mais curtas possiveis 

(desfiguracao, ou seja, transformacao da figura em linguagem ), demarcando a sucessao 

temporal. 

Estabelecer eixos numerados ( em colunas ) de relacoes sincronicas. Estas relacoes 

podem ser estabelecidas em funcao de associates emotivas ou simbolicas ( verbais, 

imageticas, sonoras). 

Estabelecer um traco comum em cada coluna (tomando como referenda a expressao 

de fantasias e mitos ). 

Analisar a relacao entre as colunas. 

Identificar o sentido das fantasias e mitos. 

Analise das mensagens discursivas enquanto racionalizacao das fantasias e mitos. 
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II . R E L A T O S P U B L I C I T A R I O S 

DE C O L L O R DE M E L L O NA T E L E V I S A O . 

"Agora chegou a hora de conjlrmar 

O Brasil jd decidiu que vai mudar 

E a vez do povo anunciar 

O Brasil novo que vai chegar. 

Collor, Collor, Collor, 

Colorir a gente quer de novo 

Collor, Collor, Collor, 

E agora a hora e a vez do povo. " 

(Jingle/Clipe Collor, Segundo Turno, Programa Eleitoral, 28/11/89 ) 

Tomaremos quatro relatos produzidos e veiculados pelo programa de Collor de Mello 

durante o Horario Gratuito de Propaganda Eleitoral nas eleicoes de 1989. Os dois primeiros 

foram exibidos no primeiro dia da propaganda gratuita, os dois restantes foram exibidos 

durante o segundo turno. 

Atraves destes relatos procuramos exercitar a nossa proposta metodologica de analise 

dos relatos publicitarios na televisao, anteriormente exposta. Como ja afirmamos, esta analise 

busca descobrir as referencias diretas ou subliminares aos medos, as fantasias e aos mitos 

dos anos 80. Para chegar ate eles, entretanto, foi preciso compreender o Cenario e o 

Imaginario da decada de 80, construidos e refletidos pela midia e pela publicidade, que e de 

onde foram extraidos. 
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I I . l MITO DO R E C O M E C O / IDADE DO OURO / PARAiSO PERDIDO 

FANTASIAS MATERIA1S. 

R E L A T O : "A PRIMEIRA MISSA" 

O Mito do Paraiso Perdido/ Idade do Ouro / Recomeco refere-se a imagem de um 

passado tornado lenda - o tempo do antes, o tempo do passado que se torna mito. Mas esse 

passado idealizado e recuperado numa visao utopica de futuro, de mudanca, que serve para 

orientar, mobilizar as expectativas, potencializar as esperancas e energias latentes, exorcizar 

os fantasmas do mal, pela reconstrucao do paraiso na terra. 

Este mito diz respeito as Fantasias Materials ou de Ambicao. As Fantasias Materials 

ou de Ambicao derivam das frustracoes sofridas pelas pulsoes do ego, frustracoes de 

interesses materials. Atraves delas e possivel dar um sentido as privacoes coletivas advindas 

das diferentes posicoes sociais ou encontrar uma fuga ao anonimato social, atraves da 

diferenciacao de estilo ou do engajamento em um grupo, em um projeto, em uma luta, com 

propositos compensatorios. 

Na sociedade atual, pautada por uma subjetividade marcadamente narcisica, novas 

necessidades sao constantemente fabricadas projetando os desejos humanos em sempre novos 

objetos/signos de consumo que prometem conferir poder, completude e realizacao individual, 

tornando-se um paliativo para uma profunda angustia humana ante uma impotencia 

generalizada, que e substituida pela incorporacao fetichizada desses objetos/signos. 

(Severiano,2001,p.ll3 ) 

Durante a decada de 80 o mercado brasileiro ganhou uma nova dinamica em termos de 

diversificacao de produtos e services, proliferavam marcas de automoveis, de roupas, de 

produtos alimenticios, de produtos de limpeza, de higiene pessoal, de eletrodomesticos, etc e 
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novos templos de consumo: os Shoppings Centers com suas promessas de estilo, e distincao, 

incentivadas e idealizadas nas telenovelas, atraves de uma classe media urbana e glamourosa. 

Era o mundo da modernidade com seus novos brilhos e aparelhos: o televisor colorido, o 

videocassete, o computador, a fdmadora, reftigeradores, novos modelos de automoveis 

adaptados a um novo mercado mundial, etc. 1 1 4 9 

Enquanto a concentracao de rendas abria o mercado do consumo de luxo para elite e a 

ascensao social de setores da classe trabalhadora e da classe media permitiam-lhes novos 

padroes de vida e consumo, a crise economica afastava de forma defmitiva grandes parcelas 

da populacao empobrecida das promessas de modernidade oferecidas insistente e 

indistintamente para todos. De uma maneira geral, o acesso a modernidade passava por um 

processo de ascensao social individual que seria facilitado pela estabilizacao da economia, 

pelo fim da inflacao ( como pareceu mostrar o curto periodo do Piano Cruzado 1 1 5 0 ), pela 

pratica de um novo liberalismo economico acompanhada de uma diminuicao drastica do 

Estado, o que permitiria uma justa distribuicao de renda. 

O relato abaixo apresentado mostra, atraves do Mito do Recomeco e das Fantasias 

Materials, a ligacao entre o presente, no qual algumas formas de vida social sao negadas"51 ( 

as privacoes, as carencias, a desagregacao, a descrenca ), e o passado ( grandeza, pureza, 

integracao, fe, abundancia: o Paraiso Terrestre no Genese ), para projetar um futuro onde as 

fantasias possam ser realizadas. Collor propoe o recomeco, a reconstrucao de uma sociedade 

onde acontecam a mudanca, a justica social e a fraternidade. 

A promessa de modernidade atraves de um processo de ascensao social 

individualizado estava objetivada na propria marca do candidato: sua historia, seu corpo, seu 

vestuario, seus gestos. Collor diferenciava-se, apresentava-se, com estilo, como jovem, gala ( 

1 , 4 9 Ver o segmento III.3. A Fogueira das Vaidades: Fantasias Materials ou de Integracao. 
1 1 5 0 Ver segmento YV.3.Um Pais que Sonha: KHto do Paraiso Perdi do/Idade do Ouro / Re come go. 
1 , 5 1 ( Girardet, 1989,p. 134 ) 
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parecidos com aqueles das novelas ), rico, bem sucedido, modemo. Era um modelo desejado 

por amplos setores das classes medias decadentes e setores mais pobres da populacao que nao 

so viam nele uma saida para a mudanca de vida, mas viviam atraves dele esta realizacao. 

A ) Discricao do Relato Publicitario: "A Primeira Missa". 

V I D E O " 5 2 AUDIO 

-Tomada do sol nascendo do outro lado do mar dourado. - Musica bucolica, compassada 

visto dc cima dc rochcdos que descem ate a praia. 

- Tomada do mar, azul escuro. visto da areia. - Ibdem 

- Tomada do mar visto de perto - Ibdem 

- Tomada do Monte Pacoal, visto de longc, tomando - Ibdem 

toda a tela. Uma legenda ancora a imagem: "Monte 

Pascoal - Porto Seguro - liahia". ( ale esse ponto a 

edicao 6 rapida, mas com a canura parada ) 

- Cruz da Primeira Missa vista de longc. A camara a - ( Voz de Collor, dc inicio em off): Manha de 26 de abril de 

toma dc baixo para cima. Em seguida, desec lentamcntc. 1500 

Por traz da Cruz aparccc Collor. Ele traja calca preta e - ( Collor aparecc ): Poucos dias apds o descobrimento, foi 

cinto, uma camisa branca, dc mangas compridas, com as realizado num altar improvisado, na beira da praia, a 

mangas dobradas, os botSes de cima da gola cstao primeira missa em lerritorio brasileiro 

abcrtos. E fala com a voz mansa, compassada e fimic. 

com a mao apoiada na cruz. O piano sc aproxima. ( a 

partir daqui a camara se movimenta: de cima para baixo 

ou variando no enquadramento ) - Pelo Frei Henrique Soares Coimbra 

- Pintura da Primeira Missa, de Pedro Americo; a 

camara se desloca dc cima para baixo da pintura. 

- Collor fala para camara com a mao apoiada na cruz; - Naquele dia, minba gente, ficou marcado o nosso 

inicialmente a camara o focaliza em piano aproximado compromisso com Deus, o nosso compromisso com a fe. Este 

de tronco, mas depois ela se aproxima para um piano £ o simbolo da nossa fe. 

aproximado de peito; a esta distancia Collor olha para a 

cruz e da uma palmadinha nela. 

- Tomada rapida da cruz, vista de baixo para cima. - A mesma fe que faz acreditar que poderemos juntos 

1 1 5 2 Devido a pessima qualidade do material em video do Horario Eleitoral, reproduzimos boa parte da discricao 
feita por Albuquerque ( 1999,p.75-76 ) 
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- Collor, cm piano aproximado dc pcilo, fala para 

camara. 

conslruir um fuluro melhor para lottos os brasileiros, a 

mesma fe que me faz continuar nesta caminhada. vencendo 

os obsldculos, vencendo os desafios, superando as injurias, 

as calunias e as difamagoes, a mesma fe que faz com que eu 

acredite que juntos, eu e voce, poderemos promover neste 

pais as reformas de que estamos a necessitar para fazer da 

sociedade brasileira uma sociedade mais fraterna, mais 

solidaria e com um compromisso com a justica social. 

B ) Analise do Relato: "A Primeira Missa". 

B . l . Quadro Geral. 

- Data da Exibicao: 15/09/89 ( primeiro dia do Programa Eleitoral Gratuito ) 

- Contexto: fora de estudio ( Costa de Porto Seguro, Monte Pascoal, Local da 

Primeira Missa) 

Fundo: paisagem 

- Recursos tecnicos. edicao de imagens em seqiiencia 

Personagem: o candidato 

- Mensagem: Construcao da Imagem do Candidato 

- Objetivo: espelhamento do inconsciente 

- Funcao predominante da mensagem: funcao emotiva, trabalha com 

associacoes de ideias, projecoes e identificacoes. (Eco,2001,p.382) 
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- Sentimentos/Emocoes solicitadas: a) emocao primaria: esperanca, fe; b ) 

emocao secundaria ou social: patriotismo, orgulho, c ) emocao de fundo: bem-estar.1154 

B.2. Os Simbolos Imageticos: 

- O sol - O sol nasce dourado do outro lado do mar, deixando-o tambem 

dourado. Atraves de uma metonimia e metafora visual o sol passa a simbolizar o 

Nos baseamos naquilo que Damasio ( 2000 ) denoniina como os indutores de emocoes, pois c ncsla 
pcrspccliva dc indutora dc emocoes que tratamos as formas dc scducao pclas quais sc cxpressam c buscam 
conquistar adesdes os relatos publicilarios. Da mesma forma como inconsciente transforma o material 
subliminar inconsciente atraves do simbolismo dos sonhos que os externa; os mitos. os medos e as fantasias 
prcscntcs dc forma subliminar nas constclacocs simbolicas do relato publicitario podem scr inadvertidamcnte 
perccbidos pelo inconsciente, levando a "lcmbrancas" e "dctonagoes". Algo parccido como o teste do "borrao de 
tinta" prqjelado pelo psiquiatra suico Hermami Rorssschach. no qual o formato da manclia pode servir de 
estimulo a livres associates. ( Jung, 2000,p.27 ) . Para Damasio ( Ibdcm,p.80 ), ha dois tipos dc circunstancias 
em que a emocao pode ocorrcr. Primeiro, quando um organismo processa determinados objetos ou situacoes por 
meio de seus mecanismos sensorials. Segundo, quando a mente evoca certos objetos e situacdes e os representa 
como imagens, no processo de pensamento - ambos sc refcrem a indutores diretos. E ainda cxislem indutores 
indiretos de emocoes ( lbdem,p.84 ), que bloquciam progrcssos de uma emocao prcsente, tanto positiva quanto 
ncgativa. 

Para Damasio ( Ibdcm,p.81 ), apesar da grande variac3o entre individuos e culturas dos tipos dc 
indutores dc emocao, o fator social e cultural moldam: primeiro, o que constitui um indutor adequado dc uma 
dada emocao; segundo, alguns aspectos da exprcssao da cmoc3o; tcrcciro, a cognic3o c o comportamento 
decorrentes da mobilizac3o de uma emoc3o. 

Mesmo que muila vezes nao tenhamos consciencia do objeto indutor dc uma emocao, que pode 
pcrmancccr inconsciente, pode nao scr rcconhccido ( Ibdcm,p.358 ) e scrmos incapazes de controlar 
intcncionalmente as emocdes, isso n3o impede o processo de induc3o. "Em outras palavras, nao 
necessariamente prestamos atenqao as representacoes que induzem emocdes e que depots conduzem 
sentimentos, independentes de elas significarem ou nao algo externo ao organismo ou algo lembrado 
internamente. Representatives do exterior ou do interior podem ocorrer independentemente de um exame 
consciente e ainda assim induzir reacdes emocionais. Emocdes podem ser induzidas de maneira inconsciente e, 
assim, afigurar-se ao self consciente como aparentemente imotivada". ( Ibdem,p.71 ) . Jung ( 2000.p.34 ) 
tambem mostra que a emers3o do inconsciente pode ser conduzida ou detonada por estimulos, muitos dos quais 
n3o dci.xa uma impress3o consciente. O inconsciente, no entanto, captou essas percepcoes subliminarcs que "sem 
o percebermos, inftuenciam a maneira por que vamos reagir a pessoas efatos". Neste caso, a percepc3o foi 
subliminar, porque a atenc3o estava concentrada em outra coisa qualquer e o estimulo n3o fora bastantc forte 
para dcsvia-la alcancando dirctamente a consciencia. No entanto, trouxe a tona "esquecidas" lcmbrancas. Este 
efeito de sugestao ou "detonacao" pode exislir lambem na publicidade. E o proprio Jung o exemplifica com um 
anuncio da Volkswagem (Ibdem,p.36 ): s3o carrinhos em miniaturas que formam o emblema da empresa. Eles " 
podem 'detonar' no espirito do lei tor recordaqdes inconscientes de sua infdncia. Se forem lembranqas 
agraddveis, o prazer estard associado (inconscientemente) ao produto e d marca". 

Com a especializac3o e o dcsenvolvimento do marketing e da publicidade, o processo dc induc3o dc 
emocoes perde cada vez mais seu caratcr alcatorio e intuitivo. O tipo mais adequado de indutor a ser cmpregado 
em determinado segmento social e cultural, em detcrminado momento, para associar determinados produtos ou 
personalidades a emocoes e representacoes positivas ou negativas e para obter dclerminadas reacoes, despertar 
fantasias, medos, sentimentos, comportamentos e cognicoes derivadas, 6 planejado e testado com base em 
pesquisas quantitativas e qualitativas, tecnicas motivacionais, estratdgias de marketing e comunicacao. 
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renascimento, o recomeco, o ceu dourado esta associado a Idade de Ouro. O sol tambem 

representa - em oposicao a lua - o principio masculino: energia e calor, que aquece a terra 

e amadurece a colheita - nesse sentido tambem esta ligado a transformacao ( Bruce-

Mitford,2001,p.34 ). Girardet ( 1989,p.l6 ) tambem mostra que o tema do Salvador esta 

sempre associado a luz, ao sol. 

- O ceu - refere-se ao azul da bandeira, o ceu tambem esta associado a 

transccndcncia e aos deuscs criadorcs. As cupulas de catcdrais e mesquitas com 

ftequencia sao azuis, simbolizando o ceu e sua protecao. ( Bruce-Mitford,Ibdem„p.37 ) 

- O mar - O mar aparece de tres formas. Primeiro tingido de dourado pelo sol, 

depois na forma de azul escuro e, em seguida, visto de perto a partir da areia. Na primeira 

forma ele recebe o dourado do sol e transmite serenidade, equilibrio; na segunda forma ele 

conota profundidade e por ultimo, visto a partir da areia, conota forca. A agua, de uma 

forma geral, costuma ocupar um lugar central nos mitos da criacao: o oceano como o 

caldo primeiro das especies.1155 

- O Monte Pacoal - Tern um sentido historico, foi a primeira visao do 

descobrimento, esta nesse ponto associado tambem ao comeco, no caso, o comeco da 

nacao brasileira. Mas a monte, como ele e mostrado, de forma imponente, numa tomada 

em grande angular, com profundidade de campo, leva a associa-lo com Montanha e a 

Montanha a revelacao e a mudanca: "em muitos contos mitoldgicos, a montanha muitas 

vezes simboliza um lugar de revelagao, onde se produzem mudangas e transformagoes" 

(Jacobi,2000,p.293). Eliade ( 1996 ) tambem mostra o simbolo de uma Montanha ou 

1 1 5 4 Para Damasio ( 2000,p.74 ) as emocoes podem ser: 1) emocoes primarias ou universais: alegria , tristeza. 
medo, raiva, surpresa ou repugnancia; 2) emocoes secundarias ou sociais como embaraco, ciume, culpa ou 
orgulho; 3) emocoes de fundo, como bem-estar, mal-estar, calma ou tensao. 
1 1 5 5 O sol, o mar, o Monte sao cenarios naturals. Para Albuquerque ( 1999,p.98 ): "Os cendrios naturais tern siclo 
usados muitas vezes como pano de fundo por candidatos que queiram atribuir a sua candidatura um carater 
herdico: o contato com os elementos da natureza £ usado, entao, para ilustrar metaforicamente a vitalidade da 
propria candidatura. Os cendrios naturais tambim tern sido empregados freqiientemente como locaqao para 
candidatos que pretendam associar suas candidaturas a valores nacionais". 
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Arvore como o centro do mundo e extremamente difundida. O cume da Montanha 

Cosmica nao e apenas o ponto mais alto da Terra, ele e o umbigo da Terra, o ponto onde 

comecou a criacao ( Eliade,Ibdem,p.39 ). Ele aponta ainda que o simbolismo da Montanha 

como o da Arvore, como o centro do mundo, e o lugar onde a comunicacao entre a Terra, 

o Ceu e o Inferno e possivel. (Ibdem,p.43 ) 

Costa de Porto Seguro - Local do Descobrimento do Brasil, Nascimento 

- A Cruz da Primeira Missa - A Cruz da Primeira Missa ( costa de Porto 

Seguro ) traz, por contiguidade, relacao com o contexto historico do surgimento do Brasil. 

Simboliza o batismo da nacao, portanto, o Comeco. 1 1 5 6 Mas, a cruz tambem traz outras 

associacoes simbolicas. Eliade ( Ibdem,p.l61 ) nota que o Cristianismo utilizou o 

simbolismo da Montanha ou da Arvore de Mundo para transforma-lo na Cruz. A Cruz, 

feita da madeira da Arvore do Bem e do Mai, sobe da terra aos ceus. Sobre ela Cristo 

realizou a salvacao da humanidade. E a nocao de salvacao retoma e completa as nocoes de 

renovacao perpetua e regeneracao cosmica ( Ibdem,p.l63 ). Bruce-Mitford ( 2001,pl8 ) 

acrescenta que a cruz e o simbolo mais poderoso do cristianismo "e recorda que Jesus 

nwrreu nela, mas se reergueu, thunfando sobre a mortc ". 

- A Pintura da Primeira Missa - A pintura de Pedro Americo alem de recordar 

os livros escolares da infancia, serve para operar uma ligacao visual entre o passado e o 

presente, dando densidade historica ao contexto. 

- O personagem: Collor - Collor, retratado a maior parte do tempo com 

"tomada frontal" angulo "a altura do homem e de frente" ( Joly,2000,p.95 ) , imitando uma 

visao "natural" e a uma distancia social ou de conversa, permitindo ao receptor identificar 

1 1 5 6 "Quanto aos locais historicos, eles sao muito utilizados para associar as candidaturas a momentos 
destacados da vida nacional e apresenta-las em linha de continuidade com os grandes projetos da nacao. Assim, 
por exemplo, Collor utilizou a costa de Porto Seguro, como cendrio para o seu discurso inaugural no HGPE, no 
qual propunha a necessidade de reconstruir O Brasil". ( Albuquerque, 1999,p.98 ) 
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tambem o cenario. Traja, confortavelmente, uma camisa branca e calca preta, mantem-se 

de pe, tocando na cruz, o olhar fita diretamente o receptor como quern busca uma 

comunicacao direta, dando a impressao de uma relacao interpessoal entre "eu e voce" ( 

Joly,lbdem,p.56 ), que e reforcado verbalmente: "...a mesma fe que faz com que eu 

acredite que juntos, eu e voce, poderemos promover neste pais as reformas... ". A imagem 

da sua marca e a do Caqador de Marajds e, como tal, se propoe a dar um novo comeco, 

um recomeco a nacao e o faz utilizando-se metonimicamente do contexto da Primeira 

Missa e metaforicamente, dos simbolismos da renovacao. 

B.3. Os Simbolos Sonoros. 

A musica bucolica de fundo, aparece durante as primeiras tomadas, conota, 

passado, natureza, terra, visao campestre, o sonho rural, a Arcadia: "o sonho rural, a 

Arcadia, a Terra fonte redescoberia de toda verdade, de todo renascimento". ( Girardet, 

1989,p.ll3 ). Para Pociello ( 1995,p.ll8 ), a busca de fusao com a natureza pode ser 

assimilada ao mito de um Paraiso Perdido. 

- A fala do candidato: e uma voz tranquila e firme. Forca e equilibrio. 

B.4. Os Simbolos Verbais ( a fala do personagem ). 

O texto busca fazer uma ligacao do passado com o presente, a ligacao entre o comeco 

e o recomeco da nacao: foi naquele local numa manha igual aquela que foi celebrado o 

batismo da nacao. As referencias ao comeco estao presentes em palavras como: manha, 

descobrimento, primeira missa. 
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O comeco da nacao foi marcado pelo "nosso" compromisso com Deus e com a fe. A 

cruz e o simbolo da nossa fe: fe em Deus e fe na patria. 

A cruz simboliza a ligacao de dois tempos: o passado e o presente, atraves da fe. Foi 

ela que marcou o comeco, a fe em uma nova nacao. E e ela que vai marcar o futuro: a fe de 

construir um futuro melhor para todos os brasileiros. 

A cruz e a fe no novo comeco: a Reforma, a Reconstruct, o Recomeco de uma 

sociedade nova e promissora, um pais do futuro, onde todos os brasileiros tenham um futuro 

melhor, onde haja mais fratemidade, solidariedade e justica social. 

Mas a cruz, como a montanha, e a ligacao entre o inferno, a terra e o ceu. A cruz, 

tambem, e o caminho do heroi, do Salvador. Nela Cristo sofreu as provacoes para garantir a 

salvacao da humanidade. A fe nela permite a caminhada do heroi, vencendo todos os 

obstaculos, todas as provacoes ( num momento em que Collor era atacado por todos os 

candidatos adversarios). 

A cruz, nesse sentido, esta associada a caminhada, a provacao, a superacao dos 

obstaculos, e a luta do heroi e a sua propria transformacao. 

B.5. A Coujuncao Simbolica no Relato. 

Nascimento / Renascimento Caminho do Heroi 

1. 0 sol nasccnte - Nascimcnto/Idadc dc Ouro, ouro como 

simbolo da Patria (nosso ouro ) 

2. Miisica bucolica - Passado perdido - O Mito do 

Recomeco esta associado a fazenda, vales ferteis, ao 

campo, ( Randaz/.o,1999,p.229 ), a redescoberta e ao 

nascimento (Girardet, Ibdem,pl 13 ). 

3. Ceu azul - transcendencia, criacao, patria. 

4. Mar dourado, mar azul cscuro - Screnidade, 

profundidade, relacao com o passado da especie. Local 

1. Sol - energia, principio masculino 

2. Mar (\isto de perlo) - Forca 

3. Monte Pascoal - Nascimento e revelacao. 

Transformacao pela revelacao. Ligacao: ecu, terra, 

inferno - percurso, caminhada. 

4. Cruz - Transformacao, berco da salvacao. Ligacao: ecu, 

terra, inferno - percurso, caminhada. 

5. Caminhada - Vencendo obstaculos, injurias, caliinias e 

difamacoes 
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dc criacao. Nascimento. Berco. Costa dc Porto Seguro, 

nascimento do Brasil. Mar azul, simbolo nacional 

5. Pintura da Primeira Missa - Nascimento da Nacao. Altar 

improvisado, beira da praia 

6. Compromisso com Deus c com a Fe (Minha gente, 

Nosso compromisso com Deus, Nosso compromisso 

com a fe, o simbolo da nossa fe ). 

7. Fe no Renascimento - Futuro Melhor 

( construido para todos os brasileiros ) 

8. Fe na Reforma - Renascimento do Pais 

B.5.1. Primeira Coluna: 

Nascimento/Renascimento, Passado, Presente, futuro da Nacao. 

A primeira coluna tern uma constelacao simbolica especifica. Significa a ligacao entre 

o passado e o futuro, o nascimento e o renascimento da nacao. O nascimento/passado, num 

sentido geral e metaforico, e simbolizado pelo sol, pelo mar, pelo ceu azul, pela musica de 

fundo. 1 1 5 7 O nascimento/passado tambem aparece, num sentido historico, atraves da pintura 

da Primeira Missa ( o batismo, o ato fundador do Brasil ) e do local onde esta se realizou -

portanto, por contiguidade. A partir do passado, realizam-se as promessas e compromissos do 

presente ( o Comeco/Recomeco, pois este relato publicitario e o que inaugura a apresentacao 

do candidato no Horario Eleitoral) em direcao ao futuro: Reforma, Reconstruct. 

Atraves desta conjuncao simbolica aparece a Marca do candidato, fornecendo a 

Imagem do Usuario, ou seja, nomeando, integrando e fornecendo uma ligacao simbolica entre 

o lider e seus seguidores, como se ve na linha 6 da coluna 1, com a presenca repetida do 

1 1 5 7 Chaui ( 1994 ) analisa como a visao do Paraiso e constitutiva da imagem mitica fundadora do Brasil e nota 
como os elementos da natureza estao presentes nos simbolos nacionais. A nossa bandeira nao exprime o politico 
como todas as outras tricolores, herdeiras da Revolucao Francesa, simboliza: florestas, ecu, ouro ( dourado do 
sol ) estrelas - o Brasil e o jardim-paraiso terrestre. O nosso Hino Nacional canta mares, ceus, sois, bosques: 
berco esplendoroso da natureza. 
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pronome "nosso(a)" ou "minha": "Minha gente", "Nosso compromisso com Deus", "Nosso 
compromisso com a fe", "o simbolo da nossa fe". Aqui o Mito do Recomeco aparece atraves 
do tema da comunhao, da fusao social ( de espiritos e coracoes ) - projetando fantasias de 
Integracao. A conjuncao simbolica tambem transmite a Alma da Marca: uma moralidade de 
fundo religioso/tradicional e uma promessa de Reconstruct ( de uma nacao moderna ). 
Atraves da Renovacao evidenciam-se os Beneficios Emocionais da marca, permitindo a 
transferencia de Fantasias, no caso, Fantasias Materials: promessas de mudanca, reforma, 
justica social. 

B.5.2. Segunda Coluna: 
Provacao - Inferno/Terra/Ceu - O Caminho do Heroi: 

A segunda constelacao simbolica cria associacoes com o heroi: Sol e Mar enquanto 
energia, forca, principio masculino. Mas todo heroi segue um percurso. A Montanha e a Cruz 
simbolizam o percurso do heroi ( que e reforcado pelo movimento da camara na Cruz ), sua 
caminhada, a ligacao entre o inferno-terra-ceu, a saida da inocencia, a provacao, a sagracao: 
transformacao de homem ( "normal" ) em Salvador e o seu retorno, depois do sofrimento, ao 
local de origem - como o fez Ulysses: "O retorno a origem oferece a esperanqa de um 
renascimento". ( Eliade,2000,p.32 )1 1 5 8 

Atraves desta conjuncao simbolica transparece a Imagem da Marca, o heroi Cocador 
de Marajas que passa por sua propria iniciacao ( como a Primeira Missa foi feita num altar 
improvisado, a sua candidatura e o seu partido tambem foram improvisado, ele veio de "fora" 

n58 "O itinerario que concluz ao Centro estd cheio de obstaculos e no en tan to, cada cidade, cada templo, cada 
casa encontra-se no Centro do Universo. Os sofrimenlos e as 'provacoes' vivenciadas por Ulisses saofabulosos 
e, no entanto, qualquer volta ao lar 'eqilivale' ao retorno de Ulisses a ltaca " (Eliade, 1996,p.51 ) 
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da politica planejada, tradicional ), transformacao, renovacao, revelacao, para fazer-se o 
Salvador da Nacao, responsavel pelo seu novo Recomeco.1159 

B.6. A Mensagem e o Mito. 

Ha na mensagem um ritual de iniciacao. O heroi volta ao local fundador para ligar o 
seu destino ao destino da nacao, para sagrar-se, pela propria transformacao 
(morte=cruz=renascimento ), Salvador. E na condicao de Salvador, renascido, que ele se faz 
representante da "sua fe", da "sua gente" e da "sua nacao". Atraves da transcendencia da Cruz 
(totem) legitima-se a promover o Renascimento/Recomeco da nacao.110 

No Mito do Recomeco, enriquecido pela ideologia judaico-crista, o passado e 
recuperado numa visao utepica de futuro, de mudanca, servindo para orientar, mobilizar as 
expectativas, potencializar as esperancas e energias latentes, pela reconstrucao do paraiso na 
terra. Essa e a tarefa do heroi, profetico e soteriologico, projetando as Fantasias Materials: o 
futuro melhor, as reformas, com mais fraternidade, solidariedade e justica social.. 

A imagem politica de Collor de Mello, atraves da mitologia da Idade do Ouro, do 
Paraiso Perdido, do Recomeco, vai criar um modelo simples de interpretacao e vivencia 
emocional do presente, ao mesmo tempo que personaliza no candidate um projeto social que 
transcende a politica, que aponta para o futuro, que o faz ponto de ruptura, marco de 

1159 Como vimos em capitulo anterior, onde tomamos o modelo de Tavola ( 1985,p. 18-19) acerca da estmtura do 
mito do heroi. Essa estrutura segue um percurso: O Alhcamento ( o heroi inoccntc vivc alheio ao que o espcra e 
ameaca ). A Aventura ( sofrendo ameacas de forcas desconhecidas, aventura-se ). A peripecia ( fase de 
provacSes e de enfrentamentos com monstros, injustices, terror. Alingido, combalido, o heroi sofre tentacfcs, 
humilhacoes e tocaias, mas penetra no mundo de forcas desconhecidas e as enfrenta). O Regresso, ou Sagracao ( 
o heroi regressa ao local fundador, ao inicio - "o heroi regressa, renasce, iluminado, senhor do tesouro da 
vida "). (Tavola, lbdem,p. 19) 
1160 Joseph Henderson ( 2000,p. 129-130 ) falando sobre mitos e ritos dc iniciac3o mostra que, atraves deles, 
retorna-se as camadas mais profundas da identidadc original existente entre a mae e a crianca ou entre o ego e o 
self,, forcando-se uma experiencia de morte simbolica. Ha, em outras palavras, a destruicao temporaria da 
identidadc ou a sua dissolucao no inconscicntc coletivo. Ocorre, cntao, a salvacao solene desse estado pelo rito 
de um novo nascimento. Este e o primeiro ato de verdadeira assimilacao do ego, em um grupo maior. 
exprimindo-se sob a forma de totem, cia ou tribo ou uma combinac3o dos tres. 
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recomeco. Ha, portanto, nessa visao de futuro uma regressao: ao tempo sem historia, ao 
tempo historico alcancado pelo arco das lembrancas vividas e contadas, do passado pre-
industrial linear/continuo e, tambem, ao tempo psiquico da quietude fetal ou do meio 
tranquilizador da primeira infancia ( o mar, o liquido aminiotico ).1161 

O projeto social que o mito circunscreve leva ao futuro sem abandonar as estruturas do 
passado, amalgama os ponteiros do tempo para que o presente seja feito e construido. 

Atraves do mito da Idade do Ouro e do Recomeco, a personalidade messianica e, ao 
mesmo tempo moderna de Collor de Mello vai aparecer como a do restaurador do tempo de 
antes, na promessa de realizacao futura das fantasias materials.1162 

Mas o mito da Idade do Ouro e do Recomeco tambem possibilita articular e difundir a 

ideia do novo, como eterno recomeco, marcado pela eleicao, o marco inicial. 
Aguiar (1995 p. 190) mostra a historia brasileira como a sucessao de marcos iniciais: 

Republica Nova, Estado Novo, Nova Republica e a Republica Redentora que Collor prometia 
instalar, de forma magica e personalizada1163, como ruptura aos entraves da redemocratizacao, 
aos insucessos economicos, a miseria social, a corrupcao, a injustica, a debilidade 
administrativa, e o isolamento mundial.1164 

1161 No inicio dos anos 80. o candidato republicano, Ronald Reagan, utilizou como slogan dc campanha: "A 
America esta de volta", atualizando o Mito do Recomeco, da Idade de Ouro ( Reilly, 1996 ). A publicidade de 
Collor faz varias referencias a publicidade de Reagan. 
1162 Miguel ( 2000,p.l44 ) nota o chamamcnlo mcssianico dc Collor na sua agrcmiacao que se propunha a 
reconstruir o pais: PRN ( Partido da Reconstrucao Nacional) 
1163 "Embora sob um aspecto fortemente secularizado, o mundo moderno ainda consent a esperanga 
escatoldgica de um renovatio universal, efetuado mediante a vitdria de uma classe social ou mesmo de um 
partido ou de uma personalidade politica." (Eliade,2000, p.43) 
1,64 Eliade ( 1996 ) da exemplos historicos de ritos de Renovacao evocados pelo mito do Retorno, como a 
sagracao do rei indiano que incluia a recriacao universo. No Egito, a coroacao de um novo Farao era considerada 
como a criac3o de uma nova epoca. E a coroacao de um novo rei partia do principio da renovacao de todo o 
cosmos, inaugurando um ciclo temporal. Para judeus e cristaos, o fim do mundo implicaria de algum modo na 
restauracao do paraiso pcrdido dc abundancia, paz, saiide alegria. E tanto o nazismo quanto o comunismo 
fizeram com que a mitologia escatologica e milenarista aparecessem secularizadas na aparencia, anunciando uma 
nova era de abundancia e beatitude, depots da grande batalha entre os eleitos e as hostes do mal, quando os 
oprimidos e injusticados seriam compcnsados por seus sofrimentos. 
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C ) Os Principals Mecanismos e Estratcgias de Seducao no Relato "A Primeira 
Missa". 

C.l.Objetivos da Seducao." 

O relato, acima descrito, tem como um dos seus objetivos principals, a projecao, ou 
seja, a anulacao da realidade exterior.1166 Atuando sobre as carencia materials e de seguranca 
do receptor, mobiliza o seu desejo, e exterioriza a sua fantasia interna, mostrando, sob a forma 
de realidade, uma realidade em que desejo e realizacao coincidem ( Recomeco - Reformas, 
Justica Social ) e em que o presente, autificado, deixa de se opor ao futuro e ao passado: 
Nascimento da Nacao - Renascimento ( passado ), Recomeco ( presente ), Reconstrucao ( 
futuro). 

A frustracao do presente gera o recalque que produz a fantasia, cuja funcao vai ser a 
de idealizar o passado ( natureza, mundo campestre, encontro da nacao com Deus, onde os 
conflitos, os contrarios estao abolidos, onde reina a harmonia absoluta, caracteristica do 
Paraiso cristao e das promessas dos profetas milenaristas ), esvaziando a historia ( 

Estcs s3o proccssos inconscicntcs dcsencadcados pclos mecanismos da seducao. Eco ( 1997,p. 138 ) 
dcnomina-os Cocligos do Inconsciente: "estruturam determinadas configuracoes ou projecoes, de estimularem 
dados reacdes, de expriniireni convencdo, sao consideradas capa:es de permitirein certas identificacdes ou 
projecdes, de estimularem reacdes dadas, de exprimirem situacdes psicoldgicas. Particularmente empregados 
nas relacoes de persuasao ". 
1166 O dialogo entre as fantasia, os mitos com o inconsciente do receptor se realiza por processos que analisamos 
a partir do que Rouanet ( 1990 ) apresenta como o imaginario encobridor. E um dialogo que, no caso da 
publicidade, envolve os mecanismos da seducao, podendo ser prc\iamentc planejado pelo marketing e 
articulado, atraves de simbolos, a uma imagem politica. Destacaremos dois aspectos deste dialogo na nossa 
analise: a projecao e a identificacao. 

A projec2o busca a anulacao ou a deformacao da realidade exterior, fazendo com que a fantasia ativada 
seja transposta para o exterior, deformando-o. Sob carencias, repressoes, insatisfacoes, o relato publicitario busca 
satisfazer as necessidades basicas de identidade, seguranca e compensacao ( utilizando fantasias sexuais, 
agrcssivas, matcriais e dc integracao ). 

O poder da seduc3o de uma imagem politica dcpende da capacidade dela em articular determinadas 
constelacoes simbolicas no relato publicitario, atraves das quais o desejo do receptor e mobilizado e a sua 
fantasia interna e efetivada e exteriorizada, mostrando-se sob a forma de realidade: uma realidade em que desejo 
e realizacao coincidem e em que o presente, autificado, deixa de se opor ao futuro. O ego e extrojetado e se 
personifica na personalidade do lider, contribuindo para sacraliza-lo. A projecao tamtam desloca para fora 
representacao hostil, distribuindo 6dios a inimigos ficticios. 
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fragmentando-a, tomando-a apenas em um aspecto ), eliminando os seus momentos 
conflitantes ( referencias as relacoes de dominacao, classes sociais e colonizacao) 
dissolvendo a biografia do lider no mito e a realidade na fabula.1167 

O relato publicitario "A Primeira Missa" mostra um Ato e um Pacto fundador 
harmonico, uma comunidade de individuos de carater multicultural, multirracial e multietnico 
( que a pintura de Pedro Americo reproduz ), proprio da Idade de Ouro. Portanto, reproduz 
ideologicamente o imaginario do colonizador, que Collor, atraves do seu tipo fisico, seus atos, 
propostas, e autoritarismo hierarquico, reatualiza. 

Martins ( 2002 ) mostra que para retratar a Fundacao da Brasilidade, a imagem mais 
apropriada e a do "assalto militar" realizado pelos exploradores lusitanos as populacoes 
indigenas para impor o dominio do imaginario cristao medieval e da ordem politica 
patrimonial. Para este autor, o colonizador que fundou o Brasil era uma figura incestuosa por 
excelencia e a sua vinda a esta regiao o permitia possuir um referente maternal longe da 
ameaca de castracao paterna. Na aventura colonial, ele se via livre para possuir sadicamente, 
num gozo ilimitado, os significantes da maes: a terra produtiva, a natureza, os filhos e filhas 
da Amerindia e Africa. Como resultado - afirma ele - perdeu o liberalismo burgues, que 
propunha um contrato entre parceiros sociais para criar limites, e venceu o autoritarismo 
clanico e oligarquico, representado pela dadiva patrimonial, pelo vinculo de lealdade e 
clientelismo, atraves de estruturas hierarquicas. O que identifica, ainda hoje, o imaginario 
moderno brasileiro e a pratica das elites nacionais. 

Chaui ( 1994,p.30 ) mostra que esta matriz mitica tern duas manifestacoes distintas. 
Do lado das elites ( dos dominantes ), se expressa na visao de seu direito natural ao poder e na 
legitimacao desse pretenso direito natural por meio do ufanismo nacionalista e 

1161 A lembranca e uma estratcgia de luta por uma versao legitima de memoria social, acompanhada de 
teatralizanio, exacerbacfio e estereoupo. (Barreira,1998,p.217) 

670 



desenvolvimentista ( expressao laicizada do Paraiso Terrestre ), e a teologia da historia 
providencialista: na imagem do Brasil como Patria, amada idolatrada, mae gentil, comunidade 
una, indivisa e ordeira que ruma para o futuro e do governante como o Pal da Patria. Do lado 
dos dominados, a matriz mitica se realiza pela via milenarista, que produz a visao do 
governante como Salvador ( a Imagem da Marca de Collor ) e uma visao messianica da 
politica, com o embate final entre luz e trevas, bem e mal. 

As imagens politicas, por intermedio das fantasias e mitos que expressam, contribuem 
para engendrar falsas memorias historicas e individuals a servico do presente. Servem, dessa 
maneira, como remodeladores retrospectivos tanto da realidade social quanto da realidade 
psiquica - uma interferindo na outra. Fornecem, enfim, fantasias que possibilitam recriar o 
passado, para que o presente sujeito frustracoes nele se ajuste, dando vazao as aspiracoes 
materials: individuals ( ascensao ) e social ( mudanca social, justica social). 

C.2. Os Mecanismos da Seducao. 

- Sugestao1168 - No relato acima o mecanismo da sugestao busca trabalhar com 
estimulos e associacoes que fogem a percepcao imediata : a ) Sol + Mar + Primeira Missa = 
Nascimento = Renascimento/Recomeco = Reforma, b ) Cruz + Montanha + Collor = caminho 
= provacao e sagracao do heroi Salvador, c ) Salvador = Recomeco. Mas, estao presentes na 
forma de comunicacao subliminar com o inconsciente ou subconsciente. 

A mensagem publicitaria tern a parte manifesta, propicia a percepcao consciente ( mostra 
um lugar historico e a presenca do candidato neste lugar, mostra a sua fe em Deus e no Pais 

1168 A propaganda sugestiona pela fantasia oculta, pela mensagem latente, imperceptivel, comunicada 
diretamente ao subconsciente ou inconsciente, que dialoga com os conflitos e pulsoes: desejos, fantasias, medos. 
odios e 6 propicia a percepcao direta do inconsciente ou subconsciente, seduzindo e socializando por associacao 
( condensacao, deslocamento, figuracao: tiansformando conexoes de iddias em jogos de imagens ) e 
transferencias, muitas vezes longe da racionalidade e consciencia. 
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que promete Reformar ), mas tambem traz esta outra parte latente, oculta, que dialoga com os 
conflitos, pulsoes e desejos e e propicia a percepcao inconsciente. Nesse caso, o relato atua 
seduzindo e socializando por associacao e transferencias, longe da racionalidade e da 
consciencia. 

- Fetichizacao1169 - A reproducao visual de Fernando Collor e, no relato, esvaziada do 
seu sentido original, passando a evocar no receptor a sua imagem construida, "naturalizada". 
Por meio do mecanismo da fetichizacao e possivel realizar a transferencia para essa imagem 
construida de qualidades e sentidos extraidos de outros simbolos presentes no relato, com os 
quais se associa: a ) Mar visto de perto = forca = Collor, b ) Sol = principio masculino + 
energia = Collor, c ) Collor = forca + energia = heroi Salvador. 

- Racionalizacao 1 0 - A forma como as imagens visuais ( principalmente o desenho 
da Primeira Missa ), as legendas ( de identificacao do lugar ) e o discurso do candidato 
procuram sistematizar a percepcao, tornando-a moralmente aceitavel e intelectualmente 
coerente com a expectativas sociais, dando sentido a fantasias que expressam e expressando 
as crencas que fantasia. A racionalizacao se da atraves de referencias religiosas e patrioticas. 
O que e percebido e exemplificado por Albuquerque (1999,p.76 ): 

"Trata-se de tint exemplo interessante, visto que a Primeira Missa constitui um 
ato fundador que tern, simttltaneamente um caraler religioso e nacional. 
Filmado ao pe da crttz da Primeira Missa, Collor reatualiza rilualmente, 
atraves de sua propria candidatura o compromisso ancestral e inabalavel 
entre a Patria e Detts. E interessante notar ainda que a retdrica empregada no 

1169 Dota o objcto ou personalidade de uma marca/imagem, o que torna possivel transferir para esta marca 
sentido e significado: poder, autoridade, beleza, distincao, etc., atraves de associates com outros objetos, 
pessoas, stars, ambientes, simbolos, com valores formais da mensagem. Essa transferencia e realizada 
associando a marca/imagem a algucm de qucm se tern confianca ou inveja, ou a clcmcntos (lidos no publico ) 
como agradavcis ou desagradavcis. Adquirindo ou cscolhcndo o objelo ou personalidade o consumidor-rcccptor 
busca incorporar o sentido que a ele foi transferido. 
1170 O relato publicitario na mcdida que busca modelar, tambem procura sistematizar a percepcao, tomando-a 
moralmente aceitavel e intelectualmente coerente com a expectauvas sociais, dando sentido as fantasias que 
expressa e expressando as crencas que fantasia. A racionalizacao atua por um proccsso dc ancoragem atraves do 
qual busca intcgrar as conjuncocs simbolicas dentro das disposicocs cognitivas dos rcccptorcs. E uma estratcgia 
paradoxal, porque burla a racionalidade a partir da aparcnlc racionalidade. ( Fcrrcs,1998,p.236 ) 
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trecho em questao se aproxima muito da retorica da 'religicio civil' norte-
americana ( Bel/ah, 1976 ) , na medida em que Collor desvincula a fe em Deus 
de uma correnle religiosa especiftca, prejerindo associa-Ia direlamente a 
propria Patria ". 

A racionalizacao, neste caso, reflete a concepcao de uma historia providencialista, 
como realizacao do piano de Deus e promessa de Redencao. ( Chaui,1994,p.24 ) 

C.3. Estrategias da Seducao. 

- Estrategia da Unificacao1171 - Atraves de simbolos imageticos, verbais e sonoros, o 
relato procura tratar de conflitos basicos, bipolares, e o faz nas referencias ao passado e ao 
presente: nostalgia e esperanca. Os dois polos se encontram fundidos no local do 
Descobrimcnto e da realizacao da Primeira Missa: a fusao dos contrarios, a propria realizacao 
da Idade de Ouro, o elo perdido. 

- Estrategia do Amalgama Cognitivo1172 - O relato utiliza-se da Alavancas da 
Virtude, simbolos imageticos e verbais tidos como bons e consensuais: a Cruz, a 
religiosidade, Deus, fe, associando-os a imagem do candidato. 

1171 Atraves dc rccursos cslilisticos ou imageticos. busca-sc fundir opostos: conhecido/desconhccido. 
pcrigo/seguranca, fantasia/realidade. Essa estrategia parte da tcoria do binarismo. Segundo essa tcoria, os seres 
vivos silo constituidos de cadeias basicas de carbono (binarias ) e o cerebro opera com base em dois henusferios 
opostos, portanto, o binarismo esta inscrito na realidade primeira biologica, ncurologica do homeni c c 
atualizado na construcao dos textos da segunda realidade. Os textos humanos buscam reelaborar esses conflitos. 
dando origem as narralivas miticas que partem como rcsposla ao elemo conflito entre bcm-mal, vida-mortc, 
heroi-anli-heroi. utilizando-se de simbolos polarmentc opostos, ou seja, uma classificacao simbolica binaria. ( 
Contrcra. 2()()().p.72 ). 
1172 Consistc cm tornar accita\cl uma opiniao, mcdiantc a construcao dc uma mensagem que c uma mcscla dessa 
opiniao, sem a discussao do seu conteiido, com um clcmento exterior, por sua \ez, ja aceito pelo publico. E, na 
vcrdade, uma transferencia dc accilabilidadc atra\cs dc pala\ras e simbolos desencadeadores da acao na dirccao 
desejada. ( Breton, 1999 ). Com essa tecnica, palavras e simbolos passam a scnir como interruplores que ativam 
crencas, pcrmitindo a aceitacao da mensagem e o convencimcnto. E funcionam como aquilo que Clyde Miller ( 
Breton, p.96 ) chama das 4 alavancas para convencer. - Alavancas da virtude - fazem aceitar pessoas, produtos, 
idcias, associando-as a palavras ou simbolos tidos como bons. Alavancas venenosas - associacao com palavTas 
ou simbolos tidos como mas, que recorrem ao medo, ao desgosto. Alavancas de autoridadc - emprega a voz da 

673 



11.1. MITO DO HEROI / SALVADOR / PAI GERAL 
FANTASIAS1AS EROTICAS / NARCiSICAS. 

RELATO: "LIMOEIRO DE ANAD1A" 

O Mito do Heroi / Salvador / Pai Geral permite canalizar fantasias e desejos, operando 
a substituicao do pai amado e odiado, perdido e repudiado pelo pai procurado e redescoberto. 
O lider, neste caso, passa a representar a soma de todas as perfeicoes que o ego narcisista quer 
encontrar em si mesmo. Este mito diz respeito as Fantasias Eroticas e Narcisicas, que sao uma 
manifestacao da sexualidade que nao se resigna a frustracao, repelida pela realidade, refugia-
se no imaginario. Atraves delas busca-se atrair e canalizar aspectos da sexualidade represada 
do receptor, que vai encontrar na adesao a imagem, uma realizacao substituta do desejo 
reprimido e a promessa de recuperar a sua onipotencia narcisica perdida. 

Com o advento da Aids, no inicio dos anos 80, a sexualidade e o prazer passaram a 
sofrer uma investida repressora incdita, na forma de epidemia e morte, contribuindo para uma 
maior fragilizacao do ego e da confianca nas relacoes sociais e sexuais. A eleicao de si mesmo 
como objeto de amor tornava-se, mais do que nunca, uma estrategia de sobrevivencia para o 

* • 1173 

eu ameacado e mais exposto as ilus5es de onipotencia. 
A racionalizacao do prazer que a Aids provocou tambem levou a uma crescente 

racionalizacao do corpo, com a obsessao pela beleza, pela juventude, pelos musculos, como 
simbolos da saude, da energia, da forca, da virilidade. 

expericncia, do coiihecimcnto, da autoridadc, dc pcssoas, instituicoes, palavras e simbolos. Alavancas da 
conformidadc - rccorrcm a solidaricdade c a prcssao das emocoes ou acoes colctivas. 
1173 Para Jurandir Costa ( 1989 ), o narcisismo contemporaneo 6 baseado no modelo da dor, ou seja, o 
investimcnto narcisico ( no corpo, por exemplo ) nao se da para restaurar uma expericncia prazerosa, mas em 
funcao do controlc ou extincao da expericncia de dor. O individuo contemporaneo vivencia um pcrmancnte 
estado de "privac3o relativa". 
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Estes simbolos eram particularmente importantes num momento em que as 
transformacoes no nucleo familiar e nos modelos de comportamento masculino e feminino, 
faziam com que a ligura masculina perdesse substantia.1174 

Neste relato, como em grande parte dos relatos exibidos nos programas de televisao do 
candidato, o corpo de Collor e ressaltado. Nesse relato ele apaiece andando, saudando a 
multidao, movimentando os bracos com as mangas puxadas, falando em cima de um muro 
com o dedo em riste, provando forca, coragem e energia para veneer os inimigos e reconstruir 
a nacao para os mais humildes. 

Collor era antes de tudo um heroi moderno e da modernidade, cuja forca, coragem e 
energia exposta no corpo, nos gestos e atitudes faziam tres referencias ao Cenario e ao 
Imaginario dos anos 80. Primeiro, a politica: os grandes medos da decada giraram em torno de 
um vazio no poder, com presidentes doentes, vacilantes, fracos e isolados, ameacados por 
tentativas de retrocesso ( desde as bombas terroristas do initio da decada ao discurso 
beligerante dos generais durante o governo Sarney ). Segundo, a economia: a inflacao 
descontrolada, a moratoria, o fracasso dos pianos economicos, a falta de investimento em 
infra-estrtura, as exigencias do FMI. Terceiro, a sociedade, cada vez mais ameacada pela 
violencia urbana, pela desconfianca generalizada, por inumeras e constantes greves, saques e 
quebra-quebras. Era uma situacao que produzia uma demanda por protecao e seguranca, por 
uma forca de estabilizacao, com energia suficiente para veneer os percalcos das forcas do 
passado, do atraso e do retrocesso.1175 Neste relato Collor aparece como Tesposta a essa 
demanda. 

O corpo atletico, forte, ariano, jovem de Collor tambem fazia referenda ( por negacao 
) aos herois politicos da decada, cujos corpos decadentes e doentes foram associados ao fim 

1174 Ver scgnicnto I: Mudancas no Esfera Familiar e Novos Modelos de Comportamento nos Anos 80. 
1,75 Vcr scgmcnlo II. Os Medos dos Anos 80. 
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das esperancas e projetos coletivos amplos, como foi o caso da tortuosa transicao e a doenca 
do presidente Figueiredo e, tambem, as doencas do presidente Jose Sarney e a 
ingovernabilidade do pais, mas, sobretudo, foi o caso de Tancredo Neves, cuja idade, 
decadencia fisica e morte apareciam como causas do ftacasso da Nova Republica prometida 
O corpo atletico de Collor, tambem, fazia referenda aos herols de ficcao da midia, 
principalmente aos do cinema e da televisao, com os quais os relatos buscam fazer 
associacoes.1176 

A ) Descricao do Relato Publicitario: "Limociro dc Anadia". 

VIDEO"77 AUDIO 
- Imagem cslatica de Collor lomada fronlal, distancia de - ( Narradora cm Off): Fernando Collor 
convcrsa, dc tcrno c gravala scntado atnis dc uma mesa. 
com um compulador a dircita c um quadro abstrato 
atnis. 
- Imagem cslatica dc Collor, no mesmo lugar, visto um - De Mello: economisto 
pouco mais dc perto, fa/endo gesto dc cnumcrar algo 
com as nulos. 
- Imagem cslatica: Collor c Rosane rcccbidos pelo Papa. - Jornalisla professional, -JO anos, casado 

- Collor ( piano aproximado dc pcito ), filmado dc - Foi o mais jovem governador de Alagoas, e recebeu a 
costas. num angulo de cima para baixo, balanca c crguc maior votacao da historia 
os bracos cm comicio. A frentc dele podc se vcr uma 
grande multidao. 
- Imagem em camara lenta; camara aberla sobre - do seu estado. Ainda na campanha pra governo, em 1986, 
multidao em manifestacao se aproxima e destaca Collor, Fernando Collor sofreu perseguicdes, foi vitima do odio, foi 
andando e saudando a multidao fazendo o sinal de alvo de mentiras e enfrentou com destemor, ate mesmo 
"positivo" com o polcgar. Collor ( piano aproximado de ameacas de morte dos poderosos que nao queriam perder 
tronco ) e filmado andando no palanque, com microfone seus privilegios. 

1176 Ver segmento IV.4. Sina de Telemaco: Mito do Heroi/Salvador/Pai Geral. 
1177 Devido a pessima qualidade do material em video do Horario Elcitoral, reproduzimos boa parte da discricao 
feila por Albuquerque ( 1999,p.l41-143 ) 676 



na mao; a sua frcnte, uma pessoa que nao aparccc joga 
confclcs para cima; a camara rccua rapidamcnte. 
- Collor, com a camisa c os cabclos molhados. fala 
olhando para a camara. do parapcito dc uma casa, numa 
tomada dc baixo para cima; suas maos cstao apoiadas no 
parapcito. cmbaixo, na tela, aparccc um lctreiro com 
letras pequenas, no qual csui cscrito: "Limociro de 
Anadia; Alagoas - Setembro dc 1989". 

Camara inicialmenle focada no candidato sc afasta 
rapidamcnte e mostra Collor discursando de pc, em um 
parapcito, com um microfonc na mao; debaixo dele 
apareccm alguns cspcctadorcs; a camara sc aproxima do 
candidato c o aprcscnta cm piano aproximado dc Ironco; 
logo no inicio aparece um pcqueno lctreiro que informa: 
"Limociro de Anadia - Al; outubro de 1986". 

- Collor fala com as maos cspalmadas sobre o parapcito 
tomada dc baixo. 

( Voz de Collor ): Foi aqui, cleste municipio e tlesta sacacla 
(pie, na campanha para governador em 1986, ficou 
regislrada uma das cenas mais dramdlicas de todo aquele 
periodo eleiloral. Ao chegar na enlrada de Umoeiro de 
Irtadia fui avJsaelo, por companheiros e amigos, que corria 

risco de vida se aqui chegasse e realizasse uma caminhada 
prevista para aquele ilia. Nos enlramos assim mesmo e 
realizamos a caminhada que tinhamos que realizar. E depois 
da caminhada, ainda ameacados por pisloleiros, fizemos 
questdo de realizar um comicio, emhora nao programado. 
Nao havia caminhao, nao ha\'ia palanque armado, entdo 
viemos aqui, para esle palamar, na casa do men amigo Jose 
I 'almir, num dia chuvoso como o de hoje. 

- ( Vo/ dc Collor): homos informados de que eu corria 
risco de vida, porque capangas assalariados daqueles 
que acham que isso aqui e um terreno de sua 
propriedade, estariam...estariam preparados para 
atenlar contra a minha vida. Faco questdo de aqui me 
postar para ser talvez um alvo mais fdcit para as balas 
assassinas daqueles que deixardo o est ado de Alagoas 
em paz a partir de marco do ano que vem. 
- Por isso, Umoeiro de Anadia entrou definitivamente 
para a minha vida, ndo somente pelas amizades que eu 
aqui constitui - pelo Ze Valmir, pela Diva, por tantas e 
tantas pessoas humildes que confiaram e continuant 
confiando na possibilidade de que agora nos possamos 
resgatar o lirasil para os brasileiros. Mas ndo os 
brasileiros po<lerosos, ndo aqueles que costumam 
oprimir o Irabalhador. mas os brasileiros mais 
humildes, aqueles que precisam -e terdo, na pres..., 
comigo na Presidencia da Republica, o apoio do poder 
publico para poderem alcanqar um nivel de vida 
condigno com as suas necessidades e de acordo com as 
suas esperanqas e com os seus sonhos. 
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B ) Analise do Relato: "Limociro dc Anadia". 

B.l.Quadro Geral. 

- Data da Exibicao: 15/09/89 ( primeiro dia do Programa Eleitoral Gratuito ) 
Contexto: fora de estudio (Limoeiro de Anadia, parapeito de uma casa ) 
Fundo: uma casa azul em Limoeiro de Anadia, na parede ha um retrato de 

campanha de Collor, em 1986 e em 1989. 
Recursos tecnicos: edicao de imagens em sequencia, camara lenta, corte e 

superposicao de imagem. 

Personagcns: o candidato, o Papa, Rosane ( a esposa ), narradora em off, 
populares ( multidao). 

Mensagem: Construcao da Imagem do Candidato 
Objetivo: canalizar sentimentos, espelhar o inconsciente 
Funcao predominante da mensagem: funcao referential ( na parte da 

narradora em off); no discurso de Collor ( 1989 ) predomina a funcao fatica ou de contato; 
no discurso de Collor ( 1986 ) predomina a funcao emotiva. 

- Sentimentos/Emocoes solicitadas: a) emocao primaria: paixao, confianca, 
seguranca/medo; b ) emocao secundaria ou social: protecao; c ) emocao de fundo: tensao, 

11*78 

angustia (nas cenas de 86 ) e orgulho e bem-estar ( nas cenas de 89 ). 

B .2.0s Simbolos Imageticos. 
1178 As cmococs ncgativas, como angustia , tristeza, rcpugnancia, cstao associadas a dor c ao sofrimento. As 
emocoes positivas c as muitas gradacocs dc orgulho c fclicidadc cstao associadas ao prazer. 
(Damasio,2000,p.l06) 
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- Quadro abstrato - O quadro abstrato pode conotar bom gosto, saber, 
prestigio. Havendo entre o quadro e o candidato aquilo que Eco ( 1997,p.l63 ) chama de 
"participacao magica por aproximacao". Ha aqui, tambem, aquilo que ele indica como 
"iconograma Kitsch", usado como argumento de autoridade: "a evocacao da ohra de arte 
reconhecida ptiblicatnenle como tal - etiqttetada como famosa - reverbera prestigio 
sobre o produto ". 

O computador - O computador mimetiza modernidade ( deve-se ter em conta 
o contexto dos anos 80, quando esse produto ainda era novidade no pais, representava 
algo ainda estranho e magico, proprio dos iniciados da modernidade ). 

- A multidao em manifestacao, - a manifestacao da multidao e um fenomeno 
social que significa apoio, adesao, admiracao - enfim, significa pessoas possuidas pelo 
desejo ( diante de algo ou alguem ). 

Rosane , a jovem esposa do candidato - simboliza tanto a familia ( um dos 
valores que faz parte do discurso moralizante do candidato ) quanto, mais uma vez, 
alguem possuida pelo desejo, diante do candidato.1179 

- O Papa - simboliza a fe do candidato e tambem o prestigio ( de ser recebido, 
junto com a esposa pelo Papa ), reforcando o conteudo moral do candidato em relacao a 
familia e a religiosidade. O Papa simboliza o Grande Pai Geral, portador dos significados 
profundos da paternidade; tambem representa o heroi, aquele dotado de grande resistencia 
moral e flsica, conviccao arraigada; representa, tambem, um guia forte, o arquetipo do 
"Velho Sabio": sapiencia, prudencia, moderacao, determinacao, individuacao e 

1179 A presenca da esposa e urn elemento iniportante na composicao da imagem de familia que o candidato 
pretendia passar. Na audiencia que tivcra com o Papa durante a campanha de 1989, Collor compareceu sozinho 
ao encontro, pois foi informado que a presenca de Rosane nao seria permitida, uma vez que o candidato e 
divorciado e casado com Rosane pela Igreja Catolica Brasileira ( Veja, 05/07/89,p.36 ). Como na foto que 
aparecc no video Collor esta ao lado de Rosane, presume-se que a foto tcnha sido fcita em outra oportunidade 
anterior, quando ele era governador de Alagoas e foi recebido pelo Papa. 
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amadurccimcnto ( Tavola, 1985,p. 186 ). Para Tavola, ainda, o publico vive ( escreveu este 
artigo em 1985 ) um momento de perda da figura paterna. Tanto o pai concreto da 
sociedade contemporanea e uma figura perplexa e dividida, como, com a emersao do 
principio feminino ocorrida nas ultimas decadas, a figura do homem vem passando por 
relativa perda de substantia. Dai, segundo o autor, a enorme ansia ( e necessidade ) de um 
pai, ao mesmo tempo, generoso e severo, definido e alegre, capaz de amar e perdoar, 
orientar e brigar e que encontra - segundo o autor - em Joao Paulo II o principio da 
paternidade, preenchendo o sentimento de orfandade. ( p. 188 ) 

Alguem ( que nao aparccc ) joga confetes ( no candidato ) - mais uma vez, a 
imagem pressupoes alguem possuido pelo desejo. Como esse alguem nao aparece, o 
receptor e levado a construir imaginariamente o que nao ve no campo visual da 
representacao, ou seja, ha um estimulo para uma construcao imaginaria complementar... "a 
atisettcia de retrain preciso permite (pie cada tint conftra ao modelo os tracos que 
escolher, inclusive settsproprios". ( Joly,2000,p.l07 ). Ha, portanto, uma figura de elipse, 
que leva o receptor a reconstruir-se na figura ausente, como estando ele proprio possuido 
pelo desejo.1180 

- Espectadores cmbaixo do parapcito - eleitores durante o periodo eleitoral 
observam e apoiam o lider situado acima deles: fieis ( rebanho ) como os do Papa, 
seguidores, sequazes ( partidarios). 

- Chuva - "um agttaceiro que relaxa a tensao existente e torna a terra fertil. Na 
mitologia a chuva era considerada, mttitas vezes, 'uma ttniao amoroso' do cett e da terra. 

1180 O relato utiliza uma Estrategia Eliptica - Ela substitui o objcto de desejo, provocando identificacao com 
alguem possuido por esse desejo. Segundo Fcrres: "Trata-se de criar o desejo ndo vendo diretamente o objeto 
do desejo, mns provocando identificacao com alguem fortemente possuido pelo desejo. Esta estrategia eliptica, 
sugestiva, acrescenta um plus suplementar de excitagdo atra\<es da tecnica projetiva e da imaginacdo que 
ativa". ( 1998,p.97 ) Ou associa-sc o produto ou personalidade a um objcto ou pessoa que possua uma qualidade 
que faga parte da imagem pretendida desse produto ou personalidade - e o que Vanstergaard e Schroder 
(2000,p.l72 ) denominam dc corrclato objetivo. 
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Nos wisterias Je Elettsis, por exemplo, depots de tndo se ter purificado pela dgua, eleva-
se tuna invocacao ao cett 'Deixai chover!' e a terra: 'Se feciinda!'. Era o casamento 
sagrado dos deuses. Desse modo, pode-se dizer que a chuva representa lileralmente uma 
'sohtcao'. ( Jacobi,2000,p.281 ). Eliade ( 1996,p.l51-152 ) ressalta que o simbolismo das 
Aguas implica tanto a morte como o Renascimento: supoe dissolucao e "novo 
nascimento" e "fertilizacao" 

O personagem: Collor - o candidato aparece em sete tomadas diferentes: 
1 ) Aparece em uma imagem estatica, frontal, distancia de conversa: usa terno e 

gravata. A imagem aproxima e o candidato faz gestos como se enumerasse algo com as 
maos (tern como objetos de cena a mesa, um quadro abstrato na parede e um computador 
ao lado ). 

2 ) Aparece junto com a mulher sendo recebido pelu Papa: usa terno e gravata. O 
Papa sorri e parece dizer algo ao casal, toca no braco do candidato e sorri para ele. A foto 
conota proximidade ( a intimidade de uma conversa amena ) entre iguais: a altura dos dois 
tambem e praticamente a mesma; Rosane sorri para o Papa com admiracao, sua estatura e 
mais baixa, conotando a relacao superior-inferior, uma diferenca de posicao 
(Vanstergaard, Schroder,2000,p.40 ). 

3 ) Collor e filmado de costas, usa camiseta de magas curtas e ergue os bracos para 
cima - simbolo do triunfo, do sucesso ( Bruce-Mitiford,2001,p.l 19 ). O angulo de cima 
para baixo foca o candidato por cima da cabeca, no palanque e, embaixo dele, a multidao. 

4 ) A camara lenta mostra Collor andando e saudando a multidao com um sinal de 
"positivo" - significa "tudo bem", vem da Roma antiga quando os espectadores faziam 
um sinal parecido, cobrindo o polegar ( simbolo da espada ) para poupar a vida de um 
gladiador ( Bruce-Mitford,Ibdem,p.l 18 ). Collor, traja uma camisa azul, as mangas 
compridas estao puxadas para cima; a multidao se manifesta ao seu redor ( o recurso da 
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camara lenta tern referenda na linguagem do cinema e reforca uma percepcao de drama, 
perigo, suspense - no momento a narradora em off fala sobre ameacas de morte sofridas 
pelo candidato). 

5 ) Em seguida, Collor ( num piano aproximado de tronco ) e fdmado andando no 
palanque, com microfone na mao; a sua frente, uma pessoa que nao aparece, joga confetes 
para cima; a camara recua rapidamente. 

6 ) Com a camisa azul e os cabelos molhados, as maos apoiadas no parapcito, Collor e 
filmado num angulo de cima para baixo. Ele dirige-se diretamente ao telespectador, 
sugerindo relacao olho no olho, mas como a o angulo da camara e de baixo para cima essa 
relacao e de autoridade 

7 ) Collor discursa, agita os bracos, levanta o dedo em riste em pe no parapeito ( cenas 
de 1986 ), a camisa azul molhada com as mangas compridas arregacadas, deixando os 
musculos do braco visivcis . Nao se dirige diretamente a camara, mas ao publico colocado 
abaixo dele ( lider = autoridade ) e o receptor torna-se observador de uma relacao 
assimetrica entre o candidato ( centro das atencoes ) e seu publico. Chove. 

B.3. Simbolos Sonoros, 

- Musica instrumental de fundo ( durante a fala da narradora cm off) - esta 

ligada a emocoes de fundo: dinamismo, complementando a velocldade das tomadas 

editadas, dando-lhes um certo torn jornalistico. 1181 

- Voz em off de uma narradora - narracao rapida seguindo a edicao das 
imagens, segue a musica instrumental de fundo. A voz em off geralmente significa 

1181 Voz em off: comenuirio que o receptor tern a tendencia de perceber como neutro, objetivo, enquanto e muito 
subjetivo e geralmente autoritario . Voz in: fala dc um pcrsonagem presente no campo. ( Canevacci,2001,p.l56 ) 
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objetividade, pois esta fora ( de toco ) e fala externamente sobre a imagem que se ve na 
tela ( como predomina na linguagem jornalistica ). Ela e importante por apresentar um 
fato da vida do candidato como fato historico 'Yeal". No entanto, a narracao feita por uma 
voz feminina se presta adequadamente a forma emocional, subjetiva e dramatizada da 
locucao, mostrando-a como possuida pelo desejo ao narrar a breve biografla do candidato. 
Nesse sentido, a voz feminina tern uma funcao emocional numa parte da mensagem que se 
pretende externamente referencial ( objetiva, tratando de fatos reais ). 

- Voz do candidato ( 1989 ): firme e tranquila, em torn de conversa - mostra 
equilibrio e e dirigida ao receptor, diretamente. 

Voz do candidato ( 1986 ): exaltada, tensa, firme, emocional - mostra forca, 
coragem ( se contrapoe a voz anterior) e e dirigida ao publico. 

Ruido ao fundo batendo contra o microfone, metonimia de chuva 
(acompanhando a voz do candidato - 1989 ). 

- Ruido da plateia: gritos, palmas, interjeicoes, numa fusao de sons, denotando 
o apoio de uma plateia em um ambiente externo. 

B.4. Os Simbolos Verbais ( a fala dos personagens ). 

0 discurso tern a funcao de apresentar o candidato como heroi e, de uma forma geral, 
pode ser enquadrado naquilo que A. J. Greimas ( em Sentantiqite Structurale ) utiliza para a 
analise da estrutura do conteudo dos textos e denomina de modelo actancial. ( Vestergaard e 
Scchroder,2000,p.25 ) 

Primeiro o Sujeito ( O heroi ) e apresentado. Sao ressaltados o seu saber: e 
economista, jornalista, foi governador de Alagoas; sua juventude: tern 40 anos, o mais jovem 
governador de Alagoas ( com a maior votacao naquele estado ); a sua condicao de casado e a 
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sua coragem. O heroi soireu e soire perseguicoes, e vitima do odio e alvo de mentiras, mas as 
enfrenta com destemor; depara-se com ameacas (inclusive de morte ), mas isso nao impede a 
sua caminhada pela cidade e uma manifestacao publica improvisada. 

Segundo, ao Sujeito se contrapoe o Opositor."82 O Opositor e representado pelos 
poderosos que nao querem perder os privilegios, os que oprimem os trabalhadores, os que se 
acham donos de tudo e os seus intermediaries: pistoleiros, capangas assalariados, donos das 
balas assassinas."83 

Terceiro, o Sujeito conta com alguma ajuda. O Adjuvante sao companheiros e amigos 
que, na entrada da cidade, avisam ao candidato que ele corre perigo de vida e ajudam-no a 
realizar a sua caminhada e o seu comicio improvisado ( usa a casa do amigo para o comicio: 
casa simbolo de protecao ) . " 8 4 

Quarto, o Sujeito luta por um Objcto: resgatar o Brasil para os brasileiros, um nivel de 
vida condigno com as necessidades e de acordo com as esperancas e sonhos do povo. 

Quinto, o Receptor e o povo humilde que confiou e confia no heroi, que luta por um 
Objeto que lhe sera entregue. 

Sexto, o Doador vai ser o proprio heroi na condicao de Presidente da Republica 
Agora, como dono do poder publico vai dar apoio ao Receptor para que alcance um nivel de 
vida condigno. 

1182 O Opositor representa o mat, que o Heroi deve enfrentar. Gilganiesh ( heroi epico da Babilonia )lutou contra 
o lcao, Sao Jorge lutou contra monstros, Sigurd ( heroi cscandinavo ) enfrcntou a scrpente Fafnir, Super-Honiew 
enfrenta o crime. (Hamderson,2000,p. I l l ) 
1183 Os opositores estao presentes apenas no discurso, tanto da narradora quanlo do candidato. Esta elipsc permitc 
ao receptor reconstruir o inimigo com base nas suas experiencias pessoais e sociais ( posicScs e disposicSes 
afetivas ) e para ele projetar o seu odio e as pulsoes destrutivas. 
1184 O Adjuvante e uma forca tutelar que serve para contrabalancar a fraqueza inicial do Heroi. Teseu teve como 
tutora Ateneia; Aquiles, Ouiron ( sabio centauro ); Arthur, Merlin. ( Handerson,2000,p. 110 ) 
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B.5. A Conjuncao Simbolica no Relato. 

Vida/ Acao / Fccundacao Passivo / Assimctrico Morte / Rcacao / Ocaso 

1. Musica de fundo: conola dinamismo atraves 
da metonimia (ativo, diligenlc, cmprcendcdor) 
2. Saber c modernidade: quadro abstrato, 
computador, advogado, jornalista. ( acao c 
transformacao pelo saber). 
3. Ergue o dedo, como se enumerasse algo 
(referenda falica ) 
4. Casado ( referenda a niulhcr c a 
patcrnidadc). 
5. 40 anos. jovem ( viril, forte, atuante). 
Jovem governador ( ac3o politica nova ). 
Governador mais novo do cstado, a maior 
votacflo: o superlativo, designa grande/.a, 
supcrioridadc 
6. Papa - Paternidadc ( rebanho ), Heroi ( 
resistencia fisica c moral ) c guia, "Vclho 
Sabio": gencroso c sevcro, capaz de oricntar c 
brigar, amar c pcrdoar. 
7. Collor caminha c a camara o destaca do 
meio da multidao. O Heroi sobressai do mcio 
do povo. 
8. Collor ergue o polcgar 
(positivo=espada=masculino). 
9. Collor enfrenta com destemor ( as 
pcrseguicoes e ameacas: a vida vencc a 
morte). 
9. Chove ( Ouve-sc o barulho da agua no 
microfone, a luz da casa esta acesa de dia, o 
candidato tern os cabelos e a camisa molhada 
c afirma no discurso que chovc naquclc dia ): 
a chuva e aqui renascimento ( do heroi que 
enfrentou a morte ) e fertilizac3o ( atraves do 

1. A voz em off da narradora. 
Mulher ( oposicao ao candidato, 
homcm ) Invisivcl ( oposicao ao 
candidato, visivel ): conota 
alguem possuida pelo desejo, 
apesar da funcao refcrencial da 
mensagem, que e a de narrar a 
biografia do candidato c um fato 
da sua vida. 
2. A esposa, aparece entre ele c 
o Papa, d mcnor em estatura, e a 
unica mulher entre dois homens: 
seu nome nao e citado, afinna-sc 
apenas que o candidato c casado. 
3. A multidao e mostrada num 
angulo dc cima para baixo, por 
sobrc a cabeca do candidato. A 
multidao apoia, aplaudc, grita, 
sauda o candidato ( possuida pelo 
desejo). 
4. Alguem (invisivel), de baixo, 
joga confetcs no candidato. 
5. O receptor ( telespcctador 
invisivel ) e situado 
imaginariamente embaixo do 
parapcito, a ele o candidato se 
dirige num discurso direto, numa 
relac3o assimetrica, a camara o 
focaliza de baixo para cima. 
6. O comicio c realizado na casa 
dos amigos, humildes 
(invisiveis), que confiaram e 

1. O candidato sofre pcrseguicao, c 
vitima do odio c alvo da mcntira. 
2. A camara lenta reforca a tensao, o 
prcnuncio de algo que podc acontcccr. 
3. Podcrosos nao qucrem pcrder 
privilegios (passado. atraso, coronas: 
pensam que cstao em suas 
propricdades). Eles oprimcm os 
traballiadorcs (sc opocm ao novo 
tempo, sc apegam ao passado e aos 
privilegios). 
4. Chovc - O candidato fala na chuva, 
chuva como prcnuncio dc morte. 
5. O candidato sofre ameacas dc 
pistoleiros, capangas (invisiveis ). 

685 



principio masculino ) dc um novo tempo c de 
uma nova realidade prometida 
10. Collor fala do parapcito: angulo da camara 
de cima para baixo: fala ao receptor 
(tclcspcctador): moderacao, calma e 
expericncia do heroi que passou por sua 
provacao c agora volta ao mesmo local 
amadurecido, centrado, para o iniciar uma 
nova batalha. 
11. Collor discursa com dedo cm riste ( dedo 
lcvanlado e agitando os bracos ). 
12. Apcsar do pcrigo anunciado: entra e 
rcali/a a caminhada 
13. Rcali/a um comicio improvisado 
14. Discursa cm pe no parapcito da casa. O 
heroi conquistou espneo c, acima de todos 
lidcra a multidao, da prova de coragem, forca 
c detcrminacao. 
15. Vai resgalar o Brasil para os brasileiros e 
ofcrcccr, como Presidente da Rcpiiblica, uma 
vida condigna com as ncccssidades, 
cspcrancas c sonhos dos mais humildes. 
(Fertiliza uma nova realidade ). 

conliam ncle. 
7. O candidato se dirigc ao 
publico embaixo do parapcito, 
com a voz tensa, a multidao, de 
baixo, vibra. 

B.5.1. Primeira Colunn: 
Vida - Acao - Fecundacao - Principio Masculino. 

A primeira coluna traz na sua constelacao simbolica duas composicoes secundarias 

complementares. 
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Na primeira composicao, ha uma ligacao do Mito do Heroi com as Fantasias 
Narcisicas, associadas a ideias de "grandeza", "superioridade" e "distincao"1185 E a Acao do 
Heroi dinamico (jovem governador, empreendedor, ativo, determinado ), moderno ( esta 
associado aos simbolos da modernidade ), sabio ( domina varios conhecimentos: economista, 
jornalista profissional, governador, etc. ), corajoso ( enfrenta perseguicoes, desafia a morte, 
renasce do enfrentamento, batizado pela chuva ) e se sobressai do meio do povo, distingue-se 
dele para comanda-lo, guia-lo, esta num ponto mais alto. "E que a multidao precisa alguem 
mais alto a Ihe gniar ". 

Na segunda composicao ha uma ligagao do Mito do Heroi com as Fantasias Eroticas, 
associadas a ideia de virilidade, equilibrio, aventura. E o Heroi que possui a nacao e Fecunda 
um novo tempo, uma nova realidade. Collor e casado ( = homem+mulher, paternidade ), e 
jovem ( forte, viril, atuante ), recupera a paternidade perdida ( em tempos de crise nos papeis 
sexuais e modelos dc familia: ele briga c orienta, ama e pcrdoa, oferece a vida ); e resistente ( 
no sentido fisico e moral ). Collor "ergue" os dedos como se enumerasse algo, "ergue" os 
bracos; "ergue" o polegar ( = espada = falico ), "ergue" o dedo em riste; penetra na cidade 
"proibida", realiza a caminhada ao centro da cidade - o que significa conquista ( 
Barreira,1998,p.49 ), realiza um comicio improvisado - o que significa aventura; fertiliza com 
a chuva um novo tempo: de acordo com as necessidades, os sonhos e as esperancas dos 
humildes, daqueles que nele confiaram e nele confiam. 

Nesta constelacao simbolica esta a Marca do candidato incorporada em tracos verbais 
( o nome do candidato, o discurso do candidato ), em tracos visuais ( a aparencia do 
candidato, os gestos que executa: com os dedos, com os bracos, com o corpo ), em tracos 
sonoros ( a voz do candidato: equilibrada ou tensa ) e serve para transmitir a Imagem da 

1185 Eliadc ( 2000,p.l59 ) mostra como o Superman satisfaz as nostalgias do homem modcmo que. sabendo-sc 
dccaido c limitado, sonha com seu dia de heroi. 
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Marca.1 IS6 A Imagem da Marca sintetiza e define a imagem do candidato, transmite a sua 
ideia-forca central, que reside no personagem: O Cagador deMarajds.mi 

A analise da importancia da fotografia nestes segmentos do relato mostra como a 
imagem do candidato e construida. I la uma tentativa de estabelecer um elo entre o candidato e 
os eleitores, restabelecendo o fundo paternalista das e l e i coes . J m 

B.5.2. Segunda Coluna: 
Passividade - Assimetria - Principio Feminine 

A segunda constelacao simbolica esta associada com ideias de pequenez, 
inferioridade, indistincao, passividade, desequilibrio e conformidade ( enfatizando a 
autoridade e poder do candidato ). Sao os Adjuvantes: os amigos ( invisiveis ) que o avisam 
do perigo, a narradora (invisivel ), a esposa ( estatura inferior ) e a multidao ( retratada num 
angulo inferior, numa posicao mais baixa, desequilibrada e, ao mesmo tempo, resignada )1189 

e sao os Receptores, aqueles que receberao a doacao: os humildes ( invisiveis ) e o 
telespectador ( invisivel e para quern o candidato fala de cima para baixo ).1190 Ambos sao 

1186 A propaganda alua parcializando, sclccionando c isolando. Toina um aspcclo ( atuacao fisica do candidato, 
fotogenia, juventude, confianca, scntimcnto de proximidade ) e transfere para o conjunto da personalidade, 
repetindo isso de maneira exaustiva, associado a estimulos gratificantes. 
1 Como ja vimos anteriormente, a imagem do Cacador de Marajds esta associada a outros hcrois midiaticos: o 
Super-homem, Indiana Jones ( Os Cagadores da Area Perdida ) e Jean Pierre ( da Novela da Rede Globo, One 
Rei Sou Eu ? ) . 
1188 Barthes ( 2001,p.l03 ) nota que o predominio da fotografia e o rcconhccimcnto da profundidade de um 
irracional extensive a politica, pois quern propoe nao apenas um programa, mas um clima fisico, cscamoteia a 
politica cm proveito de uma maneira de ser, pois, segundo ele, a fotografia cxpoc um cstilo de vida do qual o 
candidato e produto, exemplo e isca, alem de motivacSes e circunstancias mcntais, eroticas. Pela fotografia o 
eleitor se identifica imcdialamentc: "Naluralmente, o uso da fotografia supoe uma cumplicidade: a foto e 
espelho, eta oferece o familiar, o conhecido, propde ao eleitor a sua propria efigie clarificada, magnificada. 
imponente, levada a condigao de tipo...Ela exprime o eleitor e, simultaneamente, transforma-o num heroi; ele e 
convidado a eleger-se a si proprio, incumbindo o mandato que vai dar uma verdadeira transferencia fisica: 
delega de algum modo a sua 'raga'". 
1189 Miguel ( 2000,p.l67 ) nota que mesmo quando aparecem dando depoimento favoravel ao candidato, "tudo 
se passa como se os populares em questdo nao tivessem vida propria fora da sua condigao de eleitores e, entao, 
que os populares aparecem sempre como subordinados a Collor, d sua autoridade ". 
1190 Sobrc isto Albuquerque ( 1999,p.l46 ) nota que a relacao do candidato com o telespectador foi 
sistemalicamcntc aprcsentada como uma relacao desigual, entre um lider dotado de autoridade e uma multidao 
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agcntcs passivos da a^ao e fecundacao do heroi e estabelecem com ele uma relacao de 
oposicao complementar: masculino-feminino, alto-baixo, visivel-invisivel, ativo-passivo, 
guia-seguidores, humilde-distinto ( notavel, eminente, elevado ). 

O novo carisma racional e midiatico nao abandona a velha concepcao carismatica, 
baseada na excepcionalidade do lider, que funda sua legitimidadc em suas proprias qualidades 
extraordinarias e, para quern, portanto, o poder emana do alto ( Miguel,2000,p.l46 ). Dessa 
concepcao decorre a visao do povo e da patria como figuras passivas que devem ser cuidadas 
e guiadas pelo Heroi Salvador.1191 

Esta segunda coluna tambem traz uma referenda direta a Imagem da Marca do 
candidato por oposicao e complementaridade. O Heroi Doador necessita do Adjuvante e do 
Receptor para constituir-se enquanto tal. A segunda coluna tambem contem elementos para 
proporcionar Beneficios Emocionais, ou seja, permitir a transferencia de sentimentos e 
Fantasias, no caso, Eroticas/Narcisicas, atraves, principalmente, dc identificacoes. 

B.5.3. Tcrceira Coluna: 
Morte-Reacao-Ocaso 

Nao ha um heroi sem um inimigo e uma luta. Esta terceira coluna complementa a 
primeira por reacao. Enquanto na primeira coluna o heroi age, aqui ele e objeto da acao de 

dc dcspossuidos: \'o que concerne a relacao entre Collor e os telespectadores, os programas do candidato no 
IIGPE a caraclerizam como um logo fundamentalmente desigual, entre um candidato dotado de autoridade, e 
uma massa de despossuidos a procura de um lider, e se valeram de vdrios recursos, tanto no piano do discurso 
verbal, quanta no piano das imagens exihidas no programa do candidato". Ncssc sentido. o autor mostra a 
importancia da exibicao dos comicios no programa cleitoral do candidato: "Ao longo da campanha para o 
primeiro turno, o comicio foi um cendrio muito importante do candidato no IIGPE, respondendo por cerca de 
18% do tempo total dos programas de Collor no IIGPE. Ora, como vimos no capitulo 9, os comicios constituent 
um tipo de cendrio bastanle adequado a candidaturas que pretendam caraclerizar a sua relaqdo com os 
telespectadores nos termos da 'autoridade' do candidatos sobre eles". (Ibdem,p. 148 ) 
1191 Autoridade do lider e passividade do publico-eleitor s3o fenomenos interligados, um ressalta o outro. 
Albuquerque ( 1999,p.ll5 ) cita o cxcmplo da frasc mccanicamcnte repctida por populares no programa de 
Collor: "Dd-lhe Collor !", como cxcmplo de um caso extrcmo dc passividade. 
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outros: sofre, e vitima, e alvo; enquanto na primeira coluna o heroi promete a realizacao das 
necessidades, dos sonhos e das esperancas, aqui predomina a perseguicao, o odio, a mentira. 
Assim o heroi se constitui no espelho do inimigo: onde um e coragem, o outro e covardia ( e 
invisivel, nao aparece em publico ),1192 onde um e dinamismo, o outro esta preso a 
privilegios; onde um e moderno, o outro e o atraso; onde um se distingue do povo para 
comanda-lo na sua libertacao, o outro quer continuar a oprimi-lo; enquanto um promete um 
novo tempo e outra realidade, o outro quer impedir que venham essa realidade e esse tempo 
novo. 

Enquanto o heroi e vida, o outro e morte: pistoleiros e capangas. A chuva, a camara 
lenta reforcam a proximidade da morte, mas o heroi deve vence-la para constituir-se enquanto 
tal. E o faz eliminando os conflitos para promocao do bem comum. 

Assim se completa a Imagem da Marca, o heroi e o seu inimigo, a acao e a reacao 
fazem o movimento, criam a trama, fazem o drama, suscitam as cmocoes c tensoes, 
atualizando o Beneficio Emocional daqueles que passam a compartilhar da imagem do 
candidato.1193 

B.6. A Mensagem c o Mito. 

Na mensagem ha um ritual de fecundacao envolvendo vida e morte. 

1192 Sobrc isto, Albuquerque ( 1999,p.l43 ) mostra como os rccursos comunicativos da telcvisao sao usados para 
construir o heroismo de Collor no episodio em questao. O autor destaca a ausencia de quaisquer imagens que 
indicassem a presenca de pistoleiros durante a caminhada e o comicio de Limoeiro de Anadia. "Os pistoleiros 
permanecem sempre no extra-campo, invisiveis, materializados apenas pelos cliscursos ele Collor ( no comicio e 
depots dele ) . Longe de enfraquecer a argumentacao, porem, isto a reforqa: pistoleiros de tocais sao por 
principio invisiveis; do contrdrio ndo surpreenderiam suas vitimas". 

A publicidade tambem opera atraves de indutores indirctos, isto e especialmcnte claro quando sc busca 
trabalhar com estereotipos ( a imagem do opositor) atraves de imagens, simbolos e situacoes que provoquem 
mal-estar, incomodo, punicao, e cuja suspensao subita conduz ao bem-estar e alegria ( geralmente associada a 
imagem do candidato ). Como afinna Damasio ( 2000,p.84 ): "O efeito puriiicador ( cartatico ) que toda boa 
tragedia deve produz, segundo Aristoteles, tem por base a suspensao abrupta de um estado sistematicamente 
induzido de medo e compai.\3o". 
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O primeiro tempo ( Limoeiro de Anadia, 1986 ) e o tempo da morte. o heroi sofre 
perseguicoes e se torna o alvo para as balas assassinas. A chuva simboliza a sua morte. Esse e 
o tempo da batalha e da provacao, da acao e da reacao. ( Coluna 1 e Coluna 3 ) 

O segundo tempo ( Limoeiro de Anadia, 1989 ) e o tempo da vida: a chuva que trouxe 
a morte e a mesma que fecunda a vida. O heroi pro vou sua coragem, venceu o medo, 
"renasceu" mais forte, mais "alto", mais moderado, mais centrado, pronto para enfrentar uma 
luta maior, para possuir e fecundar a femea propicia: a mulher, a multidao, a terra, a nacao, 
para fazer nascer o sonho e a esperanca dos mais humildes com quern faz um pacto de vida e 
morte. Esse e o tempo da fecundacao, dos opostos assimetricos que se atraem. ( Coluna 1 e 
Coluna 3 ). 

A referenda aos dois tempos e feita com a volta do candidato ao mesmo local: 
Limoeiro de Anadia e a varanda de uma determinada casa onde no passado ele discursou, 
enfrentando a ameaca de morte. Nao e por acaso que a chuva se torna um importante elo 
simbolico entre os dois tempos. Note-se que no segundo tempo nao se ve a chuva, ela e 
metonimicamente inferida atraves da luz acesa na varanda ( apesar de ser dia ), da roupa e dos 
cabelos molhados do candidato, e do barulho no microfone. Albuquerque ( 1999,p.l44 ) tern 
duas hipoteses sobre isto: 

Por um lado, a chuva se afigura como um elemento de ligacao entre os dois eventos, 
na medida em que reforca o carater de repeticao ritual do sacrificio realizado pelo heroi Collor 
no primeiro tempo ( campanha de 1986 ). Por outro lado, atraves da Tepeticao da chuva, e 
inferido um possivel contato do candidato com os elementos naturais, um mecanismo 
dramatico que reforca suas caracteristicas heroicas. 

Albuquerque ( 1999,pl88 ) tambem refere-se a uma hipotese levantada por Leone 
Sousa. Para essa autora, o destaque dado a chuva poderia ser interpretado como uma sugestao 
de que Collor, se eleito, traria prosperidade aquela regiao seca. Alem disso, ela sugere que a 
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chuva pode ser interpretada tambem como uma "ocorrencia religiosa", que aponta para a 
natureza "milagrosa" do evento. 

De uma forma ou de outra, a chuva simboliza a forca sobre-humana do Heroi e e 
tambem, como ressalta Girardet ( 1989,p.l6 ), um simbolo de purificacao, sempre ligado ao 
tema do Heroi Salvador. 

O mito do Heroi simboliza a trajetoria de todo ser humano em seu percurso evolutivo, 
no seu esforco para encontrar e afirmar sua personalidade, enfrentando provacoes, lutando 
contra as tentacoes regressivas, ameacas e morte ( rituais ), o que produz uma identificacao 
imediata com o receptor que ( estruturalmente ) passou e passa pelo mesmo processo. O mito 
do Heroi tambem opera a substituicao do pai "perdido" e "redescoberto", que pune, perdoa, 
orienta, guia, leva a acao e protege. 

Collor apresenta-se como um lider de quern se espera menos a certeza de uma 
seguranca tutelar ( Girardet,lbdem,p.91-92 ), e mais a aventura, a acao rapida e demolidora, 
cheia de ambigiiidades, num tipo de subordinacao subjugante, participante, admirativa e 
cumplice. (Coluna 1 e 3 ). Esta apresentacao esta bem clara no primeiro tempo ( 1986 ) "( 
Ele, o lider) surpreende, comove, cativa, suhjuga, capaz mesmo de exercer ao sen redor uma 
especie de fascinio sensual que da a cada um de seus gestos ou a cada uma das suas palavras 
uma ressondncia afetiva de umaprofundidade especial". ( Girardet,lbdem,p.92 ) 

Por isto, como nota Albuquerque, a juventude de Collor e accntuada explicitamente 
ou implicitamente, atraves da enfase em qualidades tipicas da juventude ( como a "forca", a 
"impetuosidade", a "virilidade" ): "Nesse sentido, Collor vincula-se a um tipo baslante 
particular de Salvador, caracterizado pelo 'impeto, a auddcia conquistadora dos jovem 
capitaes, dvidos de precipitar-se na gloria'". ( Albuquerque, 1999,p. 145 ) 

Os recursos tecnicos utilizados: a mudanca rapida de pianos na narracao da biografia 
do candidato, a variacao rapida das cenas, as cenas em que o candidato se movimenta: anda, 
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levanta os bracos, levanta o dedo, poe-se dc pe no parapeito, etc., servem para enfatizar a 
coragem, a energia, a determinacao e a forca do candidato. 

Este heroi esta em defasagem com a ordem estabelecida e convida ao abandono dos 
muros da casa ( estabelecendo relacoes de fidelidade nao de filiacao ), convida a perder-se, 
dar-se, redescobrir-se, conquistar-se a si mesmo dentro do paradoxo de que esta conquista se 
opere na submissao a uma autoridade externa. Nota-se que Collor fala fora da casa, de pe, em 
cima do muro. 

Collor vai ser aquele que rompe a ordem estabelecida, que se volta ao futuro, 
entendido como modernidade. Espelha a complexidade de um processo de transicao e, ao 
mesmo tempo, os anseios de diferentes categorias social e espacialmente diferenciadas, 
sujeitas a formas diversas de ameacas, incertezas e ressentimentos que esperam um projeto 
futuro do mundo que so o Heroi Salvador podera transformar.119"' 

Neste caso, a seducao do heroi e propiciada pelo recurso que o mito carrega de 
resgatar o individuo do limitado, monotono e vazio espaco existencial, fazendo com que a 
submissao apareca enquanto adesao, comunhao, militancia, como o despertar de um desejo 
letargico. 

No segundo tempo ( 1989 ), o candidato procura transmitir mais serenidade, 
equilibrio, moderacao, mostrando-se o heroi protetor, renascido. Na fotografia, Collor de 
frente, num angulo de baixo para cima, fixa o telespectador, numa relacao assimetrica, mas 
tambem mostra realismo fixando o inimigo, o obstaculo, o problema. ( Barthes,2001,p.l04 ) 

Ele vai ser o restaurador, trazendo elementos simbolicos de fundo tradicional, proprios 
de uma memoria rural-coletiva ( familia, religiosidade, patria, amizade ). Por exemplo: a 

l m Francisco de Oliveira ( 1992,pl08 ), retomando Sennet no que se refere ao carisma secular, mostra que 
candidatos como Collor nao cstao comprometidos com uma nova ordem, mas apenas reprcsentam um puro 
ressentimento contra a ordem existente. No fundo, a sua politica e a do status: as classes as quais ele faz apelo 
detestam aquelas privilegiadas, mas nao qucrem destruir o privilegio enquanto tal. Nao ha nada de igualitario 
nesse ressentimento. 
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referenda a familia ( e casado ) a religiao ( o Papa ), a patria ( resgatar o Brasil para os 
brasileiros ) e a amizade ( a casa de onde fala sao dos amigos Ze Valmir e Diva ) - elementos 
que se contrapoem ao processo de desintegracao, fragmentacao, dcstotalizacao e 
individualizacao que marcou a transformacao nas formas de convivencia social no Brasil dos 
anos 80. 

Por isto mesmo, e bastante significativa a referenda que Collor faz a casa dos amigos 
Ze Valmir e Diva. Como mostra DaMatta ( 1987,p.52-53 ), o codigo da casa e avesso a 
mudanca e a historia, a economia, ao individualismo e ao progresso e traduz o mundo como 
um assunto de preferencias, lacos de simpatia, lealdades pessoais, complementaridade, 
compensacoes e bondades. 

O relato acima junta, portanto, elementos simbolicos que ajudam a construir a imagem 
do heroi tanto como aquele que leva a acao, ao movimento, a transgressao, a luta, a vida a 
beira do precipicio ( a beira da morte ), fora da casa, quanto como o rcstaurador, firme, 
experiente, amadurecido ( sinalizando com a vida ), de dentro de casa. 

Dos simbolos que Girardet ( 1989,p.74-81 ) liga ao heroi, destacam-se neste relato: de 
um lado, o gesto do braco ( o convite a partida, sinal de aventura, transpor montanhas ) e da 
espada ( = dedo erguido = simbolo falico da energia masculina = representa vigor, poder e 
coragem );1195 de outro lado, a casa ( ordem, restauracao, muralha, abrigo, protecao ), e a 
cabeca erguida e grave, a fronte serena, a mao pousada sobre o parapeito da casa. 

Esta e a sintese da imagem do Cacador de Marajds, que como Janus tern um olho no 
passado, na tradicao, na casa, nas relacoes complementares e hicrarquicas, na restauracao e 

1195 Randazzo ( 1997,p.215-216) 
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outro olho no futuro, na acao, no publico, no individualismo, na transgrcssao, na 
modernizacao.liy° 

C ) Os Principals Mecanismos e Estrategias de Seducao no Relato "Limoeiro de 
Anadia". 

C . l . Objctivos da Seducao. 

Um dos principals objetivos do relato acima e o de provocar a identificacao narcisica 
com o lider, com o heroi.1197 Ele vai ser um espelho onde o receptor se ve da forma que 
desejaria: ele representa todas as perfeicoes que o ego narcisista encontrava em si mesmo.1198 

Segundo Perres ( 1998,p.55-57 ), isso e possivel na medida que o receptor pensa que e 
parecido com o modelo, na medida que o modelo reforca essa identificacao com atrativos 
presentes no proprio relato, na medida que o modelo e reforcado positivamente dentro da 
conjuncao simbolica ( Coluna 1 ), na medida que se impoe, por oposicao, ao anti-modelo, 
reforcado negativamente ( Coluna 3 ) e na medida que o modelo excita emocionalmente - o 
que e possivel atraves das formas sedutoras presentes na imagem do candidato-modelo-lider e 
na estrutura do proprio relato. 

1196 "Procuravam fixar sua imagem ( de Collor ) como pcrsonagem talhado para a lideranca do pais, pela forma 
de se expressar e se comportar...uma vinculacao entre a figura do candidato e a suposta ideia de modernidade. 
Collor era o heroi Salvador que tinha o poder de implantar a modernidade". ( Aguiar,1995, p. 186 ) 
1197 O relato publicitario busca ser um espelho onde o receptor se veja idcalmcntc. Ha um espclhamcnto na 
fantasia e nos mhos, atraves do qual se busca resolver tensoes e incorporar um modelo do objcto na identificacao 
narcisista com o lider. Severiano ( 2001,p.328 ) mostra que a linguagem imagetica da publicidade permite 
idcntificacScs idealizadoras, que sc caracterizam pela ausencia de rcflcxao e desconsideracao pclos dados da 
realidade, atraves delas a imagem e engrandecida fazendo desaparecer o produto cm si, encamando os proprios 
ideais do ego do sujeito. 
1198 "A subjetividade que tern se configurado nos ultimos tempos e uma subjetividade narcisica, que ve o mundo 
como 'um espelho de si mesmo "'. ( Vasconcclos,2002,p. 180 ) 
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O processo de identificacao esta especialmente presente nas imagens do discurso do 
candidato em 1986, tomadas como documentario. Nelas o candidato nao fala diretamente para 
a camara, mas para o publico que o rodeia. Neste caso, o receptor ( espectador ) tern a 
sensacao de assistir a um espetaculo dado por ele a uma terceira pessoa. Joly ( 2000,p.l06 ) 
nota que, neste caso, o tipo de adesao solicitada e o desejo de iniitacao, de apropriacao das 
qualidades do modelo. O telespectador assista a uma relacao assimetrica entre o candidato, 
que e o centro das atencoes, e o publico, na mera condicao de caixa de ressonancia para o 
discurso, reforcando a representacao do candidato como uma figura dotada de distincao e de 
autoridade. ( Albuquerque, 1999,p.96 ) 

Esta identificacao do eu com a ideia que se tern sobre o eu, leva a construcao de um 
projeto individual e a insercao dele num projeto coletivo encarnado na imagem do lider, 
tornado instrumento de comunhao e solidariedade social, geralmente atraves de processos 
inconscientes ( Randazzo,1997,p.44 ). 

Insercao que e excepcionalmente atrativa em momentos de desequilibrios, incertezas, 
conflitos, situacoes de angustia, abandono, vacuidade como os que marcaram a decada de 80 e 
fizeram surgir nos mais diversos campos ( no cinema, na musica, na religiao, na politica.) 
uma legiao de herois. 

Notamos, ainda, que a imagem politica ganha mais eficacia e abrangencia simbolica 
quando, aparentemente, nega o seu proprio desejo como forma de conquistar o desejo do 
outro. Ao aparentar negar seu proprio desejo, a imagem politica pode espelhar o desejo do 
outro que nela sera refletido. 

O desejo pode assim dirigir-se a imagem politica que vai se apresentar sempre como 

mediatizada pelo desejo de outro. 
Isto e o que Bellenger ( 1985, p.97 ) denomina desejo triangular, um conceito 

importante para entender uma das faces da seducao politica. Para este autor, a adesao pode 
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vir tanto do reconhecimento de si no outro, quanto no desejo do outro. Neste caso, so 
escolhemos objetos desejados por um outro. Para Freud, "Um objelo so e desejdvel a partir 
do momenta em que ele e objelo do desejo de outro, dai a /rase: o desejo do homem e o 
desejo do Outro ". ( Freud APUD Vasconcelos,2002,p. 163 ) 

Vanstergaard e Schroder ( 2000,p.89 ) mostram que na sociedade industrial 
contemporanea a inveja social se tornou uma emocao generalizada, por isso a exploracao 
dessa inveja se tornou um aspecto importante na propaganda: "A publicidade esta sempre 
voltada para o futuro comprador. Oferece-lhe uma imagem dele propria que se torna 
fascinante gracas ao produto ou d oportunidade que ela esta procurando vender. A imagem 
entao torna-o invejoso de si mesmo, daquilo que ele poderia ser. Mas o que e o torna 
pretensamente invejdvel? A inveja dos outros". 

C.2. Os Mecanismos da Scducfio. 

Inrantilizacao ou regressao"99 - O relato publicitario tern como estrutura o 
Mito do Heroi, cujo flagrante poder de seducao dramatica e plenamente reconhecido 
(Handerson,2000,p. 108 ). Atraves do relato "Limoeiro de Anadia" procura-se criar uma 
identificacao do receptor com o outro ( o lider-heroi-candidato ) como se ele fosse o 
proprio receptor idealizado, o que implica em dotar esse outro de uma aura magica. 

Para isto, o relato utiliza-se de metonimia visuais ( Papa = Pai Geral = Collor ), 
(Computador = Modernidade = Juventude = Collor ), ( barulho = microfone = chuva = 
renascimento = Collor ), e metafora visuais ( dedo, braco erguidos = virilidade = forca = 

1199 A regressao busca a identificacao com o outro como se fosse consigo mesmo, implica em dotar esse outro 
de uma aura magica que a seducao mobiliza e reforca pelo recurso ao omamento, ao absurdo, ao inesperado, ao 
enigma, a ruptura, a associacoes e transferencias, dai a recorrencia da seducao a metaforas, a metonimias e a 
ilogismos como a hiperbole, paradoxos, etc., fazendo com que o outro, idealizado, superestimado, ocupe o lugar 
do ideal do eu, sendo automaticamente interiorizado. 
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coragem )., da iusao ( dois tempos sao mostrados utilizando-se um recurso de edir;ao com 
referenda cinematografica ); da hiperbole verbal ( "resgatar o Brasil para os Brasileiros " 
, etc.,), fazendo com que o outro, idealizado, superestimado, ocupe o lugar do ideal do eu, 
sendo automaticamente interiorizado. 

Racionalizacao - A racionalizacao busca mostrar, principalmente atraves de 
referencias visuais a fatos supostamente reais, a coragem, a determinacao e a forca do 
candidato, a forma como e capaz de enfrentar o perigo de morte, dando credibilidade aos 
seus ideais e aos seus argumentos. As imagens do passado ( Limoeiro de Anadia, 1986 ) 
sao apresentadas como um documentario, nao como encenacao. 1200 

A racionalizacao no relato, cumprindo a funcao de argumentar sobre o heroismo do 
candidato, visa explicar e justificar o ataque dos adversarios, que se faziam cada vez mais 
constantes no horario elcitoral que se iniciava c, tambem, os pretensos atos dc violencia 
que o candidato vinha sofrendo durante a campanha, como o apedrejamento em Niteroi e 
a agressao dos militantes do PT em Impatinga ( Albuquerque, 1999,p. 143 ). Como no 
passado, o candidato continuava sofrendo perseguicoes, sendo vitima do odio e alvo de 
mentiras, porque novamente desafiava com destemor os poderosos e os seus privilegios ( 
os politicos, os marajas, o governo Sarney. ) e mostrava ( e comprovava ) o seu 
comprometimento com os mais humildes. 

1:00 Albuquerque ( I999,p.l44 ) observa que para sugerir este aspcclo de documentario, as imagens de Limociro 
dc Anadia, 1986, sao de ma qualidade, quando comparadas as imagens do retorno de Collor a cidade. c mesmo 
comparadas com as demais imagens de comicios exibidas durante a campanha. A figura de Collor aparece 
freqiientemente desfocada, a iluminacao e deficicnle, etc. "De um ponlo de vista meramente tecnico, isto poderia 
ser considerado um defeito, mas do ponto de vista dos objetivos do programa de Collor e uma estrategia para 
reforcar a autenticidade das cenas exibidas: em parte, elas transmitem a ideia de um flagrante real, antes que 
uma encenaqdo; de outro lado, o contraste na qualidade de imagens ajuda a reforqar a ideia de que se trata de 
um registro historico, produzido ha mais tempo ". 
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C.3. Estrategias da Seducao. 

- Estrategia da Dcsequilibrio e Cartase1201 - No primeiro tempo ( campanha 
de 1986 ) induz-se a uma tensao: o recurso da camara lenta, o timbre da voz do candidato, 
seus gestos, a presenca nao visualizada do inimigo, a qualidade da imagem com focos 
irregulares, o discurso do candidato oferecendo-se com alvo para as balas assassinas sao 
elementos que criam um clima de emocao exacerbada.1202 Em seguida, o segundo tempo ( 
campanha de 1989 ) provoca a distensao e a cartase. O candidato aparece com a voz 
firme, mas calma, com gestos moderados, um semblante pacificado, as maos postas no 
parapeito, ao fundo o som reconfortante da chuva e o candidato com os cabelos e a roupa 
molhados, provocando um efeito de relaxamento e introspeccao no receptor. 

Estrategias das Promessas Intuidas1203 - De forma indireta, o relato promete 
o futuro pelo passado. Com o jogo dos dois tempos, mostra como o candidato enfrentou a 
morte, venceu a batalha e retomou para mostrar que cumpriu as suas promessas e 
conseguiu o apoio dos mais humildes. Indiretamente promete, se eleito presidente, veneer 
as ameacas, os privilegios e saldar os compromissos e as promessas com os mais humildes 
do Brasil. 

- Estrategia da Unificacao1204 - o relato esta permeado de referencias bipolares: 
coragem-covardia, passado-presente, presente-futuro, principio masculino-principio 

"u Provoca dcsequilibrio passagciro e libera energia posterior pela cartase. 
1202 Albuquerque ( 1996.p. 151 ) nota que nos comicios telcvisionados os discursos dos candidatos sao curtos c 
selccionados em funcao do seu leor emocionalmente intenso - uma selecao que obedece a logica do soundbites. 
121.3 Procura intuir promessas de forma indireta, impcrceptivel, alcm do discurso verbal e cxplicito. 
121.4 Atraves de recursos estilisticos ou imageticos. busca-se fundir opostos: conhecido/dcsconhecido. 
pcrigo/scguranca, fantasia/rcalidadc. Essa cstrauSgia parte da tcoria do binarismo. Segundo essa tcoria, os seres 
vivos sao constituidos dc cadcias basicas dc carbono ( binarias ) e o ccrcbro opera com base cm dois hemisfcrios 
opostos. portanto, o binarismo esta inscrito na realidade primeira biologica, neurologica do homcm e e 
atualizado na construcao dos textos da segunda realidade. Os textos humanos buscam rcelaborar esses conflitos, 
dando origem as narralivas miticas que partem como resposta ao etcmo conflito entre bcm-mal, vida-mortc. 
Iicr6i-anti-hcr6i, utilizando-sc de simbolos polarmcntc opostos, ou seja, uma classificacao simbolica binaria. 
(Conlrera, 2000,p.72 ). 
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feminino, acao-reacao, servindo como base estrutural da comunicacao inconsciente, ou 
nao percebida. 

- Estrategia do Duplo Vinculo1205 - o relato utiliza-se de sinais e estimulos 
contraditorios: o medo, a morte, o passado, os privilegios que convivem com a vida, o 
presente, a ruptura. Estas contradicoes estao presentes nos discursos ( simbolos verbais ), 
mas tambem nos gestos e na voz do candidato. No primeiro tempo ( 1986 ) ha tensao, 
desafio e ameaca; no segundo tempo ( 1989 ) ha relaxamento, pacificacao e promessa. 

Recurso do Amalgama Afetivo1206 - O relato trouxe do publico um elemento 
fundamental: o medo.1207 O medo, transformado em medo da morte, liga-se a mensagem 
ampliada: a coragem do heroi e o seu poder excepcional. 

" 5 Consistc na utilizacao dc sinais c estimulos contraditorios no interior de uma mcsma mensagem: seducao e 
desprezo, afcto c ameaca, medo c fantasia. Essa contradicao pode vir dc fonna implicita ou cxplicita, pode se dar 
no corpo da mensagem ( a roupa suja c o sab3o que resolve ) ou a mensagem cxplicita pode entrar cm 
contradicao com a mensagem implicita ( atraves da linguagem verbal, gestual, comportamenlal, etc. ). Pela 
midia, o duplo vinculo visual une, mistura e confunde comportamentos hostis e afeicoes simuladas. O duplo 
vinculo i o oximoro que, do territorio da retorica, se expande para o da reprodutibilidade visual nonnalmente 
desviada ( Canevacci, lbdem, p. 107-114 ). A publicidade politica tem uma estrutura de duplo vinculo basica, ela 
traz o mundo real como o mundo da carencia ( e que pode se transformar no mundo do caos, caso venca o 
concorrente ) - e a ameaca; e apresenta o mundo ideal ( aquele da mudanca ) - e a promessa. Como mostra 
Carvalho ( 2001,p. 11 ), a publicidade, neste caso, exibe um mundo perfcito e ideal ( a ilha da deusa Calipso ): o 
principio do prazer, c o liga com o que deve ser comprado, usado ( ou cscolhido ) - o principio dc realidade. "I 
mensagem da publicidade televisiva parece mais propensa a espalhar confusdo e falta de distingao entre os 
sinais de amizade e de punicdo. Sao muitos os tipos de comercial que comecam ou com a comunicacdo de um 
afeto simulado ou com a ameaga que deriva de ndo seguir determinado conselho. Sedugao e desprezo estdo co-
presentes nas metalinguagenspublicitdrias". (Canevacci,2001,p.55 ). 

Mecanismo de ir buscar no espirito do publico para o qual a mensagem se destina um elemento preexistentc, 
ameno, agradavel, prazeroso, mas tambem espantoso, cvocando medo ou desgosto c ligar esse elemento a 
mensagem ampliada. (Breton,Ibdem,p.73 ) 
1207 Como vimos na primeira parte deste trabalho, o medo ( e a angustia ) foi uma emocao presente, sob 
multiplos aspectos, no imaginario da decada de 80. E os relatos publicitarios da campanha de Collor os usa com 
frequencia como ganchos para a divulgacflo das suas mensagens. 
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II. 3. MITO DO CENTRO / ORDEM / UN IDADE 
FANTASIAS DE LNTEGRACAO. 

RELATO: "COLORIR" 

O Mito do Centro/ Ordem/ Unidade e uma resposta as sensacoes de dispersao, 
estranheza, medo, ansiedade, incerteza diante da ausencia de estrutura integradoras e de 
compensacao. Aparece como resposta simbolica a essa situacao, promovendo organizacoes, 
hierarquizacoes, ritualizacoes integradoras e compartilhamento de simbolos e liturgias, 
atraves dos quais busca recuperar o sentimento de pertenca, orientacao, apoio. Estes mitos 
dizem respeito as Fantasias de Integracao, que derivam de necessidades de identificacao e 
unificacao, exacerbadas diante da crescente complexificacao e fragmentacao das relacoes 
sociais e de uma cultura do narcisismo. Atraves delas os individuos passam a ser nomeados, 
reconhecidos e ganham uma identidade, compartilhando a moda, a sombra de um lider, as 
promessas de um projeto, as acoes dc uma luta. 

Os anos 80 foram um momento particularmente importante na desarticulacao de ideais 
e projetos coletivos identificadores e estruturantes para as massas, na privatizacao das 
preocupacoes e no desinteresse narcisista pelo mundo exterior. Evidente que, como 
mostramos na primeira parte deste trabalho, existiram movimentos sociais importantes na 
cidade e no campo e grandes projetos coletivos, desde aqueles tracados ou incorporados pelo 
PMDB em torno da Campanha das Diretas, a campanha de Tancredo Neves, o Piano Cruzado 
e a nova Constituicao.1208 Ocorre que cada um destes momentos foram sucedidos por 
profundos desencantos e decepcSes, descredito dos agentes e instituicoes publicas, vazios 
politicos, potencializados pela crise economica e pela crise social fazendo predominar a 

1208 Ver O SCgmentO 1V.2. O Pais Busca a Lux: Mito do Centro/Ordem / Unidade. 
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cultura narcisica da violencia, com a desconilanca permeando, cada vez mais, as relacoes 
sociais diretas. Alem disso, naquela decada, deu-se o desmonte das Utopias e projetos 

ideologicos da modernidade, expresso no ruir do Muro de Berlim.1209 

Tais acontecimentos fizeram com que as fantasias de integracao passassem, cada vez 
mais, a ser pautadas no eu e atraves do consumo personalizado de produtos e personalidades. 
Consumo que promete estilo, distincao, diferenciacao e uma pretensa insercao e identidade 
social. No entanto, como afirma Severiano ( 2001 ,p. 115 ), nao implica em nenhum vinculo 
entre os membros, apenas os diferenciam dos demais.1210 

A campanha de Collor representou esta mudanca de conteudo nas fantasias de 
integracao. Atraves da sua imagem, construida pelo marketing e propagada pela midia, era 
proposta uma nova forma de articulacao dos vinculos sociais distencionados, da afetividade 
embotada, da desconfianca espalhada. 

O relato "Colorir", portanto, traz um dialogo implicito com as novas formas de 
sociabilidade ampliadas durante a decada, com o esvaziamento da esfera piiblica e com a 
redefinicao das relacoes familiares, de parentesco, comunitarias, expostas ao peso de agentes 
externos e da incerteza que rondava os projetos individuals, criando nos individuos uma 

• • 1211 

sensacao de solidao, dispersao, estranheza, medo, ansiedade e incerteza. 

12uy Ao lado das pressoes homogencizanlcs das subjetividades emprcendidas pela "socicdadc unidimensiona!" 
soma-se, nos dias atuais, a descrenca pos-modcrna na realizacao dos idcais coletivos, ou seja. a inexistencia de 
projetos identincadores de cunho politico e social nos quais os homens possam projelar seus ideais no sentido 
cmancipador ( Severiano, 2001,p.l 13 ). Ncssc quadro gcram-sc condicocs propicias para o dcscnvolvimcnto dc 
uma dinamica psiquica, individual e colctiva, fundada na cxpansao do narcisismo, condicocs que rcsultam num 
continuo afastamento dos processos de individuacao e enfraquccimento do ego, agucando o scntimento de 
impotencia e provocando respostas psicopatogenicas desestrturantes ao ja precario cquilibrio psiquico das 
massas, com graves rcpcrcussocs para organizacao dos vinculos sociais. (p . 164 ) 
l 2 lu Ver 11.3 Sanatdrio Geral: Medo e Desenconto e \\\.\.Uma Parte de Imim Todo Mundo: Fantasias de 
Integracao. 
1211 "Desse modo, hd pouca coisa no mundo que se possa considerar solida e digna de confianca, nada que 
lembre uma vigorosa tela em que sepudesse tecer o intinerdrio da vida de umapessoa". ( Bauman,1997,p.36 )• 
Para cste autor, nos tempos pos-modcrnos as fronteiras mais desejadas e mais despcrccbidas sao as dc uma justa 
e segura posicao na sociedade, de um espaco inqucstionavel da pessoa, onde possa planejar sua vida com um 
minimo de interferencia, desempenhar seu papel num jogo em que as rcgras nao mudem da noitc para o dia e 
sem aviso. ( p. 38 ) 

702 



O relato busca situar a personalidade de Collor como instrumento de integracao, 
propondo a forca emocional de um ritual integrativo atraves do qual sao recompostas, 
imaginariamente, organizacoes, hierarquizacoes e um sentimento de pertenca; soldando -
atraves do candidato - os lacos rompidos, as relacoes fragmentadas, a ordem sufocada, os 
encantos quebrados. Enfim, uma fantasia de integracao compensadora a desagregacao, 
descomposicao, individualizacao dos horizontes sociais, politicos e culturais, capaz de 
resgatar o desejo de previsibilidade e uniformidade, sob a luz de um Centro, uma Unidade e 
uma Ordem.12'2 

O relato incide no desejo por uma estrutura integradora e ordenadora com a 
promessa/sugestao de recuperar o sentimento de pertenca, onipotencia e auto-inclusao, por 
meio de uma vontade una e potente dirigida desde um centro. Neste centro ergue-se um 
projeto coletivo na figura messianica de um lider, que promete a integracao nacional ( usando 
para isso os simbolos nacionais incorporados a sua personalidade ), estabilizando, unificando 
e preenchendo o vazio politico e prometendo recompor os lacos de solidariedade rompidos ou 
em via de extincao, atraves de uma interpelacao individualizada na qual solicita apenas a 
adesao. 

A ) Descricao do Relato Publicitario: "Colorir". 

VIDEO AUDIO 
- Fundo: um prcdio antigo, com portais arqucados e 
parcdes altas, com dcsenhos rctangulares; na calcada 
passam transcuntcs ( tudo cm prcto c branco ). Moca 
jovem (tambem cm preto-e-branco ), posta a esquerda, 

1312 A questao do Centro, da Unidade, da Integracao faz referencia tanto a traumatismos sociais como a 
antecipacao de mudancas ainda nao plenamente visiveis. E assim que Jung ( 2000,p.52 ) trata o sonho recorrente, 
que pode datar de um traumatismo que dcixou marcas ou pode ser uma antecipacao. 
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esta de frente com urn rapaz jovem, situado a dircita, ele 
c moslrado a cores: e branco, cabelos castanhos, camisa 
vcrmclha. A moca, ligeiramenlc temcrosa, loca no rosto 
do rapa/. e ganlia cor, "colore": tern cabelos prctos, e 
branca, usa blusa alaranjada. O rapaz, surpreso, afasta-se 
suavemenlc para tnis. Sao tornados de peril 1, piano de 
tronco, numa distancia de conversa. Corte. 
- Mulher dando depoimento, tern mcia idade, oculos 
postos sobre a cabeca, corrcnte de ouro no pescoco, c 
mostrada numa tomada frontal, de peito. diante de um 
estacionamento onde se ve alguns carros ( tudo cm 
prcto-e-branco ). Seu nomc aparece embaixo da tela: 
Maria Laura. Ela e o cenario colorem ( ao pronunciar o 
nome Collor ) . Corte. 
- Homem dando depoimento, tern mcia idade, traz pneus 
dc bicicleta encaixados no ombro csqucrdo, e moslrado 
numa tomada frontal dc peito, tendo ao fundo predios. ( 
tudo em prclo-c-branco ). Scu nomc c moslrado 
embaixo da tela: Afonso Moreno. Ele e o cenario 
colorem ( ao pronunciar o nomc Collor dc Mcllo ). 
Corte 
- Mulher jovem dando depoimento, tomada frontal dc 
peito c carros cstacionados ao fundo ( tudo cm prcto-c-
branco ). Scu nome £ mostrado embaixo da tela: Vania 
Melo. Ela c o cenario colorem ( ao pronunciar o nomc 
Collor). Corte. 
- Rapaz jovem dando depoimento, sentado no batente de 
um prcdio ao fundo, tomada frontal, piano de tronco, usa 
uma camiseta com uma logomarca arrcdondada no peito 
- estudante ? ( tudo cm preto-c-branco ). Seu nome e 
mostrado embaixo da tela: Luciano. Ele c o cenario 
colorem ( ao pronunciar o nomc Fernando Collor ). 
Corte. 
- Moca jovem dando depoimento, perto de uma arvore 
na calcada, num piano frontal de peito, mais atnis o 
transito de automoveis na rua (tudo em preto-e-branco 
). Seu nome e moslrado embaixo da tela: Lurdes Pereira. 
Ela e o cenario colorem (ao pronunciar o nome Collor). 
Corte. 

- Efcito sonoro, uma variacao dc sons irrcgularcs. 

- Eu votei no Covas. No Segundo turno eu vou volar em 
Collor porque, pro mini, e o melhor candidato, que tern 
melhor programa. 

- Efeito sonoro, uma variacao dc sons irrcgularcs 

- No primeiro turno eu votei no Ulysses Guimardes e no 
segundo turno eu vou volar no Collor de Mello, porque e o 
melhor candidato, e um candidato jovem e o Brasil precisa 
de um candidato dindmico e jovem como ele. 
- Efcito sonoro, uma variacao de sons irrcgularcs 

- No primeiro turno eu votei no Brizola, no segundo turno 
vou volar no Collor, e mais competente e responsdvel. 

- Efcito sonoro, uma variacao dc sons irrcgularcs 

- No primeiro turno eu votei no Brizola, mas no segundo 
turno eu vou volar no Fernando Collor, porque eu acho que 
o Collor e a pessoa mais preparada, no momenta, para 
presidir esse pais. 

- Efcito sonoro, uma variacao de sons irregulares 

- Eu votei no Brizola, mas no segundo turno eu vou volar em 
Collor, porque ele e o unico homem que eu acho mais 
preparado para conduzir esse Brasil. Aquele barbudo nao to 
com nada! 
- Efeito sonoro, uma variacao de sons irregulares 
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- Jovem rapaz dando depoimento, c mostrado num piano 
dc peito com um angulo ligeiramenlc inclinado que 
permite vcr, ao fundo, um prcdio cm construcao ( tudo 
em prclo-e-branco ). Scu nomc c mostrado embaixo da 
tela: Moises Benicio. Ele e o cenario colorem ( ao 
pronunciar o nome Fernando Collor de Mello ). Corte. 
- Homem. meia-idade dando depoimento, e mostrado 
numa tomada de peito, mas num angulo inclinado de 
cima para baixo, permitindo vcr ao fundo lenhas, 
madeiras e compensados empilhados, no ineio deles 
uma camioneta esta estacionada, ( tudo cm prclo-e-
branco ). Seu nome e mostrado embaixo da tela: Jose de 
Araujo. Ele e o cenario colorem ( ao pronunciar o nome 
Collor). Corte. 
- Tendo por fundo a parede de um prddio antigo, Collor. 
dc camisa amarcla, c filmado num piano de tronco. Ele 
cumprimenta um senhor idoso. apertando-lhc a mao 
Ambos sorricm, por tnis deles uma moca jovem sorri, 
olhando para Collor. 
- A camara desvia para a dircita, por tnis do senhor 
idoso. uma senhora levanta o braco e sorri, um jovem 
aparccc na cxlrcmidadc dircita. Collor pec a mao no scu 
ombro c o rapaz colore: sua camisa vcrmclha. os cabelos 
castanhos claros, a pclc branca. Corte. 
- Diante dc um prcdio antigo dc portais arqucados 
passam transcuntcs; na frcnlc, vindo da csqucrda 
aparece o rapaz no qual Collor locou ( na cena anterior) 
c o unico colorido diante dc todo o rcstantc cm prcto-c 
branco. Em dirccao contraria, uma mw;a jovem, tambem 
em preto-e-branco, caminlia e cruza com o rapaz. Elcs 
sc entrcolham. Ela volla-sc para ele dando as costas a 
camara e assume a posic3o contraria. Est3o frente-a 
frcnlc, olham-se nos olhos: s3o mostrados de perfil, num 
piano de tronco. O piano fecha mais o foco ( esta d 
cena mostrada no inicio do relato ), a moca levanta 
braco direito e toca no rosto do rapaz. Ela colore. Ele se 
afasta para tras olhando para moca surpreso. Ela, agora 
com a blusa laranja, examina os bracos coloridos 
Corte. 

\'o primeiro lurno eu votei no Brizola, no segundo eu vou 
otar no Fernando Collor de Mello, porque ele e o unico que 
ai olhar pelos pobres, pela classe dos trabalhadores. 

Efcito sonoro, uma variacao de sons irregulares 

E, vou volar no Collor porque eu acho que ele e uma 
pessoa, a iinica pessoa que vai fazer alguma coisa pela 
gente, e um candidato que tern muita coragem de reagir, de 
resolver os problemas que Id acontecendo no nosso Brasil. 

Efeito sonoro, uma variacao de sons irrcgularcs 

- Musica instrumental de fundo: variacoes cm torno da 
musica: Aquarela do Brasil, de Ary Barroso. 
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- Numa tomada frontal a moca da cena anterior c 
moslrada numa tomada dirigida apenas ao scu tronco, a 
blusa laranja e a saia marram, ela ainda passa a mao 
pelo braco. Um crianca, mcnina, aproxima-sc c toca na 
blusa da moca e, ao toca-la, colore ( enquanto o fundo 
da cena pcrmanccc em preto-e-branco ). A mcnina tern 
os cabelos dourados amarrados nas duas extremidades 
da cabeca, veste uma blusa amarela, ela abaixa a cabeca 
e obseaa admirada os dedos, os bracos, ollta para cima. 
Corte. 
- Tendo por fundo o mesmo prcdio, visto de outro 
angulo ( em prclo-e-branco ), aparecem subindo em uma 
escadaria uma rapaz ladeado por duas mocas, estao 
coloridos c sorricm. Logo atras deles, num patamar 
superior, um jovem colorido se destaca entre os outros 
cm prcto-c-branco, ele tern as duas maos na nuca, olha 
para cima c abre os bracos. Corte. 
- Mcnina ( a mcsma colorida na cena anterior ) aparccc 
ao lado de uma mulher ( mite ) que curva-se sobre cla, 
ao tocar scu ombro, cla tambem colore, rcssalta a sua 
blusa amarela, o menino ao lado ( irmao ) tambem 
colore, sua blusa e azul. A mac, surprcsa, poc a mcnina 
no braco; o irm3o, no ch3o, abraca a nulc e a irma. O 
enquadramento dc tronco abre um pouco mais e 
aparecem ao fundo pessoas cm prcto-c-branco: silo dois 
rapazes e duas senhoras que observam a cena, logo vao 
se tocando e ganluindo cor, olltam-se surpresos. 
- Prcdio antigo ao fundo ( cm prcto-c-branco ), o senhor 
que Collor tocou ( numa cena anterior) aproxima-sc dc 
um grupo. S3o dois idosos, scntados, focalizados num 
piano dc peito, parccem jogar ( gamao, domino...); dois 
homens mais jovens estao cm pe" por tras deles e sorriem 
olhando para o que fazem. O senhor toca ncles e, logo, 
todo grupo ganha cor. Transeuntes em preto-e-branco 
que passam param para ve-los. Corte. 
- A camara destaca Collor, vestindo camisa azul e calca 
cinza, levanta os bracos com os punhos cerrados. A 
camara vai abrindo. Ele esta com um senhor de camisa 
amarela numa plataforma destacada no meio de um 



palanque. Todos no palanque cstao coloridos. A 
distancia vai aumcnlando, abrindo-se nunia tomada de 
cima para baixo. A platafonna esta no centro do 
palanque, ncla Collor continua agitando os bracos, ao 
scu lado o senhor tambem agila os bracos, pelo 
movimenlo labial pcrcebc-sc que grita: "Collor". O 
palanque esta no centro de uma multidao que se espalha 
embaixo agitando os bracos e bandciras. Quando a 
camara se afasta mais pcrcebc-sc a visao do conjunto. 
Por Iras do palanque um grande out-door colorido 
mostra o nome "Collor" e o scu rclrato a dircita ( 
colorido ). A multidao colore. Num ponto distantc 
Collor levanta os bracos c sauda a multidao, abaixo dele. 

- Musica instnimental: fundo musical: variacocs em tomo da 
musica: Aquarela do Brasil, dc Ary Barroso, funde-se numa 
variacao do Hino Nacional. 

B ) Analise do Relato: "Colorir". 

B.l.Quadro Geral. 

- Data da Exibicao: 02/12/89 ( segundo turno ) 
- Contexto: fora de estudio (tomadas em varios locais ) 

- Fundo: espaco urbano: transito, estacionamento, construcao, calcadao, predios, 

casas, transeuntes. 
- Recursos tecnicos: insercao de cores em fundo e personagens preto-e-branco. 
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Personagens: o candidato, populares ( nos depoimentos ),1213 atores ou 
personagens ficcionais.1214 

- Mensagem: Construcao da Imagem do Candidato 
Objetivo: O relato serve como modelo interpretativo diante das tensoes e 

conflitos pessoais e coletivos provocados pela crescente fragmentacao, isolamento e 
atomizacao social, tornando os projetos individuals instaveis e os projetos coletivos 
desencantados - situacao vivida enquanto desordem e desintegracao. Atraves deste relato 
busca-se fornecer sentido para essa situacao, atraves do recurso a emocao, atraves da 
canalizacao dos sentimentos. 

Funcao predominante da mensagem: funcao conativa, votada para o 
receptor, destinada a influenciar-lhe os atos, emocoes, crencas e atitudes ( Vastergaard e 
Schroder,2000,p.l6 ). E funcao estetica: a combinacao de sons, efeitos e sequencias 
pretende atrair a atencao do telespectador pelas qualidades da mensagem. A mensagem e 
permeada de polissemias e ambiguidades em torno da metafora "colorir" ( na musica: 
Aquarela do Brasil, no jogo de imagens: preto-e-branco / colorido, na seqiiencia das 
imagens ) significando adesao e pertenca. 

- Sentimentos e Emocoes solicitadas: a) emocao primaria: 
seguranca/inseguranca,1215 esperanca/desesperanca, angustia/destemor; b ) emocao 
secundaria ou social: patriotismo, pertenca social c ) emocao de fundo: mal-estar/bem-
estar. 

1213 Sao pcssoas comuns, em nada diferentes, em principio, do telespectador que os assiste. Em funcao da sua 
•desimportancia" os populares desempenham um papel util nos programas do Honirio Gratuito, pois mostrados 
na tela sao identificados como exemplos vivos da vontade c da sabedoria popular. ( Albuquerque, 1999,p.l 14 ) 
1214 Os personagens ficcionais se valcm de convencoes narrativas do entretenimento televisivo na veiculacao das 
suas mensagens, pois se siluam em outro piano da realidade difcrcnlc do da vida colidiana, pcnnilindo a adocao 
de um estilo mais leve de comunicac3o com o telespectador, pr6ximo do que e utilizado na programac3o normal 
da teIevis3o. ( Albuquerque, 1999,p. 112 ) 
1215 Segundo Bauman ( 1997,p.32 ) os mal-estares da pos-modernidadc provem de uma especie de liberdade de 
procura do prazer que tolera uma seguranca individual pequena demais. O mmido p6s-modemo e o da incerteza, 
permancnte e irredutlvel. 

708 



B.2. Os Simbolos Imageticos: 

Populares ( que dao depoimento ) - representam a diversidade urbana em 
termo de genero ( dos 7 entrevistados, tres sao mulheres e quatro sao homens ), idade ( 
homens e mulheres jovens e de meia-idade ), diferentes racas ( brancos, pardos ), diversas 
posicoes sociais ( expressas atraves de simbolos como: vestuario, atitude, linguagem, 
nome proprio ), ocupacoes ( vendedor ambulante, trabalhador bracal, pedreiro, estudante ) 
e regioes ( percebidas pelos diferentes sotaques ). Os depoimentos sao tornados 
isoladamente, os individuos retirados do ambiente a sua volta, conotando isolamento, 
atomizacao, solidao. 

Cenarios dos depoimento - sao ambientes urbanos ( metropoles ): predios, 
estacionamentos, rua com transito de automoveis, construcoes. Representam a 
complexidade, a velocidade e a fragmentariedade do espaco urbano, com sua atmosfera 
indefinida, esquizofrenica, dessacralizada e imprevisivel, conotando abandono, 
inseguranca, desorientacao e ansiedade. 

- Efeito preto-e-branco - Este efeito aplicado sobre o meio ambiente e 
personagens urbanas cria associacoes com a massificasao e a padronizacao, com toda a 
carga do seu cinza secular, racional, impessoal, funcional e do seu embotamento afetivo, 
conotando: desconfianga, desamparo, impotencia, desesperanca, ameaca e silencio. A cor 
preta marcou a decada de 80 com o seu torn sombrio, dark, noir, permeando a moda, a 
arte, o cinema, etc., reforcando um clima de pessimismo e medo. 

- Efeito de colorir - Este efeito aplicado sobre o preto-e-branco simboliza 
modernidade, vida, luminosidade, realce, destacando o eu perdido no cinza da 
padronizacao e do isolamento urbano; conotando adesao num sentido amplo. nao so a uma 
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candidatura ( de eleitores que, pretensamente apoiaram outros candidatos no primeiro 
turno ), mas a um projeto coletivo, a uma nova forma de pertenca, tracada a partir de um 
lider ( note-se que os populares e o ambiente colorem no momento que pronunciam a 
palavra magica: "Collor" ), a uma nova perspectiva de vida que se abre, a partir dai. 

- Senhor idoso - experiencia, sabedoria. Ele recebe um aperto de mao de Collor, 
juventude e experiencia se completam e se transfundem. O aperto de mao e um simbolo 
cultural - gesto de cumprimento, denota igualdade entre as pessoas. Mas, so 
aparentemente, pois e tambem um ato de doacao ( Collor doa a cor ao senhor, que ele 
distribuira mais adiante ). 

Rapaz - juventude, alegria, entusiasmo. Collor toca-lhe o ombro, relacao 
desigual, de transferencia. O toque no ombro e um simbolo cultural - faz referenda a 
sagracao de cavaleiros medievais. Ao tocar com a espada nos dois ombros do cavalheiro o 
rei lhe conferia autoridade ( Bruce-Mitford,2001,p.91 ). Transferencia de autoridade, 
poder de colorir, repassar a cor, interligar. 

Predio antigo de paredes altas, ao fundo - associa-se a iddas de passado, de 
imponencia, de peso. Na medida que e focalizado como fundo em preto-e-branco para o 
desenrolar das cenas, essas associacoes sao reforcadas, dando uma sensacao de opressao, 
esmagamento, sufocacao. Sob o julgo das forcas opressoras do passado, a cor brota e se 
espalha, libertando e unindo. 

- Rapaz colorido no meio de um cenario e personagens preto-e-branco -
significa distincao, difercnciacao, algo capaz de despertar desejo ( a jovem olha e toca 
nele, recebendo dele a cor ), a cor atravessa a distincao entre sexos. Refere-se tambem a 
propria candidatura de Collor, um jovem que teria comecado a campanha sozinho, 
destacando-se no meio de outros politicos iguais e sem cor. 
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A jovem ollia e deseja o rapaz - e ele a possui simbolicamente atraves da 
transmissao da cor ( note-se que nao e a mulher que passa a cor para o homem, mas o 
contrario ), renovando metonimicamente fantasias eroticas com relacao ao candidato, 
doador primario ( de Collor provem a cor ). 

Crianca ( menina ) - inocencia, pureza, futuro, ela toca na moca e ganha cor, 
a cor atravessa diferentes geracoes. 

Rapaz Iadeado por duas mocas aparecem subindo uma escadaria - sorriem, 
a cor aglutina, comeca a formar pequenas redes, mas ainda no meio do cenario e 
personagens preto-e-brancos. A escadaria esta rclacionada a rituais de iniciacao, passagem 
de um nivel para outro, descida ao inferno ( invisivel ) e ascensao a terra ( ao centro ) e 
aos ceus. "Parent, ndo se deve esquecer que a escada simboliza textos essas coisas porque 
ela existe em um 'centra', porque ela torna possivel a comunicacdo entre os diferentes 
niveis do ser, enfim, porque ela ndo passa de uma forma concreta de escada mitica, do 
cipd ou do fio de aranha, da Arvore Cosmica ou do Pilar Universal que unem as Ires 
resides cosmicas". ( Eliade,1996,p.47 ) 

- Jovem colorido com a mao na nuca, levanta o braco - sente-se bem com ele 
mesmo, individuou-se e centrou-se atraves da cor adquirida, apesar do preto e branco nas 
paredes do predio ao fundo e nas pessoas ao redor. 

- Familia colore - a mae toca no ombro da filha e colore, poe a fdha no braco, 
o menino as abracas, tambem colore. A cor restitui e une a familia ( desagregada no 
decorrer dos anos 80 ). Note-se que o pai nao esta presente, o que pode ser referenda a um 
novo tipo de familia comum nesses novos tempos, mas tambem reforca, pela elipse do 
pai, uma substituicao simbolica, pelo grande pai, o lider que gerou a cor e permitiu a 
restituicao da familia. 
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- Pessoas ao redor da familia ( duas senhoras, dois rapazes ), mostram lacos 
de vizinhanca (na metonimia da proximidade fisica ) e parentesco. As pessoas se tocam e 
colorem ao redor da familia, a cor recompoe os lacos primarios rompidos. 

Idosos seutados jogando, Iadeados por senhores, colorem com a chegada 
do senhor idoso, de quern Collor apertou a mao na primeira cena desse bloco. A cor 
renova lacos de amizade e solidariedade. 

Transeuntes aproximam-se do grupo - a cor vai chamando atencao, atraindo, 
criando lacos. 

Palanque colorido - contrasta com a multidao preto e branco, serve de modelo 
e ponto de referenda. Como a Area de Noe, o palanque traz a cor de uma nova vida e a 
promessa de um novo mundo, navegando no diluvio em preto-e-branco do mundo 
massificado. 

Out-door de Collor - e a objetivacao da marca do candidato, seu nome e 
retrato, posto no centro. 

Plataforma - localiza-se de forma destacada no centro do palanque. Nela 
Collor, de camisa azul, e um homem, de camisa amarela, saudam a multidao. 

- Collor - E o comeco e o fim, esta no inicio e no fim do relato. No comeco com 
a camisa amarela, no final com a camisa azul ( referenda as cores da nacao ). No comeco 
com um pequeno grupo, no fim com a multidao. No comeco tocando individualmente o 
outro ( apertando a mao, tocando o ombro ), no fim saudando a multidao erguendo os 
bracos. No comeco no mesmo piano, no final em pianos assimetricos. Ele e o centro da 
multidao, o centro da cena, o centro das atencoes, a origem da cor: ele estabelece uma 
relacao direta com o povo, sem nenhuma outra intermediacao. Sendo o Centro, ele 
tambem representa o equilibrio, conciliando interesses contraditorios, a esquerda e a 
direita, as diferentes classes e grupos sociais. 
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Multidfto preto-e-braaco - isolada, sem vida, sem um sentido de nos. 
- Ato de colorir - ( Collor - senhor idoso/rapaz - moca - crianca - mae - irmao 

- duas senhoras e dois rapazes ao redor da familia / senhor idoso - idosos jogando e 
senhores ao redor ). A cor percorre idades, geracoes, racas, classes. O ato de colorir 
conota um tipo de pertenca e tern uma origem comum, um doador primeiro, o candidato, o 
lider, o centro irradiador e integrador, comeco e fim.1216 Como o ato de colorir provem do 
centro, ha uma manifestacao da insercao do sagrado no profano ( Eliade,1996,p.48 ). O 
ato de colorir tambem liga o candidato ( Collor ) a nacao, a Bandeira colorida ( Fausto 
Neto,1994,p.lll ). 

- Multidao Colorida no comicio - unidade, harmonia, ausencia de contradicoes 
e conflitos: ordem. A festa coletiva e uma forma de ilustrar e celebrar a harmonia e a 
coesao da comunidade ( Girardet,1989p. 142-3), a fusao de espiritos e coracoes, representa 
a cidade regenerada ( lbdem,p.l24 ), a reconquista de um "nos". (Ibdem,p.l73 ) 

B.3. Simbolos Sonoros. 

Efeito sonoro, uma variacao de sons irregulares, com referenda na producao 
cinematografica, principalmente nos desenhos animados, conotando magia, ato magico de 
transformacao. 

- Musica instrumental: variacoes em torno da musica Aquarela do Brasil de 
Ary Barroso. A referenda musical cria uma serie de relacoes de contiguidade: a musica 
liga-se, pela memoria auditiva, ao patriotismo e ufanismo ( nao so dentro da producao 
musical, mas tambem na producao televisiva e cinematografica ); a musica, tambem, leva 

1:16 O ato dc colorir segue os moldes da "magia contagiosa" onde a multidao busca incorporar as qualidades do 
lider, da mesma forma que as pessoas buscam incorporar estilo e distincao incorporando valores signicos 
agregados as mercadorias. ( Severiano,2001,p.57 ) 
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ao nomc: aquarela, que significa uma tecnica dc pintura com esse tipo de tinta sobre papel 
como, em sentido figurado, significa visao alegre e otimista de uma epoca, de uma 
situacao, de um lugar ( Dicionario Aurelio ). 

Acordes do Hino Nacional: simboliza, de forma ufanista, a nacao brasileira 
Voz dos populares: Sao variaveis, mas em torn de conversa, trazem em 

comum a referenda ao nome Collor. 

B.4. Os Simbolos Verbais ( a fala do personagem ). 

0 texto com os depoimentos dos populares tern como mensagem manifesta ( 
racionalizacao ) sugerir ( atraves de comparacoes ) que os eleitores que votaram em outros 
candidates, no primeiro turno, deveriam votar em Collor, porque ele e um candidato melhor. 
Ele tern um programa melhor que o de Covas, ele e mais jovem e mais dinamico que Ulysses 
Guimaraes e e mais competente, preparado e responsavel que Brizola. O texto dos 
depoimentos reforcam, assim, os pontes fortes da imagem de Collor: jovem e dinamico; 
competente, preparado e responsavel; comprometido com os pobres e trabalhadores; 
corajoso, tern coragem de reagir e resolver os problemas do pais. 

Mas o texto traz, de forma latente, pequenos rituais de iniciacao. De um lado, esta o 
passado ( o primeiro turno ), os outros candidates, a falta ( de um projeto integrador, de 
juventude, de dinamismo, de competencia, de responsabilidade, de coragem e de 
compromisso com os pobres ) e o eleitor ( inseguro, desconfiado, impotente, ameacado, 
desesperancado, e solitario ). No Centro, esta Collor - quando seu nome e pronunciado opera-
se a passagem do preto-e-branco para a colorido, da-se a magia da iniciacao referida na 
metafora sonora. Do outro lado, esta o futuro nas maos daquele que vai "conduzir" o pais com 
dinamismo, competencia, responsabilidade, coragem e compromisso e o novo eleitor ( 
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colorido), que passa a compartilhar, por identificacao, das qualidades do candidato ( torna-se 
seguro, confiante, potente, corajoso, esperancoso ), pois ganha um norte e passa a integrar 
num projeto coletivo em cujo centro esta o heroi "condutor". 

B.5. A Conjuncao Simbolica no Relato. 

Desintcxracao/Isolamento Passagem / Iniciacao Centro/Integracao 

1. Ccruirio, paisagem urbana cm prcto-c-
branco: alraso, complexidade, 
vclocidadc, fragmcntaricdadc; ha uma 
atmosfcra esquizofrenica, uma almosfera 
dessacralizada c imprcvisivcl. 
2. Populares. fazem depoimento, 
isolados, cm prcto-e-branco: diversidadc 
urbana. Os individuos tornados 
isoladamcntc ( falam para camara ): 
isolamento, atomizacao, abandono, 
inscguranca, desorientac3o c ansiedadc. 
3. Vcndedor ambulantc, jovem pedrciro, 
traballiador bracal, desintegracSo vista 
pelo lado do mcrcado dc trabalho urbano. 
4. Predio antigo, parcdes altas : opressab, 
csmagamcnto (humano) sufocacao. 
5. Efcito de imagem prcto-e-branco, 
mostra uma unidade negativa, enquanto 
massificac2o/padronizag3o/incUstincao; o 
mundo urbano secular, racional, 
funcional c afelivamcnte cmbotado: 
desconfianga, desamparo, impotencia, 
desesperanca, ameaca e medo. 

1. A paisagem urbana e os populares 
ficam coloridos na medida que eles 
pronunciam a palavra: Collor. 
2. Fundo musical conotando magia, 
transformacao, passagem. 
3. Collor apcrta a mao do senhor idoso, 
complcmcntaridadc c troca: juventude, 
dinamismo/ expericncia, maturidadc. 
4. Collor p6c a m3o no ombro do rapaz, 
que colore, assimclria e transferencia: 
autoridade, podcr dc transfcrir a cor, 
inlcrligar. 
5. Moca cruza com o rapaz na rua, 
trocam dc posicao. moca toca o rapaz, 
ela colore, ha um proccsso de 
transferencia suscitado pelo desejo ( a 
cor entre os sexos ), ou seja o desejo e 
agregado a cor. 
6. Menina toca na blusa da moca e 
colore, o futuro, a inocencia c a purcza 
sao agrcgados a cor ( a cor entre 
geracoes) 
7. Rapaz ladeado por duas mocas 
(coloridos ) sobcm escadarias, passam 
do nivel mais baixo ( invisivel ) para o 
mais alto ( visivel ). Passagem 
relacionada a um Centro = cor = Collor 
Agora os coloridos nao sao individuos 

1. Com a proniincia do nome Collor: a 
paisagem urbana e os populares 
colorem: adquirem modernidade, 
vida, sentido, pertenca. 
2. Nos depoimentos, a centralidade 
de Collor e rcssaltada: "c o mais", "c 
o melhor", "e o unico". 
3. A centralidade dc Collor rcvcla: 
juventude, dinamismo, competencia, 
responsabilidade. prcparo c coragem. 
4. Do centro Collor vai prcsidir, 
conduzir, rcagir, rcsolvcr, olhar/fazcr 
para/pelo pobre/trabalhador/nos. 
5. Os individuos coloridos. intcgrados, 
a parir de um centro irradiador.. 
6. Collor esta na plataforma colocada 
no centro do palanqucs, posto no meio 
da multid3o. A camara localiza o 
centro afastando o foco: a tomada do 
candidato de inicio a distancia dc 
conversa evolui para distancia 
piiblica. Do centro irradia-se a 
unidade: multidSo colorida. 
7. O fundo musical, Aquorela do 
Brasil, faz a unidade da cor (aquarcla) 
com a nacSo ( brasileira ), unidade 
que se completa com os acordes finais 
do Hino Nacional. 
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mas pcqucnos grupos ( passagem do 
individual para o colctivo ). 
8. Rapaz, colorido, com a mao na nuca, 
abre os bracos: ccntracao c individuacao 
pela cor ( rccomposicao interna do 
individuo pos-modemo destotalizado. 
cindido). 
9. Mulher ( mac ) curva-se e toca a 
mcnina ( colorida ), a mulher colore c o 
mcnino ( irmao ) tambem colore. A 
familia se abraca; a cor integra familia ( 
a cor entre as relacoes familiares ), o pai 
ausente esta presente, pela cor 
Iransfcrida, no doador primario. 
10. Dois rapazes c duas mulheres 
proximos da familia tambem se tocam c 
colorem, rccomposic3o dos lacos 
primarios dc parcntcsco c vizinluinca. 
11. Senhor idoso ( que apcrtara a mao 
dc Collor na primeira cena ) aproxima-
sc de um grupo onde dois idosos cstao 
ladcados por mais dois homens. Ao 
toque do senhor todos colorem, lacos dc 
solidaricdadc c dc amizadc sao 
recompostos. 
12. Pessoas cm prcto c branco 
aproximam-sc do grupo colorido: a cor 
atrai c aglutina. 
13. Collor ergue os bracos dc cima do 
palanque e a multidao colore, ha uma 
relacao direla , pessoal e magica entre o 
candidato e a massa (agora colorida). 

B.5.1. Primeira Coluna: 
Desintegracao, isolamento. 



A primeira coluna, tendo como referenda o efeito de imagem preto-e-branco, traz 
uma constelacao simbolica que traduz um mundo e sujeitos fragmentados e massificados. De 
um lado, o cenario urbano, marcado pela complexidade, velocidade, imprevisibilidade, 
inseguranca, pela massificacao, opressao, dessacralizacao, funcionalizacao, burocratizacao, 
atraso e empobrecimento afetivo. De outro lado, o sujeito urbano solitario, oprimido, 
sufocado, isolado, desintegrado, desconfiado, desamparado, impotente, desesperancado, 
inseguro e ameacado. 

Esta constelacao simbolica representa o reverso do espelho: opacidade. No entanto, o 
espelho precisa do reverso para exercer a sua reflexibilidade. E sobre essa opacidade, 
construida pelo processo de fragmentacao, individualizacao, desagregacao e massificacao, 
durante toda a decada de 80 ( como vimos nos capitulos anteriores ), que a imagem de Collor 
ganha cor, destaque e a sua marca se posiciona. 

B.5.2. Segunda Coluna: 
Passagem, iniciacao. 

A segunda constelacao simbolica refere-se a um ritual integrative 

Este ritual integrativo, marca, portanto, uma passagem e iniciacao e, como tal, leva a 
transformacao interna ( do individuo ) e externa ( das relacoes e do ambiente social ). Essa 
passagem e marcada pela transformacao do preto-e-branco em colorido, pela ascensao ( de 
um piano inferior, invisivel para um piano superior, visivel ), pela centracao ou i n d i v i d u a l ( 
integracao do individuo com ele mesmo ) e pela recomposicao de lacos de solidariedade ( 
entre generos, geracoes, regioes, grupos, classes ) e lacos primarios ( familiares, de 
parentesco, de vizinhanca, de amizade ). O relato, neste ponto, realiza fundamentalmente a 
metonimia da percepcao da "parte" como representativa do todo. ( Barreira,1998,p.45 ) 
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Este ritual tern uma senha magica: Collor ( a imagem ou o nome ). Atraves dele 
opera-se a transformacao que leva do anonimato, da desintegracao, do isolamento, do atraso 
ao destaque, a integracao, ao compartilhamento, a modernidade. 

Atraves deste ritual ocorre um processo de delegacao: Collor constitui seus adeptos 
que o constituem como centro ( dando-lhe o direito de agir e representar o coletivo ).1217 

Assim e estabelecida a Imagem do Usuario, ou seja, como os eleitores de Collor devem ver a 
si mesmos, a partir de uma doacao comum ( a cor ), do compartilhamento da mesma sombra ( 
do palanque, do centro, do alto ) e de uma unidade ( a multidao colorida, presente no comicio 
). Aqui - como mostra Albuquerque ( 1996,p. 187 ) -, o rito implica no envolvimento fisico 
dos seus participantes em um conjunto de praticas significativas e, desta forma, torna ainda 
mais concreta a experiencia mitica. Para ele, atraves de cerimonias publicas, como os 
comicios, o eleitor se percebem como parte de um grupo, inserido em uma comunidade 
imaginada, articulada em torno de um candidato 

A coluna 2 e portanto e a metafora da mudanca, o espelho, mas precisa da Coluna 1 
para refletir e refletindo, integrar. 

B.5.3. Terccira Coluna: 
Centro, Integracao 

Collor e o Centro, e o mais, o melhor, o unico,1218 propriedades que transmite/doa 
atraves da cor aos seus seguidores. E a partir dele e, tendo a ele como referenda constante, 

1217 "Collor tonga mao do recurso da cm pan a - o povo clama por um 'Salvador' com dom de guerreiro 'jovem 
vigoroso, audacioso, etc.. O candidato imprime no discurso sua individuagdo e exercita as qualidade que Ihe 
sdo atribuidas no papel que desempenha ". ( Magalhaes et al, 1997,p.43 ) 
1218 Analisando o discurso de Collor no segundo tumo Belmira Magalhaes et al. ( 1997 ) nota que o seu projeto 
tem como caracteristica o rompimento com o passado, uma convergencia com o capital intemacional como 
condigao para a modernizac3o e de que ele d o unico que expdes novas ideias. 
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que o relato se estrutura e se desenvolve. Ele representa o centro sob varias formas. Primeiro, 
ele e o centro ( pela pronimcia do seu nome ) da transformacao de individuos e ambiente. 
Segundo, ele e o centro irradiador da cor ( que se espalha atraves do toque e sob o fundo 
musical da Aquarela do Brasil ). Terceiro, ele e o centro da multidao, na forma de relacao 
direta que estabelece com a nacao, assim representada ( esta relacao e selada com os acordes 
do Hino Nacional ). Quarto, ele e o centro da passagem de um mundo ( velho, massificado, 
fragmentado, impessoal, afetivamente frio ) para um mundo ( moderno, integrado, repleto de 
relacoes integrativas, afetivamente quente ). Quinto, ele e o centro de um novo mundo 
prometido, sem contradicoes, que ira conduzir, guiar, presidir, resolver olhando para os 
pobres, para os trabalhadores, com dinamismo, juventude, competencia e coragem, como um 
grande pai Salvador, relacionando-se diretamente com a nacao. "A personalidade de Collor 
era, pois, o veicnloprivilegiado que permitiria o encontro da nacao consigo mesma". ( Neto 
et al . l994,p.l07) 

B.6. A Mensagem e o Mito: 

O relato "Colorir" mostra uma divisao dicotomica do mundo. Atraves de simbolos 
imageticos ( efeito preto-e-branco / colorido ),dos simbolos verbais ( relato dos populares ) e 
dos simbolos sonoros ( fundo musical conotando magia, transformacao ), essa divisao se 
manifesta. 

De um lado, apresenta-se o ambiente urbano: massificado, emocionalmente frio, 
complexo, fragmentado e opressivo, atrasado; os personagens ( tanto os populares quanto os 
personagens ficcionais ): isolados, solitarios, desconfiados, ameacados, sufocados, 
desconfiados, impotentes, presos a relacoes parciais, mecanicas e emotivamente 
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empobrecidas; os politicos ( que aparecem nos relatos dos populares ): incompetentes, velhos 
( atrasados, sem dinamismo ), covardes e descomprometidos com o povo e com os pobres. 

De outro lado, apresenta-se o ambiente: urbano, vivo, renovado, moderno, 
emotivamente quente, unificado ( sem contradicoes ); os personagens: solidarios ( porque sao 
religados os lacos de familia, de parentesco, de vizinhanca, de amizade, de grupos ), 
emotivamente motivados ( sorriem, sentem atracao, aproximam-se, tocam-se, abracam-se ), 
integrados ( atraves da cor, compartilhando uma mesma multidao, referenciando-se pelo 
mesmo centro ); o politico: competente, jovem, moderno, dinamico, corajoso, comprometido 
com os pobres. 

Entre estes dois mundo ha uma passagem, um codigo e um ritual que representa a 
adesao a candidatura de Collor. Atraves desse ritual integrativo, promovido pela mudanca de 
cor e pelo efeito sonoro, os individuos passam a compartilhar a personalidade do lider, 
refazendo as ligacoes manifestas ( familia, parentesco, amizade, grupos ) e as ligacoes 
latentes, eroticas e narcisicas. Bellenger ( 1985,p.59 ), por exempio, mostra como no 
relacionamento entre o lider e a multidao interferem mecanismos do inconsciente e duas 
libidos: a libido erotica ( a tendencia amorosa e a primeira fase da sociabilidade ) e a libido 
narcisica ( a identificacao e a segunda fase da sociabilidade ), entre o lider e a massa ha amor 
e identificacao, Ter e Ser, Eros e Mimese. Funde-se a massa na figura do lider, um todo 
colorido, quente, sem contradicoes. 

A transformacao do mundo ( e do ambiente ) e realizado de forma duplamente 
individualizada. Primeiro, atraves das pessoas que, seguindo um ritual pessoal, vao se 
transformando, ganhando cor e; segundo, porque essa transformacao comeca com um lider -
inicio ( na pronuncia do seu nome, no seu primeiro toque ), prossegue com ele - meio ( a sua 
cor transfundida ) e termina com ele - fim, quando unifica e centraliza ( pois se da a 
superacao dos conflitos, na encarnacao da vontade do chefe, a unica legitima ), operando com 
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a multidao ( metonimia da nacao ) uma relacao magica, direta ( sem intermediaries ), 
messianica ( profundamente religiosa = religar) 

Outro ponto importante do relato e o que determina um centro unificador e integrativo 
no qual Collor e posto. A cena do comicio faz referenda a simbolos profanos e religiosos da 
unificacao que buscam expressar a harmonia, o equilibrio, fusao. E o grande Banquete, a Taca 
( implicita no erguer dos bracos ) que todos compartilham recriando a unidade, a 
proximidade e a confianca. 

Collor faz-se o Centro para criar a multidao que o recria como Centro, seguindo a 
dialetica da delegacao. Do centro espalha-se a forca da sua personalidade ( colorida ), 
conduzindo, presidindo, reagindo, resolvendo, olhando para as gentes do alto de onde se 
encontra. O lider evoca tanto externalidade quanto pertenca. 

Portanto, o relato utiliza-se do Mito da Ordem ou Unidade para refletir e exprimir 
Fantasias de Integracao latentes. Por ele, a imagem de Collor ganha um poder de unificacao, 
uniao, restauracao de lacos pessoais, criando redes de parentesco ampliadas, religamentos 
emocionais capazes de compensar os atropelos das mudancas nas relacoes de trabalho, da 
dispersao pela fragmentacao, do vazio do espaco publico e das relacoes afetivas degradadas e 
amorfas. O mito suscita a crenca pela fe e a fe faz do lider espelho. 

Pois, pelo Mito da Unidade realiza-se uma imbricacao do religioso com o politico, 
onde se dirigem os fervores do coracao e os poderes do sonho, "e a mistica que se ve invadir 
a politica. " ( Girardet,1989, pi 64-65 ) 

Dai que o Mito da Unidade e da Ordem ressuscita, tambem na politica moderna, a 
identificacao da imagem do candidato ideal com a imagem do Rei ( o unico, o maior, o mais ). 
O que significa tanto a restauracao da hierarquia, do segredo, do sagrado, do comando, da 
conducao dos povos pela unidade e ordem, pela sagrada alianca com o divino, quanto a 
restauracao da ansia de transcendencia, de harmonia, de elevacao, de superacao da 
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fragmentariedade, do isolamento e impotencia diante dos fenomenos desarticuladores da vida 

cotidiana.12l ' ; 

Para expressarem os Mitos do Centra e da Unidade, as imagens politicas, como a do 

candidato Collor de Mello, costumam se utilizar de simbolos que procuram mostrar a 

personalidade do candidato como expressao de uma vontade coletiva, unindo todos 

segmentos, classes, interesses em torno de um projeto ( acima do bem e do mal - Collor tinha 

algo bonapartista, sem ligacao com partidos, falava diretamente as massas, sem intermediario 

) que, personalizado, permita a proximidade e identidade ampliada. Isto faz com que o poder 

politico adquira uma aura sacra, uma dimensao de transcendencia e referenda sobre-humana. 

C ) Os Principals Mccanismos c Estratcgias de Seducao no Rclato "Collorir". 

C.l.Objctivos da Seducao. 

O relato "Colorir" provoca projecoes, na medida que se utiliza de fantasias ( de 

integracao ) para satisfazer as necessidades basicas de identidade e seguranca e o faz 

buscando a anulacao ou deformacao da realidade exterior, permitindo que as fantasias 

ativadas sejam para la transpostas. A deformacao da realidade exterior se da fundindo e 

confundindo realidade com as aspiracSes megalomaniacas do 'ego ideal", realidade e 

ficcao,1220 atraves da edicao de imagens e de efeitos especiais: populares que colorem ao som 

1219 "O rei ( chame-se Papa, Farao, Prcsidcntc, Direitos. Supremo Sacerdote, Ayatola. Grao-Rabino. Grao-
Mestre, Guia, Guru ou Mestre ) simboliza a ansia de transcendencia, hannonia, elevacao, superacao da 
trivialidade e linearidade da vida". (Tavola,1995,p.l64) 
1220 Como vimos na primeira parte deste trabalho essa fusao da ficcao com a realidade e propria da subjetividade 
pos-moderna, portanto o relato a ela se adequa e, ao mesmo tempo, contribui para solidifica-la. Inaugura-se a era 
da realidade espetaculo: jornalismo espetaculo, politica espetaculo, vida privada espetaculo, que a televisao 
potcncializa pois, aUaves dela, a percepcao torna-se hipertrofica e nao requer a conscicncia da ficcao, se 
impondo como evidencia de realidade indiscutivel. (Eco, 2001) 
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da niagia, o candidato que aparece para tocar um ator que espalha a sua cor entre outros atores 

para desembocar numa multidao colorida embaixo do palanque 

Pelo relato, a satisfacao destas necessidades se da por meio da personalidade do lider, 

que toma o lugar do ideal do ego. O que e possivel porque a imagem de heroi "Salvador" 
encarnada por Collor esta articulada a fantasias narcisicas e eroticas, despertando amor e 

identificacao com o candidato associado as ideias de forca, virilidade, juventude, coragem, 

dinamismo e modernidade 

C.2. Os Mccanismos da Seducao. 

Infantilizacao ou Regressao - O relato, para provocar a adesao e a 

identifica9ao, dota Collor de uma aura magica, utilizando-se do ornamento dos efeitos 

especiais, das metaforas imageticas, do absurdo ( fusao da fic9ao com a realidade, a 

colora9§o com o toque, etc. ), fazendo com que, idealizado e superestimado, ele ocupe o 

lugar do ideal do ego, sendo automaticamente interiorizado. 

- Fragilizacao1221 - A fragiliza9ao atenua a vigilancia racional atraves da forma 

como promove a circula9§o de signos na superficie das mensagens. Cores ( efeito preto-e-

branco / colorido ), sonoridades ( efeitos sonoros, varia96es em tomo da Aquarela do 
Brasil e acordes do Hino Nacional ), a atua9§o de atores, as excita9oes luminosas, 

provocam fadiga mental, seda9§o, "hipnotizam" adequando a percep9§o para receber, sem 

rea9§o critica, a fusao entre a fic9ao e a realidade. 

1221 A fragilizacao atenua a vigilancia racional atraves da forma como promove a circulacao de signos na 
superficie das mensagens. Cores, sonoridades, excitacocs luminosas, provocam fadiga mental, sedacao, 
"hipnotizam" : vinhelas, slogans, clipes. 
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Modelacao1222 - O relato busca dar um sentido e uma ordem para uma 

realidade nova, incompreensivel e avassaladora vivida como desordem, angustia, 

impotencia, desconfianca e ameaca.1223 O relato, atraves de um ritual integrative presente 

nas imagens ( concretizacao e figuracao do abstrato ), busca estabelecer uma ponte entre o 

desconhecido e o conhecido, o visivel e o invisivel, do velho e do novo e apontar uma 

resposta, uma solucao, um ordenamento na figura do lider. E a estrutura do Mito da 

Ordem/ Unidade/ Centra adequa-se perfeitamente a esta estrategia, pois fomece a 

coerencia de uma logica simples sob a abundancia de imagens, simbolos e representacoes, 

pondo a decadencia e desagregacao do presente em oposicao a uma promessa de grandeza 

e felicidade para o fiituro, que reconstroi o passado nas relacoes de amizade, 

solidariedade, comunhao, inocencia e pureza. ( Girardet,1989,p. 105 ) 

Racionalizacao - O relato "Colorir" foi exibido num momento em que boa 

parte dos candidatos ( de centro-esquerda, derrotados no primeiro turno ) passavam a dar 

um apoio mats explicito a Lula, como foi o caso de Brizola e Covas e de algumas 

liderancas do PMDB. O objetivo direto da mensagem era atrair este eleitorado "solto", 

mostrando Collor como o centra para onde deveria desaguar, porque ele tinha o melhor 

programa, era mais jovem e dinamico, mais competente, responsavel e preparado e o que 

tinha um real compromisso com os pobres e trabalhadores ( segundo eles mesmos ), capaz 

de realizar a verdadeira passagem entre o passado e o futuro, entre uma realidade sombria 

e uma realidade colorida, entre o atraso e a modernidade. 

1222 O relato publicilario busca ( na maioria parte das vczes utilizando-se de estcrcotipos ) estabelecer unia ponte 
entre o desconhecido e o conhecido, o visivel e o invisivel, atraves da objetivacao ( concretizacao e figuracao do 
abstrato ) e da ancoragem ( encadeamento de novas informacoes dentro de um conjunto representacional 
anterior) A propaganda usa personalidades como modelos, atraves dos quais busca provocar idenlificacoes e 
projecQes. 
1223 Para Bauman ( 1999,p.09 ), o principal sintoma de desordem e o agudo desconforto que sentimos quando 
somos incapazes de ler adequadamente a situacao e optar entre acoes alternativas, isso cria ansiedade e 
indecisao, perda de controle. A ambivalencia experimentada como desordem. 
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C.3.Estrategias da Seducao. 

Estrategia da Dcsequilibrio e Cartase - o relato e composto de fragmentos 

onde se juntam situacoes, personagens e ambientes angustianies, iensos, pesados e frios ( 

preto-e-branco ), com situacoes, personagens e ambientes vivos, leves, quentes ( colorido 

); a grande cartase ocorre no final, com Collor no centro do palanque, colorindo toda 

multidao embaixo dele, sob os acordes da Aquarela do Brasil / Hino National, unificando 

a nacao atraves de uma relacao magica e direta.1224 

Estrategia da Unificacao - as referencias bipolares estao assentadas entre o 

preto-e-branco e o colorido, pondo, de um lado, uma realidade massificada e 

individualizada, fragmentada, esmagadora, opressiva, afetivamente fria e personagens 

desconfiados, impotentes, isolados e, de outro lado, uma realidade viva, moderna, 

emocionalmente quente, com personagens integrados, solidarios e afetivamente 

motivados. A personalidade de Collor ( na objetivacao da sua marca: nome, out-door, 

cores, imagem ftsica ) transforma o primeiro no segundo, unificando, ordenando e 

centralizando. 

- Estrategia do Duplo Vinculo - o relato utiliza-se de sinais e estimulos 

contraditorios. De um lado ( preto-e-branco ), o medo, a angustia, a ameaca ( de uma 

situacao de desintegracao, massificacao, solidao e isolamento, associada a politicos do 

passados: incompetentes, inresponsaveis, sem preparo, atrasados, velhos, sem um bom 

1:21 Em um mundo crcsccnlemcntc transformado pelo racionalismo secular, a nacao permitiria a transformacao 
da fatalidade cm continuidadc. Atraves dos simbolos nationals uma detenninada faccao procura aprcscntar suas 
posicoes politicas particulares como expressdes do consenso de toda nacao, desqualificando como anti-nacionais 
os seus adversarios ( Ncto.ct al.,1994,p.l03 ). No segundo tumo, o marketing utilizado por Collor cxplorou as 
posicocs anti-nacionais e anlipatrioticas de Lula, como em um relato onde a Bandeira do Brasil perde as cores, 
substituidas pelo vermelho, o pavilliao national amea?ado. Por outro lado, apresentava a substitui?ao do lema da 
bandeira para "Collor e Progresso", o defensor da nacao contra as forcas apatridas do comunismo. 
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programa e sem compromisso com os pobres ). De outro lado ( colorido ), um sentido, 

uma certeza, uma esperanca, uma seguranca, destemor e o sentimento positivo de 

pertenca, de solidariedade e cooperacao.1225 

12:5 Para o psiquiatra Harry Stad Sullivan, a solidao c talvez a mais intoleravcl dc todas as emocoes humanas. e a 
publicidadc joga adcquadamcnte como ela, canalizando em beneficio proprio a energia que libera. Para isso joga 
com os sentimentos posilivos da solidariedade, da cooperacao e, por outro, com os negativos do temor, da 
ameaca. "Os publicitarios sabem que se incidirem sobre ambas as dimensdes de uma natureza humana dual 
terao maiorespossibllidades de alcancar seus objetivos ". ( Ferres, 1998,p.255 ) 
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II.4. M1TO DO CONSPIRACAO/ DO CAOS / DA RIHNA 
FANTASIAS DESTRUT1VAS 

RELATO: "NAZISMO" 

0 Mito da Conspiragao/ Caos/ Ruina e como uma resposta instintiva ao sentimento de 

ameaca. Esse sentimento de ameaca e comum em processos de transicao e transformacoes 

sociais. E um mito manifesto atraves de estereotipos, por meio dos quais os inimigos sao 

nomeados e as pulsoes agressivas sao dirigidas. Este mito diz respeito as Fantasias 

Destrutivas que derivam das frustracoes dos impulsos destrutivos, do acorrentamento das 

pulsoes de morte. Atraves delas e possivel projetar impulsos destrutivos em pessoas ( 

geralmente adversarios ), grupos, instituicoes, classes, racas, etc. ( atraves da canalizacao dos 

impulsos agressivos ). 

A decada de 80, com as rapidas transformacoes e fragmentacoes, trouxe novos 

perigos, novos medos reais e imaginarios que pareciam prenunciar um sentido de um fim, 

como o fim da historia ( Lasch, 1983 ) e fez surgirem novos inimigos, personalizando o 

panico social proprio de uma cultura narctsica. Esse panico social - segundo Freud - e 

resultante do relaxamento da estrutura libidinosa, dos lacos afetivos na massa. 

Em relacao a sociedade, a violencia urbana, a desconfianca, a inseguranca e o medo, 

criaram novos inimigos do bem comum para os quais as promessas e praticas agressivas 

passavam pelo esquadrao da morte ( o mao branca ), pelas propostas da pena de morte, por 

linchamentos publicos. Em relagao a esfera politica, o novo inimigo era o proprio Estado, 

inchado, monstruoso, incompetente, corrupto e cheio de privilegios e os seus agentes: os 
• * 1226 

politicos e os funcionarios publicos "privilegiados", os marajas. 

1226 Ver o segmento 11.3.4. Quern Matou Odete Reulmann?: Fantasias DcstruUv-as 
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Mas o proprio Estado e sous agentes, governantcs c politicos, na maior parte das vezes 

referenciados pela midia, criaram seus proprios inimigos, que eram tambem os inimigos da 

nacao e os responsaveis pelo caos, os que nao desejam a mudanca, a estabilidade e a 

modernizacao do pais. Em um primeiro momento, estes inimigos foram setores militares 

operando na clandestinidade, atraves de conspiracoes e atentados terroristas, buscavam 

impedir a democratizacao do pais. Num segundo momento, foram aqueles considerados 

"oposicao radical", no governo militar eles estiveram na Campanha das Diretas e em alguns 

momentos foram personificados atraves de Ulysses Guimaraes e Tancredo Neves; no governo 

Sarney o PT e a CUT seriam responsabilizados pelas greves, saques, quebra-quebras, enfim, 

pelo caos politico, pelo fracassos dos pianos de estabilizacao e pela inexistencia de pactos 

sociais duradouros; na campanha politica este perigo foi personificado nas candidaturas de 

Leonel Brizola, Roberto Freire e Lula - contra as quais pesava a ameaca velada ou nao de 
122*7 

intervencao militar e retrocesso politico. 

No segundo turno, Lula ( e o PT ) seria transformado, no discurso de Collor ( e de 

amplos setores da midia ), no exemplo mais acabado da "oposicao radical", do perigo 

comunista contra a propriedade, a familia, a estabilidade e a democracia. Ele representava a 

violencia, a desordem e a conspiracao. Este relato tenta associa-lo ao caos 

A ) Descricao do Relato Publicitario: "Nazismo". 

VIDEO AUDIO 
- Entre urn grupo de jovens destaca-se, a frente, uni rapaz 
que traja molctom verde e que, dirigindo-se para camara. 
apoia um braco e ergue o outro, num gesto obsceno "dando 
uma banana" ( para a camara ), sua boca se abre, ele grita 
algo, deixando de fora os dentes. Do seu lado direito, um 

- Efeito sonoro: som grave, em dois acordes crescentes. 

- Narrador em off ( voz tensa, dramatica ): "Em toclo Brasil 
as pessoas se manifestaram contra a violencia do PT. 

I"1 Ver segmento IV. 1. Cent Dias de Medo: Mito da Conspiracao, Caos, Ruina. 
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jovem olha parj frentc, traja camiscla vcrmelha com 
inscricoes cm ingles; do lado direito, oulro jovem sem 
camisa levanta o braco acima da cabeca. A cena, que c 
reproduzida em camara lenla, congela no gcsto. O grupo c 
tornado em piano de tronco, num angulo de cima para baixo . 
A cena real teria sido gravada em Caxias do Sul, Quando 
militantcs do PT c do PDT tcriam impedido um comicio de 
Collor de Mcllo na cidadc.1228 

- Popular ( legenda: Jose Carlos - Brasilia DF), moreno, 
meia idade, trajando camisa branca, tornado em piano de 
peito, angulo inclinado. Ha arvores ao fundo. 
- Popular ( legenda: Isabel Nunes - SP ) morena, meia 
idade, oculos, tomada num piano de peito - ela meneia a 
cabeca num sinal de desaprovacao. 

- Repete a cena da "banana". 
- Fundo negro na tela com uma recorte de jomal numa faixa 
branca ao centro: "Jomal do Brasil". 
- Recorte do jomal tomando a tela inlcira, no tcxto ha uma 
parte grifada. 
- O foco se dirige para parte grifada. "As cenas focalizam um 
padrdo ele intolerdncia que caroclerizou a ida do foscismo 
ao poder na Italia dos anos vinte e preparou a ascensdo do 
nazismo na Alemanha no comeco dos anos 30". 
- Fundo negro na tela com uma recorte de jomal numa faixa 
branca ao centro. "Corrcio Brasilicnse". 
- Pagina do jomal tomando a tela inteira, destaca-se acima o 
lilulo do editorial: "Terror Esqucrdisla", cmbaixo ha um 
trecho grifado. 
- Com o fundo da tela prcto, o trecho grifado e recortado e 
posto no centro da tela: "Nao procede argumentar com a 
alegacao de que o conjlito em Caxias do Sul envolveu 
adeplos de ambos os candidatos selecionados para o 
segundo turno da eleiqao. Basta a certeza, atestada por 
todas as testemunhas do episodio, de que as provocacdes 
foram desencadeadas pelo sequito esquerelista mobilizado 

Popular: Bom, antes eu estavatndeciso, com essa violencia 
do Rio Grande do Sul resolvi volar no Fernando Collor. 

Popular: I oto agora no Collor, o Lula nunca mais. Porque 
sendo o Brasil vai derramar sangue. Nos precisamos de 
fiomens que cuidomos de nos, da nosso familia, nao de 
assassinos. 
- Efeito sonoro: som grave crcsccntc. 

Locutor em off. O Jornal do Brasil 

Conipara cenas ele Caxias elo Sul a um paelrao ele 
intolerdncia que caroclerizou a ida elo foscismo ao poder na 
Italia. 

- O Correio Brasiliense eliz em sen eelitorial: Nao proceelem 
as afirmacdes ele que o conjlito envolveu ambos os 
candielalos. Basta a certeza, atestada por toelas as 
testemunhas, ele que as provocagoes foram elesencaeleaelos 
pelo PTe PDT. 

1228 No programa do dia anterior no Horario Eleitoral Gratuito foi mostrado o palanque, os aparelhos de som e 
iluminacao destruidos, o depoimento de assessores de Collor agredidos e as cenas da destruicao. Um fragmento 
dclas passa, agora, a scr utilizado na construcao de um novo relato, dando sequencia ao mesmo tcma que 
mobilizara opinides no pais. 
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pelo PTe PDT". 
Rcpctc a cciia da "banana". 

- Cena gravada do Jornol Nacional, da Rede Globo. Tomada 
em piano de peito, senhor branco, cabelos grisalhos, lerno 
cinza. gravala e oculos fala. ( Legenda: Joclmir Betting -
Comentarista da Rede Globo ). 

- Cena gravada do Jornol do SBT. Tomada em piano de 
peito. senhor branco, cabelos grisalhos, tcmo cinza claro, 
gravata c oculos fala. ( Legenda: Boris Casoy - Comentarista 
do SBT). 

- Repcte a cena da "banana". 

- Pagina de jomal com a manchctc "Freire foz criiicas d 
intolerdncia ", trecho grifado no corpo do texto. 
- Faixa no mcio da tela de fundo negro, reproduzindo um 
linha ampliada do jornal que passa de um lado para o outro 
da tela: "Ouercia condena pratica nazista' no Sul". 

- Rcpete a cena da "banana". 

- Homcm scntado. meia idade, cabelos grisalhos, camisa 
azul, de mangas compridas, cm piano de tronco dircto, fala. ( 
Legenda: Dcputado Bernardo Cabral - Relator da 
Constituinte ). Aproxima-se o foco, na mcsma tomada de 
peito. 

- Efeito sonoro: som grave, dois acordes crcscentes. 
- Voz do Narrador cm off. \'a tele\'isdo, os comentaristas 
tombem inostraram sua indignagdo. 
- Voz de Joelmir Betting: A intolerdncia politico e o moior 
inimigo do transicdo democrdtica. A deinocracia brasileim 
nial soiu da casca do ovo e nao tnerece esse tipo de 
truculencia eleitoral. A final, esperainos 29 anos para fazer 
comicio para presidente. E ninguem tent o direito de 
estragar o comicio do outro. 
- Voz de Boris Casoy: Fsses baderneiros impediram a 
realizacdo de um comicio, um simbolo eleitoral, um simbolo 
da democracia. Esse tipo de acdo lembro muito hem o 
periodo nazista na Alemanha. Foi uma agdo nazista. E 
inocreditdvel que Lula ou Brizola possam concordar com 
atos de vandalismo como esse. 

Efeito sonoro: som grave, dois acordes crcscentes. 

- Voz do locutor cm off. Ate politicos de outros parti dos 
acusaram o PT de intolerdncia. 

- Efeito sonoro: som grave, dois acordes crcscentes. 

- Voz do dcputado Bernardo Cabral: A violencia ocorrida 
em Caxias do Sul causou perplexidade em uns, revolla em 
imutos e o repudio de todos. Eu posso dar a minha 
expert end a como ex-presidente da Ordem dos AoS'ogados do 
Brasil e ex-relalor da Assembleia Nacional Constituinte, de 
que a violencia na politico nao le\>a a coisa nenhuma. Nos 
temos dois turnos de eleicdo. O primeiro foi superado, jd foi 
a escolha daquele candidato da sua preferencia. Agora, no 
segundo, e pela eliminacdo e a vontade do eleitor deve ser 
respeitada. Por isso mesmo, a agressdo em Caxias do Sul 
deve ser condenada com mdximo rigor por aqueles que 
violentaram a vontade dos manifestantes que defendem a 
candi datura Fernando Collor de Me Ho. 
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- Ilomem jovem, scnudo por Iras de uma escrivaninha, 
cabelos pretos, traja camisa listrada, a/.ul e branca c 
ligeiramente aberta no peito, em piano de tronco, fala. Por 
tras dele, pregado na parede, um carta/, da CGT ( Legenda: 
Rogerio Magri - Prcsidcnte da CGT). 

- Repetc a cena da "banana". 

- Vo/. de Rogerio Magri - Povo brasileiro, mais uma vez a 
clemocracia foi ameacada no Rio Grande do Sul. Porem, 
sabemos que nao foi a sociedade gaiicha, 
nao foram os Irahalhadores de Caxias, mas sim um bando de 
militontes do PT que nao reconhecem na democrocia a 
liberdade de expressdo. 
- Efeito sonoro: um torn grave que arrefecc. 

B ) Analise do Relato: "Nazismo". 

B. l . Quadro Geral. 

- Data da Exibicao: 02/12/89 ( segundo turno ) 

- Contexto: fora de estudio ( tomadas em varios locais ) 

Fundo: comicio, espaco urbano, residencia ( ? ), sede da CGT ( ? ). 
Recursos tecnicos: camara lenta, congelamcnto de cena 

Personagem: populares ( nos depoimentos ), populares ( na cena do comicio, 

com destaque o rapaz de moletom verde ), sujeitos noticiosos ( Joelmir Betting e Boris 

Casoy ), aliados ( Bernardo Cabral e Rogerio Magr i ) e narrador em off. 

- Mensagem: Construcao da Imagem do Candidato. 

- Objetivo: canalizar sentimentos de medo, raiva, revolta e inseguranca. 

Funcao predominante da mensagem: funcao emotiva: "a mensagem visa 

suscitar racdes emocionais" ( Eco,1997,p.52 ), votada para o receptor, destinada a 

influenciar-lhe os atos, emocoes, crencas e atitudes. O relato utiliza-se de enxertos 

jornalisticos ( recortes de jornais e cenas de telejornais ), nos quais predomina a funcao 

informacional: com o objetivo de transmitir ao receptor informacoes que ele ainda nao 
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possui e denotar coisas reais, focalizando sobre o contexto. Transpostos para o relato, 

esses enxertos jornalisticos adquirem uma clara funcao emotiva, servindo com escora para 

as cenas anteriores ( com o aval da sua suposta neutralidade ). 

Scntimentos/Emocoes solicitadas: a) emocao primaria: raiva, medo, 

inseguranca, revolta. b ) emocao secundaria ou social: panico coletivo c ) emocao de 

fundo: tensao. 

B.2. Os Simbolos Imageticos: 

Popular, rapaz de moletom verde, "da uma banana" para camara e grita 
algo, mostrando os dentes - a cena que passa em camara lenta e congelada no momento 

exato do grito e da "banana". A cena sugere um fato real ( e o registro de um momento do 

tumulto em Caxias do Su l ) e a agressividade, a violencia, a ameaca e a desordem. O gesto 

feito para camara ( e repetido cinco vezes ) parece se dirigir diretamente ao telespectador. 

- Popular ( depoimento ) meia idade, moreno, residente no Distrito Federal, 
cleitor indeciso - serve de espelho ao eleitor,1229 mostra repudio a violencia e a 

conseqiiente adesao a candidatura Collor. 

- Popular ( depoimento ) meia idade, morena, residente em Sao Paulo ( 
provavelmente votara em Lula no primeiro turno ) - serve de espelho ao eleitor, 

mostra repudio a violencia, medo e negacao da candidatura que apoiara anteriormente: 

"...oLula, mmca mais". 
Fundo negro com um recorte transversal com o nome do jornal no centro 

da tela - funciona como meio de apresentar a fonte da noticia, mostrando com isso a 

1229 Provavelmente tenha sido detectado, por meio de pesquisa, a caracterizacao media do eleitor indeciso ( ou 
eleitores 'soltos" de Lula ) que o relato busca atingir. seriam de classe popular, meia idade, raca parda, 
moradorcs de centres urbanos, cm especial, Distrito Federal e Sao Paulo. 
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legitimidade, neutralidade e objetividade da fonte ( jornalistica ), alem de reforcar a 

tensao, a expectativa, o medo ( com a ma noticia ). 

Recorte do jomal tomando a tela inteira, no meio um texto grifado -
reforca a conotacao de veracidade, versao objetiva e neutra dos fatos, relatados por 

alguem preparado para isso (jornalista ), situado fora do jogo e das forcas politicas. 

- Texto grifado no centro da tela, tela negra ao fundo - reforca o conteudo 

negativo do texto ( a intolerancia nazista e fascista na Alemanha e na Italia ), confere-lhe 

tensao e medo. 

Pagina do editorial tomando a tela inteira com o titulo "Terror 
Esquerdista", trecho abaixo grifado - refere-se a postura do jornal contra a violencia, o 

"terror". 

- Trecho grifado agora em destaque, tomando a tela inteira - Nele a 

objetividade e reforcada pela suposta versao legitima de testemunhas: "Basta a certeza 

atestada pelas testemunhas" que a cena de violencia e terror fora pratica pelo "sequito 

esquerdista do PTePDT\ 

- Cenario do Jornal National da Rede Globo e o comentarista Joelmir 
Bettin - aqui ha uma dupla fonte de credibilidade, objetividade e neutralidade do Jornal ( 

lider de audiencia no pais ) e de um comentarista reconhecido. 

- Cenario do Jornal do SBT e o ancora Boris Casoy - ha aqui, tambem, uma 

dupla fonte de credibilidade, objetividade e neutralidade do jornal e do ancora ( 

reconhecido por propor "passar o Brasil a l impo") . 

- Pagina de jornal em tela inteira com o titulo "Freire faz critica a 
intolerancia" - o titulo refere-se a uma pretensa critica de um candidato ( do primeiro 

turno ) "de esquerda", que, no segundo turno, apoiava Lula ( mas criticava, agora, a 
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intolerancia do PT ). A referenda jornalistica daria credibilidade a fonte e garantiria a 

informacao. 

Fundo preto e faixa no centro da tela, reproduzindo um trecho de jornal: 
"Quercia condena 'prdtica nazistu' no Sul" - novamente a referenda jornalistica daria 

credibilidade a fonte e garantiria a informacao acerca de uma suposta declaracao do 

governador de Sao Paulo. 

Homem branco, cabelos grisalhos, camisa azul, manga comprida com os 
punhos abotoados, sentado ( Legenda: Deputado Bernardo Cabral - Relator da 
Constituinte ) - O depoimento de Bernardo Cabral objetiva mostrar como setores da 

sociedade civil condenaram o ato do PT. Seu aspecto de senhor maduro conota 

serenidade, maturidade, saber. Estas qualidades sao reforcadas pelo titulo. "Ex-presidente 

da Ordem Nacional dos Advogados e deputado, ex-relator da Assemblda Nacional 

Constituinte", portanto, pessoa formada e familiarizada com os aspectos da lei, da 

Constituicao e da ordem, da regulamentacao legal dos conflitos, da sistematizacao das 

normas de convivencia civilizadas, o que daria credibilidade "legal" e "de saber" a sua 

avaliacao sobre os fatos. 

- Homem branco jovem, sentado por tras de uma escrivaninha, camisa 
branca e azul listrada, ligeiramente aberta no peito - Ha na parede um cartaz da CGT e 

na legenda a identificacao: Rogerio Magri - Presidente da CGT. Seria outro depoimento 

de um representante da sociedade civil, um trabalhador ( como Lula: veste-se e fala como 

ele ), um sindicalista ( como Lula ), ligado a uma central sindical como a CUT ( ligada ao 

PT ), mas diferentes deste, mostra-se adepto da democracia, da liberdade de expressao. 

B.3. Simbolos Sonoros: 
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- Som grave, em um ou dois tons crescentes, conota metonimicamente terror, 

medo, inseguranca, ameaca ( referenda cinematografica). 

Voz do narrador em off tensa, cadenciada, dramatica, reforca o clima de 

tensao, o medo, o sentido de ameaca pairando no ar. O timbre e cadencia da voz tambem 

lembram a antiga linguagem jornalistica do radio, o que aproxima a referenda ao nazismo 

e ao fascismo aos dias atuais, ao PT e a intolerancia no Rio Grande do Sul. 

Voz dos populares ( o homem e a mulher ), cuja sonoridade e expressao 

mostram repudio., desaprovacao. 

Voz de Joe lmi r Betting, ironica, direta, reforca neutralidade ( junto com o 

texto de frases curtas e precisas dirige-se e e mais adequada a recepcao da classe media ) 

Voz de Boris Casoy, incisiva, indignada, coloquial, reforca a desaprovacao, o 

protesto ( junto com o texto dirige-se e e mais adequada a recepcao das classes populares). 

Voz de Bernardo Cabral, pausada, confiante, moderada. 

- Voz de Rogerio Magri, direta, engajada, mas tambem comedida. 

B.4. Os Simbolos Verbais ( a fala do personagem ). 

A fala dos personagens ( junto com o texto rcferentes as noticias publicadas no jo rna l ) 

mostra o repudio das pessoas comuns, dos politicos, da sociedade civil e dos politicos contra 

o PT e o PDT, associados a bando, a baderneiros. O motivo do repudio, da perplexidade, da 

revolta, da condenacao teria sido a agressao e a violencia de militantes do PT em um comicio 

de Collor de Mello em Caxias do Sul.1230 

Os simbolos verbais articulam uma narrativa mitica, incidindo sobre tres aspectos 

complementares: 

1230 Soube-se. depois, que tudo talvez tenha sido preparado por Rogerio Magri e a Forca Sindical. 
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Em primeiro lugar, o ponto desencadeador - A Violencia: a violencia do PT, a 

violencia politica, associada a truculencia, a p r o v o c a t e s , ao derramamento de sangue e 

assassinato. A violencia impede ( a realizacao do comicio ), desrespeita ( a vontade do eleitor 

), violenta ( a vontade dos manifestantes que defendem a candidatura Collor ) e estraga ( o 

comicio dos outros). Portanto, a violencia atenta contra a liberdade e, consequentemente, 

contra a democracia. 

Em segundo lugar, o que a violencia provoca - A Desordem, a Ruina, o Caos: 

intolerancia, conflito, baderna, vandalismo, terrorismo. 

Em terceiro lugar, o que esta por baixo deste tipo de violencia - A Conspiracao: 

promovida pelo PT ou pelo sequito esquerdista mobilizado pelo PT e PDT ou pelo bando de 

militantes do PT, seguindo um padrao do fascismo, caracterizando uma acao, uma pratica e 

uma marca da ascensao do nazismo, propria do terror esquerdista. A conspiracao visa 

desproteger as pessoas e as familias, ameacar e desestabilizar a ( fragil ) transicao 

democratica e atentar contra os simbolos da democracia e contra a vontade do eleitor. 

B.5. A Conjuncao Simbolica no Relato. 

A Conspiracao Violencia / Desordem O Julgamento 

1. Efcilo sonoro, som grave cm acordes 
crcscentes: terror, ameaca 
2. Voz do narrador cm off, tensa, 
cadenciada, dramatica, reforca a tensao, 
o medo, o scntido de ameaca pairando no 
ar. O timbre e cadencia da voz tambem 
lembram a antiga lingua gem jornalistica 

1. Efeito sonoro, som grave em acordes 
crcscentes: medo, inseguranca. 
2. Fundo negro com um recorte 
transversal com o nome do jomal no 
centro da tela, reforca a tensao, a 
expectativa, o medo (com a ma noticia). 
Texto grifado no centro da tela, tela 

1. Voz dos populares ( o homem e a 
mulher) cuja sonoridade e cxprcssao 
mostram repudio, desaprovacao. 
2. Voz do narrador cm off: 
credibilidade, esta fora do quadro. nao 
participa da cena. Ela apresenta o 
descontentamento geral e o repudio 
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do radio, o que aproxima a referenda ao 
nazismo e ao fascismo aos dias atuais. ao 
PT c a intolerancia no Rio Grande do 
Sul. 
3. A Conspiracao: promovida pelo PT ou 
pelo sequito esquerdista mobilizado pelo 
PT e PDT ou pelo bando de militantes do 
PT, seguindo um padrao do fascismo, 
caractcrizada como uma acao, uma 
pralica c uma marca da ascensao do 
nazismo, propria do terror esquerdista. A 
conspiracao visa desprolcgcr as pessoas c 
as familias, ameacar e desestabilizar a 
frjgil transicao dcmocralica, e atenlar 
contra os simbolos da democracia e 
contra a vontade do eleitor. 

ncgra ao fundo. reforca o contcudo 
negativo do texto ( a intolerancia nazista 
c fascista na Alcmanha e na Italia ), 
confcrc-lhc tensao c medo. 
3. Popular, rapaz de molctom verde, "da 
uma banana" para camara c grita algo, 
mostrando os denies, a cena que passa 
em camara lenta c congclada no 
momento cxato do grito e da "banana". 
A cena sugcrc um fato real ( c o rcgistro 
de um momento do tumullo cm Caxias 
do Sul ), agrcssividadc, violencia, 
ameaca e desordem. O gesto, fcito para 
camara ( c repctida a cena mais qualro 
vezes ). parecc se dirigir diretamente ao 
tclcspcctador.. 
4. A violencia politica, associada a 
truculcncia, as provocates, ao 
dcrramamcnlo de sangue e ao 
assassinato, impede ( a rcalizacao do 
comicio ), dcsrcspcila ( a vontade do 
eleitor ), violcnta ( a vontade dos 
manifestantes que defendem a 
candidatura Collor ) e cslraga ( o 
comicio dos outros ) . 
3. A intolerancia, conflilo, badema, 
vandalismo, terrorismo. 

contra a violencia. No Brasil 
indignaram-sc manifestaram-se contra 
a violencia do PT: as pessoas, a 
imprensa ( escrila c televisada ) , 
politicos ( da oposicao ) c 
rcprcscntanlcs da sociedade civil. 
3. Voz de Joclmir Betting: ironica, 
direta, reforca neutralidade 
4. Voz de Boris Casoy. incisiva. 
indignada. coloquial. reforca a 
desaprovacao, o protcsto. 
5. Voz de Bernardo Cabral. pausada, 
confiantc. moderada. 
6. Voz dc Rogerio Magri. dircla, 
engajada. mas tambem comedida. 
7. No Brasil as pessoas se manifestam 
contra a violencia do PT, o que faz o 
eleitor decidir por Collor e rejeitar 
Lula ( Lula, nunca mais) 
8. Recorte do jornal tomando a tela 
inteira, no meio um texto grifado, 
reforca a conotacao de vcracidadc, 
versao objetiva c neulra dos fatos, 
rclatados por algucm prcparado para 
isso (jornalista ), situado fora do jogo 
e das forcas politicas 
8. Fundo negro com um recorte 
transversal com o nomc do jomal no 
centro da tela, funciona como meio de 
aprcscntar a fonte da noticia, 
mostrando com isso a legilimidade, 
neutralidade e objetividade da fonte 
(jornalistica). 
9. Pagina do editorial tomando a tela 
inteira com o titulo "Terror 
Esquerdista", trecho abaixo grifado, 
refere-se a postura do jomal contra a 
violencia, o "terror". 
10. Trecho grifado agora em destaque, 
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tomando a tela inteira. Nelc a 
objetividade e reforcada pela suposta 
versao lcgilima de testemunhas: 
"Basta a certeza atestada pelas 
testemunhas" que a cena de violencia 
e terror fora pratica pelo "sequito 
esquerdista do PTe PDT". 
11. Cenario do Jornal Nacional da 
ledc Globo e o comentarista Joelmir 
Bettin, aqui lia uma dupla fonte dc 
credibilidade, objetividade e 
neutralidade do Jornal e dc um 
comentarista reconhecido 
12. Cenario do Jornal do SBT e o 
ancora Boris Casoy, ha aqui tambem 
uma dupla fonte dc credibilidade, 
objetividade c neutralidade do jornal e 
do ancora. 
13 .Pagina de jornal em tela inteira 
com o titulo "Freire faz critica d 
intolerdncia ", o titulo refcre-se a uma 
pretensa critica dc um candidato "dc 
csquerda" do primciro turno, que no 
segundo turno apoiava Lula ( mas 
criticava, agora, a intolerancia do PT). 
A referenda jornalistica daria 
credibilidade a fonte e garantiria a 
informacao. 
14. Fundo prcto c faixa no centro da 
tela, reproduzindo um trecho de 
jomal: "Querela condena 'pratica 
nazista' no Sul", novamentc a 
referenda jornalistica daria 
credibilidade a fonte c garantiria a 
informacao acerca de uma suposta 
declarac3o do governador de Sao 
Paulo. 
15 .Homem branco, cabelos grisalhos, 
camisa azul, manga comprida com os 
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puiihos abotoados, sentado ( Legenda. 
Deputado Bernardo Cabral - Relator 
da Constituinte ). O depoimento de 
Bernardo Cabral objctiva mostrar 
como setores da sociedade civil 
condenaram o ato do PT. Seu aspecto 
dc senhor maduro conola scrcnidadc, 
maturidade, saber. Estas qualidades 
sao rcforcadas pelo titulo: "Ex-
prcsidcntc da Ordem Nacional dos 
Advogados e deputado, ex-relator da 
Asscmblcia Nacional Constituinte ", 
portanto pessoa formada c 
familiarizada com os aspectos da lei, 
da Constituicao, da ordem, da 
rcgulamcntacao legal dos conflitos, da 
sistcmatizacao das normas dc 
convivencia civilizadas, o que daria 
credibilidade "legal" e "de saber" a 
sua avaliac3o sobrc os fatos. 
16. Homem branco jovem, sentado 
por Iras dc uma cscrivaninha, camisa 
branca c azul listrada, ligciramcnte 
abcrta no peito. Ha na parede um 
cartaz da CGT e na legenda a 
idcnlificacao: Rogerio Magri -
Prcsidcnte da CGT. Scria outro 
depoimento dc um rcpresentantc da 
sociedade civil, um traballiador (como 
Lula, vestc-se e fala como ele ), um 
sindicalista ( como Lula ), ligado a 
uma central sindical como a CUT ( 
ligada ao PT ), mas diferente deste, 
mostra-sc adepto da democracia, da 
liberdade de expressao. 
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U.S. 1. Primeira Coluna: 
A Conspiracao. 

A primeira coluna trata sobre a Conspiracao. A Conspiracao e subterranea, velada, 

dissimulada, e uma ausencia sentida no peso de uma premonigao, de um agouro e se 

manifesta por sinais diversos, como a violencia politica. O efeito sonoro, grave ascendente, o 

torn e o timbre da voz do locutor em off anunciam o pressagio iminente. 

A Conspiracao e arquitetada pelo sequito esquerdista mobilizado pelo PT, pelo bando 

de ( malfcitores ) militaries do PT, tendo como alvo a ( fragil ) transicao democratica, os 

simbolos da democracia, a seguranca das pessoas e das familias e a vontade das pessoas ( nas 

suas manifestacoes individuals ou coletivas ). 

Portanto, a Conspiracao c terrorista ( Terror Esquerdista ), de moldcs, acocs, praticas e 

inspiracao nazista e fascista. 

B.5.2. Scgunda Coluna: 
Violencia e Desordem. 

A segunda coluna mostra os sinais da Conspiracao, e a ponta visivel de um imenso e 

nefasto iceberg que se anuncia. 

O efeito sonoro dramatiza a violencia, reforcando o medo e a inseguranca das 

pessoas, das familias, da liberdade, da transicao e da democracia. O fundo negro emoldurando 

a faixa com o nome do jornal ou texto grifado, conota o desconhecido, o invisivel e o obscuro 
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que ronda e ladeia o fato descrito, reforcando e dramatizando a expectativa ( com a ma noticia 

), aumentando a tensao. 

0 ato agressivo do jovem gritando e "dando uma banana", mostrado em camara lenta 

e congelado no final, refere-se metonimicamente a Conspiracao e metaforiza as provocacoes, 

a truculencia, o derramamento de sangue, o assassinato e, por conseguinte, a inseguranca das 

pessoas, das familias, da liberdade, da transicao e da democracia; metaforiza o caos, a 

desordem anunciados: a intolerancia, a baderna, o vandalismo, o conflito. 

B.5.3.Terceira Coluna: 
O Julgamento 

O que caracteriza o ato de julgar e um posicionamento de mediacao, portanto, de 

isencao e objetividade, uma postura acima dos conflitos e dos interesses das partes 

envolvidas. 

Dessa forma nao e o candidato Collor ou seus representantes diretos que fazem o 

julgamento das acoes do PT, mas agentes de fora, portanto, neutros. A legitimidade do 

julgamento provem das fontes. 

O narrador em off ( esta fora de quadro, aparentemente, julga de fora da cena ). 

Os populares ( um estava indeciso, outro aparentemente votara em Lula no primeiro 

turno, portanto nao eram partidarios de Collor ate o momento em que a violencia do PT 

despertou a visao "real" dos fatos e os levou a mudarem de opiniao ). 

A imprensa; a imprensa escrita, mostrada pelo nome do jornal e pelo texto reproduzido 

(e a imprensa televisada, mostrada atraves das cenas gravadas do Jomal Nacional e do 
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Jornal Jo SBT. Conotam veracidade, versao objetiva e neutra dos fatos, narrados por algueni 

especializado nessa funcao: ojornalista. 

Os politicos de oposicao ( nao sao partidarios de Collor, portanto isentos de estarem 

fazendo propaganda do candidato e a veracidade das criticas dos politicos de oposicao e 

garantida porque e transmitida pela imprensa). 

A sociedade civil: Bernardo Cabral ( a neutralidade e reforcada por sua postura serena 

e madura e por seu saber. O saber e referenciado na legenda e no discurso: ex-presidente da 

Ordem dos Advogados do Brasil e ex-relator da Assembleia Nacional Constituinte, portanto 

pessoa formada e familiarizada com os aspcctos da lei, da Constituicao ) e Rogerio Magri ( 

este representaria uma central sindical, representa, por metonimia, os trabalhadores do Brasil). 

O julgamento e feito utilizando-se de estereotipos e palavras venenosas, simplificando 

e separando o mundo entre o bem e o mal, o caos e a ordem, a violencia e a paz, a democracia 

e o autoritarismo ( a intolerancia, a ameaca a democracia e a liberdade ), a inseguranca ( das 

pessoas, da familia, da nacao ) e a seguranca. 

Portanto, implicita ou explicitamente, se opoem e se confrontam no julgamento, 

representando cada um desses lados, Collor versus Lula e o PT 

B.6. A Mensagem e o Mito: 

O relato centra-se sobre um fato sugerido como real ( as imagens -nao mentem ): a 

violencia e intolerancia do PT num comicio do candidato Collor de Mello. Sobre esse fato 

duas estrategias sao utilizadas. 
De um lado, busca-se associar a violencia mostrada e repetida na cena da "banana", 

nos depoimentos de populares, da imprensa, de politicos da oposicao e de "representantes da 

sociedade civil" a algo maior, a uma Conspiracao contra as pessoas, contra a familia, contra a 
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liberdade e contra a democracia. Seria uma Conspiracao arquitetada pelo sequito, pelo bando 

de militantes do PT, com o objetivo de desestabilizar a transicao democratica e a ordem e 

estabelecer o caos no pais. 

De outro lado, a violencia (retratada de forma real pelas imagens gravadas ) ejulgada 

por agentes isentos, pretensamente neutros e objetivos: o narrador em off, os eleitores ( 

indecisos e eleitores de Lula no primeiro turno ), a imprensa escrita ( a grande imprensa ) e 

televisada ( os dois grandes telejornais ), os politicos da oposicao e os representantes da 

sociedade civil. 

O julgamento e feito de forma a desconstruir o opositor ( Lula e o PT ) com a 

credibilidade da experiencia popular, com o saber jornalistico, politico, das leis e dos 

trabalhadores organizados. Utilizando estereotipos, o julgamento faz de Lula ( e do PT ) a 

tampa negativa para revelacao positiva da imagem de Collor no grande espelho da disputa 

eleitoral. 

Assim, o relato chega ao seu objetivo que e o de Posicionar a Marca do candidato 

Collor no segundo turno. No primeiro turno, o caos, a ruina, a desordem fora personalizada 

nos marajas, nos politicos, no governo, e em Jose Sarney.1231 No segundo turno, a imagem de 

Collor precisava consolidar-se e posicionar-se de forma agressiva no mercado eleitoral 

competitivo e o fez mostrando-se um candidato moderno, contra o candidato arcaico, um 

candidato da democracia, da ordem e da liberdade, contra o candidato do caos, do 
• • 1232 

autoritarismo e da intolerancia. 

1231 Nas ultimas semanas do primeiro turno, Sarney volta a ocupar o papcl privilcgiado como reprcscntantc da 
grande Conspiracao, com o anuncio da candidatura do aprcsentador Silvio Santos. Fato que volta a impulsionar 
a campanha de Collor, uma vcz mostradas ineficazes, insuficientes, ou eficientemente rebatidas a ligacao do PT 
e de Lula com o Caos, a Conspiracao e a Violencia. Na ultima semana dc programa eleitoral, o programa de 
Collor volta a utilizar - como rccurso cxtremo - o depoimento da ex-mulhcr dc Lula, identificando no candidato 
alguem favoravel ao aborto, e, portanto, a violencia. 
1232 E importante vcr que nos ultimos anos da decada de 80 a intolerancia politica e o desafio a democracia 
haviam feito parte do Cenario de Representacao da Politica, atraves do massacre das manifestacoes dos 
estudantes na Praca da Paz Celestial, na China; atraves das deniincias de desmandos e autoritarismo da 
Alemanha Oriental, na Hungria, na Polonia ( com o massacre do sindicalo Solidariedade ) e em outros paises do 
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Collor posicionava-se pela nacao e pela ordem, pelas cores nacionais, em oposicao ao 

vermelho ( da bandeira do PT e dos partidos coinunistas que o apoiavam ), associado a 

discordia e ao sangue ( "derramamento de sangue", assassinato ), a intolerancia ( o vermelho 

dos paises socialista ), ao autoritarismo e ao caos ( vermelho simbolo nazismo ) . 1 2 3 3 

Ha, aqui, uma mudanca fundamental no posicionamento da imagem da marca de 

Collor entre o primeiro e o segundo turno, que e percebida por Albuquerque ( 1994 ). Essa 

mudanca diz respeito a forma como mudou a identificacao nacional de Color. No primeiro 

turno a personalidade nacional de Collor era associada a figura do "defensor dos humildes" 

contra os "poderosos"; no segundo turno ela passa a ser contraposta as forcas apatridas do 

comunismo, forcas terriveis que ameacam os simbolos nacionais e o proprio Brasil, e que 

eram representadas por Lula. Devido a isso, os simbolos nacionais ganharam, entao, um novo 

uso politico. Eram nao mais apenas instrumentos de identificacao pessoal com Collor, mas 

tambem, assumiam agora a condicao de "Pavilhao Nacional ameacado", simbolo do perigo 

que pairava sobre o Brasil1234 

Albuquerque mostra que o melodrama da "Nacao ameacada pelo comunismo" 

predominou durante todo o segundo turno. Logo no inicio desse turno, Collor fez uso de uma 

retorica maniqueista, na qual se opunha em termos absolutos a seu adversario, que segundo 

ele, fazia qualquer coisa, qualquer alianca, qualquer conchavo em troca de votos, e a disputa 

eleitoral ja passava a ser estruturada no confronto do Bern contra o Mai. Nesse momento, 

bloco socialista que desmoronava. Eslc relato. porlaiuo. reforca a ligacao do PT com a intolerancia na/.isla e 
fascisla e a rcprcssao c auloritarismo dos paises do bloco soviclico ( da cortina dc fcrro ). 
1233 A referenda do depoimento da popular a sangue e a referenda da imprensa ao nazismo cria uma 
similaridadc visual com a bandeira do PT. cslabclcccndo rclacocs dc conliguidadc com a violencia do PT -
vcmos que a mctonimia tambem c cficaz na transfcrencia dc valor ( ncgalivo ) ao produto ( vcr Vanstcrgaard c 
Schroder,2000.p. 172 ). O vermelho. por si. simboli/.a paixao intensa. portanto a forcas do Id, do principio do 
prazcr, a ausencia de qualquer ordem c poder. Vermelho, tambem, c sangue, gucrra c perigo ( Brucc-
Milford.20()l.p.l06 ) ( Jacobi,2u00.p.278 ). Joly ( 2000,p.l00 ) afirma que a cor c percebida opticamcntc c 
vivida psiquicamcntc, colocando o espectador cm um cstado que se asscmclha ao dc sua experiencia primordial c 
fundadora das cores c da luz. A autora rcssalta a forca c violencia do vermelho, do sangue c do fogo - mas ela 
enfatiza que cstas pcrccpcocs sofrcm ajustcs socioculturais 
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Collor reibrcava a sua imagem de heroi, corajoso, honrado, competeiUe e revoltado contra as 

injusticas sociais, e os inimigos representariam uma continuidade em rela<?ao a situacao atual, 

de caos. 

Num segundo momento, Lula e o PT passaram a ser caracterizados como subversivos, 

elementos intrinsecamente anti-nacionais e o relato "Nazismo" aqui analisado marca esta 

passagem ,1235 

Atraves de estereotipos como os presentes neste relato, Collor ( e a midia ao seu redor) 

procurava desacreditar e eliminar posicoes contrarias, desconstraindo o adversario, avancando 

sobre os seus espacos, pcnetrando-lhe pelos flancos, para conscguir o maximo de visibilidade, 

hegemonia e adesao.1236 

1231 E importanlc rcssallarquc o relato "Nazismo" foi cxibido no mcsmo dia. e cm seqiiencia, ao relato "Colorir" 
analisado antcriormcntc. portanto. os dois se integrant na construcao desse novo posicionamcnto de Collor, em 
rclacao aos simbolos nacionais ( cores. Hino, etc. ) e com os supostos inimigos da nacao. 
123:1 Albuquerque ( 1999 ) mostra como o marketing dc Collor no Programa Eleitoral Gratuilo utilizou a scrie 
"bandeira" que comcca a ser cxibida a parlir do dia 4 dc dczembro. Na primeira aprcscntacao da scric. o narrador 
em off associa o voto branco ou nulo a uma alilude antipatriolica. Ao fundo soam as notas de uma versao 
instrumental do Hino a Bandeira. enquanto. atraves dc uma metafora visual, a Bandeira do Brasil aparecc 
trcmulando c perdendo as suas cores originais que vao cedendo lugar ao branco. Depois da bandeira ficar 
totalmcntc branca o narrador conclui: "Dia 17 nao poile dar branco. O Brasil e col(l)orido!". No dia 8 dc 
dc/.cmbro uma nova mensagem foi divulgada, as imagens c a musica foram mantidas. mas mudava o texto que 
afirma que as idcias radicais dc Lula scriam uma ameaca a ordem c a prospcridadc do Brasil. O narrador cm off 
afirma que as idcias radicais do Lula trariam as greves c o caos c que Lula faria o Brasil andar para tras. A faixa 
branca com os disticos "ordem c Progrcsso" da lugar ao branco. A ultima mensagem da scric foi dbulgada cm 
12 dc dczembro. Agora ao inves dc cmbranqucccr, a bandeira se torna vcrmclha. "Diferentemente da bandeira 
bronco, a bandeira vermelho e tisado tendo em vista um simbolismo politico consagrado. I 'ermelho e a cor do 
bandeira do PT e, tambem, do eslandarte do Comunismo Internacional. A imagem da transformaqdo do 
Bandeira Nacional em bandeira vermelho sugere, entdo, nela mesma, a existencia de uma conspiracao 
comunisla contra o Brasil, capitaneada pelo PT de Lula" .( Ibdcm.pl 13 ). O narrador cm o//"afirma que quern 
defende a lula armada derrama inseguranca, qucni qucr acabar com a livre inicialiva manclia o fuluro da 
juventude c quern mcntc fere a dignidadc nacional, c finaliza lembrando que o Brasil c col(l)orido. Albuquerque 
nota que a cscolha dos vcrbos qualificam a defesa da lula armada ( dcrramar ). o combatc a livre iniciativa ( 
manchar) c a mcntira ao povo ( fcrir) sugcrc uma caractcrizacao da bandeira vcrmclha como bandeira dc sangue 
e a viloria dc Lula significaria a vitoria da violencia. fisica. institucional ou moral. 
1236 E importanlc rcssaltar, como mostra Girardct ( 1989,p.54 ), que o Milo da Conspiracao e uma resposta 
instinliva ao sentimento de uma ameaca Esse sentimento dc ameaca e comum cm proccssos dc transicao como o 
que vivenciava o Brasil na decada dc 80. com as transformacoes politicas ( fim do regime militar, promulgacao 
dc uma nova Constituicao. primciras clcicocs. dirctas depois do regime militar. para presidente - ludo sob a 
ameaca vclada ou direta dc rctroccsso politico, com a rctomada dc poder por setores das forcas armadas ). 
transformacoes economicas ( scguidos pianos cconomicos. mudancas de mocdas. moratoria etc. - sob a 
conslantc ameaca da inflacao ) c transformacao das rclacocs sociais ( nas rclacocs familiarcs. comunitarias. na 
urbanizacao, na individualizacao, na fragmcntacao c na complexidadc social - sob a ameaca da desintegracao. da 
desoricntacao, da inccrtcza c da desconfianca, enfim, do panico ), gcrando cm detcmiinados grupos sociais 
profunda instabilidadc. angustia c falta dc perspectiva. 
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O relato, portanto, cria/nomeia um inimigo, desvendando suas tramas ( A conspiracao 

) e enquadrando-o em uma logica casual simples e compreensivel ( atraves do estereotipo). 

Para isso, realiza operacao com pares antiteticos, uma serie de oposicoes: bem e mal. 

Elas constituem categorias de valor e sao referencias que permitem aos homens se situarem 

no social e assimila-lo como um mundo ordenado; em tomo delas se constituem imagens 

como a do inimigo, como encarnacao do mal, como ameaca ao ordenamento do mundo. 

A personificacao do mal, tal como ocorre no relato, poupa as suas possiveis vitimas ( 

nao so aquelas ameacadas no momento do comicio, mas todos os telespectadores para quern, 

de forma insistente e repetida, o rapaz agride com gestos emoldurados por um convincente 

fundo sonoro ) as ansiedades do incompreensivel, num momento vivido por varios grupos 

como inquietacao, desordem e crise, permitindo assim que o destino fique inteligivel, fazendo 

com que uma certa racionalidade venha a restabelecer o curso desconcertante das coisas. 

(Girardet,1989, p. 54-56) 

A personificacao do mal, atraves do inimigo, aqui no caso, o adversario ( Lula e o PT 

), tambem permite a cartase, pois esta nao se da sem encantamento, sofrimento e conflito, 

seguindo a logica da emocao, do inconsciente. Essa cartase e resultante de um processo de 

envolvimento emocional, com a eliminacao dos demonios interiores e a liberacao de energia 

provocada pela repressao social, moral e racional.( Ferres,1998,p. l71) 

Sendo as forcas demoniacas associadas ao adversario ( poder de desestabilizar a 

transicao, atentar contra a liberdade, contra a familia, contra a nacao, provocando a desordem, 

o caos, as trevas ), sao projetados sobre eles os proprios desejos destrutivos ( e eroticos ) do 

telespectador.1237 

1237 Peter Gay ( 1995 ) relaciona a questao das fantasias agressivas a figura do heroi e, portanto, a fantasias 
croticas. Ele denomina de ccsarcs modcrnos Napoleao I, Napolcao III, c Bismark por exercerem o poder atraves 
do culto da personalidade; todos eles aspiravam a autoridade absoluta e diziam exerce-la em beneficio do povo, 
professando apreco ao homem comum como unica fonte de poder legitime o que, para o autor, era um alibe para 
que cxcrccsscm o monopolio autocnitico da agrcssao piiblica, aprcsentando-se como uma amalgama 
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Para Hliade ( 2000,p.34 ), na medida que o Mito da Conspiracao trata do caos, da 

desordem e das trevas, traz como referenda simbolica tudo que e fluido, amorfo, caotico: 

bando, sequito, a badetna, o vandalismo. 

A Conspiracao, como mostra Girardet ( 1989,p.44-45 ), tambem traz entre sens 

elementos simbolicos, tudo que rasteja, se infiltra, se esconde, portanto, o grande 

desconhecido que paira e ameaca atraves do anuncios dos seus sinais. O Mito da Conspiracao 

esta sempre associado a aiina, ao caos, a morte, a sombra, a noite, a profundeza. 

C ) Os Principals Mecanismos e Estrategias de Seducao no Relato "Nazismo". 

C.t. Objetivos da Seduciio. 

Freud mostrou que os impulsos agressivos, faziam parte dc uma luta e amalgama entre 

vida e morte, amor e odio, assim e possivel descobrir tracos significativos de agressividade 

em dominios emocionais onde se podia imaginar nao haver lugar para eles, como, por 

incongrucnlc, portin viavcl, dc agrcssocs com subtons crolicos, cm que os scus discipulos sc encontram ligados 
uns aos outros numa fraternidade apaixonada e a scu lidcr numa submissao ccga c ardente, numa especic dc 
vinculo amoroso duplo. "E uma democracia erotica, que obtem sua autohdade de uma nao menos erotica 
adoracdo ao heroi. O ftel seguidor abre mdo de toda a agressdo contra os seus semelhantes e, desnecessdrio 
dizer, contra seu lider, em troca de uma intimidade emocional satisfatdria e da permissdo de dirigir impulsos 
agressivos contra aqueles que rejeitam ou sao excluidos de sua feliz familia politica ". (Gay,Ibdem,p.241 -242 ) 

Ainda tomando referenda os "Cesarcs modcrnos", clc da o exemplo dc Luis Bonaparte, que estava 
decidido a flutuar acima dos partidos ( como Collor ) e advertia contra uma conspiracao demagogica e 
sociedades secrctas, numa mistura infiamavel de libido e agrcssao que se prolongou nas democracias do final do 
seculo XIX, quando os oradorcs apoiavam-se fortemcntc, mcsmo que nem sempre, conscicntemcnte, na acao dc 
Eros, quando parte da energia erotica transmitida a audiencia era dirigida a ele proprio, promovendo orgias 
narcisicas. "A politica democrdtica era muitas coisas, entre elas, uma especie de seducao, documentando mais 
uma vez a integracdo entre agressdo e libido. Ela desperlava e muitas vezes gratificava os impulsos hostis do 
eleitorado ou, no minima, seu desejo de aulo-afirmaqdo agressiva ao mesmo tempo, prendia seguidores a seus 
lideres, produzindo uma comunidade cheia de tons eroticos. O amor ao politico era intensificado pelo odio d 
oposiqdo. Com isso nao se pretende minimizar a dimensdo racional, de interesse proprio, das modernas 
campanhas eleitorais...No entanto, os candidatos a empregos publicos no final do seculo XIX eram obrigados a 
reconhecer que os entusiasmos politicos eram mantidos por sentimentos irracionais, sentimentos que eles 
podiam manipular". ( rbdcm,p.287) 

747 



exemplo, em fantasias - que a publicidade se dedica em explorar, principalmente no caso da 

publicidade politica. 

Peter Gay ( 1995 ) entende que a politica , na melhor das hipoteses, e um exemplo de 

agressao canalizada a servico do interesse proprio racionais ou de ideais politicos realistas. 

O objetivo do relato "Nazismo" e, portanto, atuar sobres as fantasias destrutivas dos 

proprios receptores para canalizar os seus sentimentos e pulsoes agressivas, deslocando para 

fora essa representacao hostil que e distribuida para o inimigo nomeado ( PT e Lula ). 

Atraves do relato, o impulso agressivo e estimulado, manifestado e atualizado com 

referencias a conteiidos e processos sociais e historicamente demarcados, como o nazismo na 

Alemanha e o fascismo na Italia, das primeiras decadas do seculo XX, associados a fatos do 

presente ( a violencia do PT na campanha eleitoral). 

C.2. Os Mecanismos da Seducao. 

- Estereotipizacao1238 - o relato toma uma dimensao negativa da realidade ( a 

pretensa violencia de militantes do PT impedindo a realizacao de um comicio de 

Collor de Mello em Caxias do Sul ) e globaliza, generaliza, induzindo crencas por 

meio de mecanismos simplificadores e dissonancia cognitiva. Atraves do recurso do 

Mito da Conspiracao, o relato parte desta dimensao selecionada da realidade para 

enveredar por temores basicos que suscitam ameacas a identidade, a seguranca e a 

compensacao. 

1238 A propaganda toma uma dimensao negativa e globaliza. induzindo crencas atraves dc mensagens breves, 
mecanismos simplificadores e dissonancia cognitiva. Lida portanto com temores basicos que suscitam ameacas 
a identidade, a seguranca e a compensacao; sendo a base para utilizacao de fantasias agressivas.1238 O estereotipo 
e um encolhimento da linguagem, um artificio que nao possibilita o questionamento, estrategia que vira axioma, 
ditado popular, slogan (Costa e Gomes,20O0,p.l91) 
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No caso, o estereotipo e uma interpretacao tipificada, simplificada, reducionista 

de uma realidade que e complexa mas, que acima de tudo, deve aparentar obviedade e 

naturalidade ( o que e conseguida utilizando-se imagens gravadas e depoimentos de 

agentes aparentemente isentos: jornalistas, representantes da sociedade civil, etc. ). 

O estereotipo significa a vitoria do pensamento primario sobre o secundario, do 

inconsciente sobre o consciente, da emocao sobre a razao, da comodidade sobre o 

esforco. Atraves de mensagens breves, cheias de mecanismos simplificadores, 

comodos, fazendo uso de personagens e situacoes simples, facilmente classificaveis, 

ele visa economizar a energia do receptor e, ao mesmo tempo, causar impacto 

emocional, satisfazendo expectativas, para ativar no receptor a identificacao ( positiva) 

e a projecao ( negativa). 

Deve-se entender tambem que, no relato analisado, a estereotipia e inversa e 

complementar a seducao, servindo para refletir e construir, por oposicao, a imagem 

desejada de Collor de Mello como agente da modernidade, da paz, da seguranca e da 

ordem. 

- Modelacao - Neste caso, tambem, a propaganda busca estabelecer um 

modelo de ordenamento do mundo pela utilizacao de pares antiteticos que permitam 

aos homens se situarem no social e assimila-lo como "um mundo ordenado", 

aprisionando o mundo, os seres, os valores e sentimentos em extremos dicotomicos. 

Em tomo dessas categorias de valor se constituem imagens como a do inimigo, como 

ameaca ao ordenamento do mundo, como encarnacao do mal - muitas vezes 

representada pelos comunistas ( Dutra,1997 ).1239 E, como afirma Miguel ( 200,p.41), 

1239 Para esta autora. nos discursos anticomunistas ha agrupamentos de imagens que refletem a presenca no 
inconsciente dos fantasmas do maligno e infernal, cuja forca simbolica no inconsciente individual e no 
imaginario coletivo e devido: 1 ) a tradicao judaico-crista no mundo ocidental e 2 ) aos fantasmas presentes na 
vida mental dos sujeitos sociais, principalmente, a ambivalencia que remete as relacoes com a figura paterna. 
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a logica do "bode expiatorio" canaliza para o exterior a violencia latente, que seria 

desagregadora se ocorresse no interior da propria sociedade. A violencia permanece 

agindo nos mitos politicos contemporaneos estruturados sobre a ideia de conspiracao, 

que busca aglutinar a comunidade contra o inimigo, apontando para uma sociedade 

sem conflitos, onde estaria abolidos os contrarios ( Mito da Idade do Outro ). 

- Racionalizacao - a racionalizacao deste relato se da principalmente por 

imagens e depoimentos As imagens: os gestos da violencia, os recortes de jornais, os 

depoimentos dos jornalistas, populares e representantes da sociedade civil, 

sistematizam e dirigem a percepcao mostrando um fato real ( as imagens nao mentem ) 

e uma visao neutra deste fato fornecida por agentes sociais pretensamente isentos E 
este tipo de violencia estaria associado, pela forma, pela pratica, pelas acoes a 

manifestacoes autoritarias como o nazismo e o fascismo ( e, indiretamente, aos paises 

do bloco socialista e a China ), que atentam contra a democracia e a liberdade 

individual. 

C.3. Estrategias da Seducao. 

- Estrategia da Unificacao/ Estrategia do Duplo Vinculo. Como o 

inconsciente humano e simples e dual e fitnciona ativando os mecanismos de 

identiftcagao e projecao, o estereotipo permite essa ativacao recorrendo as emocoes 

mais elementares do receptor e facilitando o seu envolvimento. 

A modelagem do simbolico pelo estereotipo se da atraves da ameaca ( 

enquanto a seducao se faz pela promessa ); ele e um mecanismo socializador 

Carlos Fico ( 1997 ) mostra que a propaganda na ditadura militar brasileira ( atraves da AERP/ARP ) retomava o 
discurso anticomunista, mostrando o inimigo como desajustado. 
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justamente por comportar uma ameaca de exclusao, uma ameaca para a propria 

identidade, para as crencas, para as segurancas. 

No relato publicitario "Nazismo" convive uma ameaca: o caos, a desordem, o 

vermelho, a discordia, a intolerancia, o autoritarismo; com a promessa de paz, de 

ordem, a ausencia de conflitos, as cores nacionais. Portanto, a publicidade infere, neste 

jogo de dualidades, a maxima: "Ou Eu ou o Caos".( Ferres,1998,p.l43 ) 

Atraves destas estrategias que conjugam a promessa e a ameaca e possivel 

induzir a crenca e a acao, a partir da hegemonia emotiva ( mais do que pelo 

convencimento ou argumentacao ), da fragmentacao seletiva, do conforto 

interpretativo, do adormecimento da realidade e da transferencia globalizadora. 

- Estrategia da Repeticao ou da Recorrencia1240 - os pontos mais repetidos 

ou recorrentes contem as ideias-forcas centrais da mensagem: os gestos de violencia 

pretensamente dirigidos para os populares, para os jornalistas, para os politicos da 

oposicao, para os representantes da sociedade civil e, principalmente, para o proprio 

telespectador. 

- Estrategia do Enquadramento Manipulatorio1241 - O enquadramento 

Manipulatorio consiste numa maneira de ordenar os fatos utilizando-se de tecnicas da 

desinformacao, ocultagao ou mentira; no reordenamento da realidade sobre bases 

1240 Os pontos mais repetidos ou recorrentes contem as ideias-forcas centrais da mensagem. Para Eco ( 
2001,p.384 ), a estrutura da mensagem realiza uma dialetica comunicativa entre probabilidadc e 
improbabilidade, significado e mfoniiacao, obviedade e novidade - uma mensagem deve estabelecer uma 
dialetica entre obviedadc e novidade, a repeticao e um recurso para tomar a novidade obvia. 
12,1 Breton ( llJ85,p.82-% ) afirma que o Enquadramento Manipulatorio consiste numa maneira de ordenar os 
fatos utilizando-se de tecnicas da desinformacao, ocultacao ou mentira; no reordenamento da realidade sobre 
bases falsas ( naturalizando o real, usando comparacoes truncadas, imagens deformadas, passando opiniao por 
informacao ); buscando apoio para uma opiniao como base numa opiniao anterior aceita, apoiando-se, nesses 
casos, na nossa necessidade de ter pontos de referenda fixos. O Enquadramento Manipulatorio pode ser: 
Enquadramento mcntiroso - usa tecnicas da desinformacao, da mentira, da ocultacao. Reenquadramcnto abusivo 
- consiste em ordenar os fatos de maneira que a nova imagem da realidade assim composta suscite a conviccao, 
de algum modo, sobre bases falsas. SupSe que se apresentasse o real de maneira nao deformada, seria impossivel 
convencer o publico. Enquadramento restritivo - consiste em obter do publico o apoio e o consentimento para 
uma opiniao ou comportamento, mas cuja aceitacao torna-se ponto de apoio para fazer aceitar uma segunda 
opiniao. 
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falsas ( naturalizando o real, usando comparacoes truncadas, imagens deformadas, 

passando opiniao por informacao ). No relato, alem das imagens, as opinioes de 

jornalistas, populares e representantes da sociedade civil sao provas de evidencia, de 

fato. 

- Estrategia do Amalgama Cognitivo - consiste em tornar aceitavel uma 

opiniao, mediante a construcao de uma mensagem que e uma mescla dessa opiniao, 

sem a discussao do seu conteudo, com um elemento exterior, por sua vez, ja aceito 

pelo publico. E, na verdade, uma transferencia de aceitabilidade atraves de palavras e 

simbolos desencadeadores da acao na direcao desejada. Para isso o relato utiliza-se de 

"alavancas venenosas", que e a associacao com palavras ou simbolos tidos como mas, 

que recorrem ao medo, ao desgosto: sangue, assassinato, nazismo, fascismo, etc. 

Acrescentamos que estas "alavancas venenosas" tambem podem ser visuais e sonoras, 

no caso do relato analisado: a camara lenta na cena "da banana" e do efeito sonoro do 

torn grave crescente, que associam, de forma dramatizada, o adversario a algo 

negat ive 
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CONCLUSAO 

Depois do esforco de pensar a construcao da imagem do Cacador de Marajds, a 

partir da otica dos anos 80, do seu cenario e do seu imaginario e deixar no corpo do texto 

nossa primeiras conclusoes, procuramos nesta conclusao final pensar quais fatores descritos 

neste trabalho aqueles sem os quais o fenomenos Collor de Mello nao teria existido ? Destes 

quais permanecem influenciando a construcao e a propagacao de novas imagens de 

candidatos em eleicoes mais recentes ? E quais deles diziam respeito apenas aquela realidade 

historica-social especifica e perderam importancia nas tramas eleitorais subseqiientes ? Quais 

os aspectos de uma cultura e de uma subjetividade marcadamente narcisica com aquela dos 

anos 80 permanecem ou sao redefinidos ao sabor dos novos meios de socializacao, das novas 

formas de sociabilidade e, principalmente, de novos fatos politicos, como o impeachment do 

presidente Collor, o Piano Real, a estabilizacao da economia ? Como o Cenario e o 

Imaginario que emolduraram a eleicao de 1989 foi sendo reconfigurado dentro dos novos 

contextos politicos? O que se alterou e o que permanece nas estrategias da seducao com as 

quais a midia e a publicidade buscam a emocao e a adesao do publico para o consumo de 

imagens politicas e dos seus cenarios? 

Portanto, de uma forma geral, destacamos, a seguir, as causas que consideramos 

necessarias para explicacao do fenomeno Collor de Mello, ou para utilizar o conceito 

Weberiano de "possibilidade objetiva", pensar ate que ponto estivessem estas causas 

eliminadas reprodur-se-ia ou nao o mesmo efeito. 
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1 ) A consolidacao de uma nova subjetividade e cultura narcisica. 

Ela foi resultante de um conjunto de transformacoes ocorridas no interior do grupo 

familiar e nos papeis sexuais, da quebra das relacoes e formas de vida tradicionais com suas 

praticas relacionais e ritos integrativos, em meio a crescente e complexa urbanizacao e 

fragmentacao social, das recentes composicoes e imbricacoes entre a esfera publica e privada, 

determinando formas ineditas pelas quais a intimidade passa a ser publicizada; da crescente 

importancia do mercado, da midia e da publicidade trazendo novos modelos de vida e 

comportamento, em cujo centro encontra-se o individuo, para quern se oferece todas as 

promessas de sucesso, satisfacao e realizacao pessoal, um individuo especial capaz de, pela 

sua autonomia e liberdade, diferenciar-se e sobressair-se da vala comum da massa e ganhar 

um estilo que o torne parte de um grupo de referenda. Portanto, uma nova subjetividade veio 

embalando novos tipos de papds, comportamento e personalidade e criando novas demandas 

afetivas e simbolicas. 

E Collor de Mello fez-se, atraves da midia e da publicidade, uma resposta a estas 

demandas, procurando resolver no campo politico as faltas do cotidiano, catalisando e 

mobilizando a emocao do publico atraves do espetaculo erguido em torno da sua 

personalidade, projetando ritos de intimidade na vida publica e oferecendo a si proprio como 

um meio de vinculo fusional, fornecendo sentido de pertenca e comunhao, mas - ao mesmo 

tempo - apelando para singularidade de cada um, um individuo especial para quern parecia 

destinar a sua mensagem. 

A forma como a midia produz imagens publicas com as quais busca imantar as 

emocoes do publico criando espetaculo, drama e intimidade em torno delas e relativamente 

recente, passou pelos casamentos do principe de Gales e de estrelas da televisao, pela 

campanha e morte de Tancredo Neves, pelo presidente Sarney no auge do Piano Cruzado, 
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pela campanha de Collor ( e Lula, tambem ), e prosseguiu pelo impeachement de Collor, 

pela funeral de Ayrton Senna, pela dramatizacao do Piano Real e pela campanha de Fernando 

Henrique e pela campanha e pela eleicao de Lula. 

2 ) As novas formas de socializacao e o papel determinante da midia e da 

publicidade na construcao do Cenario e da Imagem do candidato. 

E preciso situar nas ultimas decada do seculo XX uma maior emancipacao das 

criancas das figuras maternas e paternas e uma maior vinculacao com as coisas, os 

personagens e modelos que emanam da cultura visual. A midia e a publicidade aparecem com 

agendas extra-familiares de socializacao, atraves das quais o desejo passa a ser produzido e 

educado, por meio de comunicacoes imageticas, ludicas e fortemente emocionais. 

Alem disso, durante as decadas de 70 e 80, foi possivel perceber uma mudanca 

qualitativa nestas instancias midiaticas com a expansao das redes de televisao no pais ( e do 

numero de televisores nos domicilios ), com a maior oferta de canais, com a renovacao da 

telenovela e dos programas ( inclusive dos programas infantis, que passaram a ocupar um 

papel importante na grade de programacao de todas as emissoras do pais ), com a 

globalizacao da informacao e os suportes tecnologicos que permitem maior velocidade e 

instantaneidade na comunicacao; alem de inovacoes como o videojogo, o computador, o 

videocassete, a filmadora, o controle remoto, que passam a intervir na feitura e leitura das 

mensagens televisivas, propondo solucoes individualizadas no dominio privado, como o 

zapping, a gravacao em video e filmadora, a colagem, a combinacao, a intertextualidade. 

m 2 Neto ( 1994 ) nota que na cobertura do caso Collor, os media nao apenas produzem discricao dos 
acontecimentos, mas exercem uma acao ( publica ) atraves das estrategias de construcao da propria 
processualidade do acontecimento. O lugar que fabrica e o mesmo que promove a capitulac3o do presidente, o 
mesmo dispositivo que o constitui, tambem o desconstitui, incluindo as regras e dramas do privado - as 
denuncias do irmao Pedro Collor. E Rubim ( 1989,p.53 ) lembra a importancia que teve, no desenrolar dos fatos, 
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A partir destas transformacoes houve um incremento da capacidade perceptiva e das 

habilidades interpretativas do publico, que consegue decifrar mais rapidamente um numero 

crescente de codigos e sinais, mas o desacostuma a decodificagao de longas mensagens; 

houve um aumento do consumo de fragmentos de imagens, mais dinamicas, velozes e 

excitantes. Paralalelamente, mudava o formato dos programas e pecas publicitarias, fazendo 

valorizar cada vez mais os aspectos sedutores da mensagem, plenamente sintonizados com a 

cultura do entretenimento, cada vez mais fragmentada e veloz. 

E exatamente por isso que a midia foi extremamente importante para construcao da 

imagem do Cacador de Marajas. Collor passou a ter espaco na grande midia nacional a partir 

de 1987, mas em marco de 1989 ele so tinha 9% das intencoes de voto. Bastou apenas o 

programa do PRN, exibido no final de marco para que ele saltasse imediatamente para 15%; 

com o programa do PTR em abril, ele ultrapassou os 17% e passou a liderar as pesquisas e, 

depois de maio, com o programa do PSC, ele passou para 32% e logo chegaria a mais de 40% 

das intencoes de voto. 

As mudancas nas formas de socializacao dentro de uma cultura e subjetividade que 

valorizava sobremaneira o individualismo, mudaram o perfil do eleitor, o fizeram mais 

autonomo, mais informado, mais pragmatico, voltado para o aqui e agora, mais ecletico, 

volatil, menos presos aos lacos tradicionais de poder, solidariedade e lealdade. Mudancas que, 

tambem, o fizeram apto a decifrar e desejar os novos formatos das mensagens politicas, com 

os seus codigos imageticos, sua logica subliminar, com a valorizacao dos cenarios, com a 

velocidade e a profusao de imagens ( que assumem mais importancia que a narrativa ), 

mudancas rapidas de pianos, deslocamento de camara, condensando e deslizando significados 

numa gramatica simbolica ( sonora, verbal, imagetica ) repleta de metaforas, metonimias, 

hiperboles, paradoxos, etc, com a fiisao do noticiario com a ficcao e a circulacao irrestrita de 

a miru-serie da Rede Globo, Anos Rebeldes recontando a Hisl6ria do Brasil: "A diferenga e que elo nao chega\>a 
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personagens, temas e dramas da midia interferindo na narrativa politica. Dai o formato dos 

programas eleitorais, onde o candidato convive com personagens das telenovelas e com os 

seus reinos de ficcao, onde vinhetas rapidas excitam os sentidos e reforcam slogans, onde a 

realidade parece mudar ao sabor dos efeitos especiais, onde os clipes juntam personagem, 

cenario e som, aproximam extremos, invertem logicas, confundem e fundem tempos distintos 

e preenchem a mensagem de constelacoes simbolicas atraves das quais o desejo se reconhece, 

o medo e nomeado e sao postos, fervilhantes, os mitos e as fantasias de uma sociedade. 

Nas tres eleicoes presidenciais subsequentes a de 1989 se percebeu que o marketing e 

a publicidade aprimoraram mais ainda suas tecnicas de captacao como as pesquisas 

quantitativas, as pesquisas qualitativas, o viewfact,l7Ai a telepesquisa, o banco de dados de um 

eleitorado, oportunamente segmentado e identificado e, aprimoraram as tecnicas de 

transmissao: maior cuidado com a imagem do candidato, apuro tecnico na gravacao e 

producao dos programas, uso de novas tecnicas de computacao grafica e arte digital e maior 

profissionalismo na formatacao dos aspectos sedutores das mensagens, feitas na medida para 

emocionar. 

3 ) Este conjunto de fatores, vistos nos itcns anteriores, foram determinantes para 

uma nova forma de personalizacao da politica, expressa atraves de um carisma narcisico, 

secular, midiatico e racionalmente produzido. 

atraves da fria letra. mas televivenciada, em cenas e atos com emoqoes". 
l s o E um mecanismo pernute registrar a avaliaalo de um grupo de eleitores durante todo momento de uma 
transmissao, possibilitando perceber quando certos estimulos de temas, formas de falar, falas, imagens, postura 
ou musicas sao bem ou mal recebidas, agradam ou desagradam. Isso e feito atraves de um controle remoto com 
cinco teclas que apontam graus de satisfac3o e que sao distribuidos para um grupo que vai registrando a cada 
momento sua reacjio. Um computador agrupa os dados e cria um grafico, mostrando o grau de satisfa?ao a cada 
instante da transmissao. 
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No decorrer dos anos 80 os grandes temas ideologicos, ligados a velhas Utopias 

modernistas, foram aos poucos deixando a agenda politica que, a cada dia, era tomada por 

uma multiplicidade de enfoques mais localizados, pragmaticos, exeqiiiveis em curto e medio 

prazo, voltados para o aqui e o agora e para um individuo que se sobressaia nos escombros 

dos muros das antigas estruturas derrubadas: classe, partido, religiao, regiao, genero, 

nacionalidade, etc. 0 fim do bipartidarismo, o posterior desgaste do capital politico do PMDB 

e do desencanto com a Nova Republica e com os seus agentes politicos tambem reforcaram a 

constituicao de um novo eleitor, cujo perfil se aproxima muito do espectador-consumidor 

individualizado, que decide em funcao dos atributos simbolicos colados na marca e na 

imagem do candidato, capazes de mobilizar-lhe os sentidos, a atencao, as emocoes e o 

sentimento, num tipo de comunicacao direta com o espaco privado do seu lar e com espaco 

inadvertido do seu inconsciente. 

A este novo eleitor a politica personalizada passa a se fazer, portanto, na forma de 

acumulacao de Capital Imagetico. Este foi o caso de Collor de Mello. 

0 Capital Imagetico de Collor de Mello e construido na forma de imagem e marca, 

utilizando para isso a mao-de-obra dos especialistas, os instrumentos fornecidos pelo 

marketing, pelas pesquisas, pela publicidade e utilizando como meio de reproducao os media. 

Foi assim, que a partir de 1987 Collor passou a ganhar espaco na midia e a utilizar-se 

de artificios e estrategias para captar sentimentos, expectativas e desejos coletivos, muitos 

ainda difusos no publico, e agrega-los na sua marca e imagem, dando-Thes um sentido, um 

simbolo, um discurso, um corpo. Assim, ele foi se inserindo, de maneira propicia, no Cenario 

e no Imaginario social, captando e utilizando seus medos, fantasias e mitos de forma a melhor 

espetacularizar e dramatizar sua encenacao publica. 

Mas esta encenacao exigia um ator competente. O grande diferencial da nova 

personalizacao da politica e que Collor foi, ele proprio, a mensagem. Sua aparencia, suas 
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atitudes, seus gestos e o seu cenario, previamente avaliados e conduzidos, garantiam-lhe uma 

reproducao visual esteticamente limpa, uma "espontaneidade controlada" ( Sennet ) e uma 

forca sedutora que o inseria numa experiencia narcisica desejada. O eleitor, em tempos 

dificeis, buscava um espelho atraves do qual se identificasse: moderno, jovem, atletico, 

saudavel, viril, forte, corajoso e determinado, e projetasse o seu odio e o seu temor contra os 

inimigos que impediam que o tempo mudasse. 0 candidato, atraves da sua imagem e marca, 

parecia transfundir ao eleitor-consumidor os valores simbolicos nelas agregados. 

Assim, Collor abriu um canal de comunicacao direto com o eleitor, sem o artificio 

dos partidos e dos agentes sociais e politicos desgastados. Ele era a mensagem e a imagem 

que se impunha como um projeto coletivo que, pela flexibilidade, polissemia, plasticidade, 

estrategicamente planejados, juntava elementos do imaginario tradicional com elementos de 

uma modernidade neoliberal que se anunciava sobre um mundo de fronteiras redesenhadas. 

Atraves da personalidade do candidato foram celebrados os rituais magicos da instituicao e da 

delegacao, estimulando uma identidade e um sentido intimo de pertencimento, num espaco 

social cada vez mais fragmentado e diluido, propicio para se contemplar os espetaculos, os 

dramas e as luzes da nova politica. 

Uma questao que se coloca, tomando as eleicoes presidenciais, e ate que ponto se 

pode afirmar que o capital simbolico ( imagetico ) acumulado por Collor de Mello difere 

daquele capital simbolico ( politico ) acumulado por Janio Quadros, o ultimo presidente eleito 

antes dele. 

Tal como Collor, Janio elaborou um estilo, um discurso e acoes politica 

premeditadas voltadas para a construcao de uma imagem personalista forte, ambos 

empunhavam bandeiras da moralizacao e procuravam se diferenciar dos politicos tradicionais, 

ambos utilizaram um eficiente sistema de comunicacao baseado na auto-avaliacao, em 

deniincias de irregularidades administrativas e no uso sistematico da imprensa; e ambos 
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criaram suas marcas com componentes simbolicos fortes ( Janio utilizou: velas acesas, o 

slogan "o tostao contra o milhao" e a vassoura).1244 

Collor, apesar de ter sido prefeito ( bionico ) de Alagoas, deputado Federal e 

governador de Alagoas, so veio ganhar visibilidade e repercussao nacional neste ultimo 

mandato; enquanto Janio Quadros elegeu-se vereador, deputado pela Assembleia Legislativa 

de Sao Paulo, deputado federal pelo Parana ( mas nao assumiu ), prefeito de Sao Paulo, 

empolgando os eleitores com os seus discursos e as suas acoes, construindo uma base social 

de apoio que ia de segmentos da classe trabalhadora urbana, a classe media e a setores 

empresariais. 

Enquanto Janio utilizou o radio, Collor utilizou, principalmente, a televisao para 

ganhar visibilidade. Enquanto a visibilidade de Collor era decorrente de estrategias de 

marketing, baseadas em processos mercadologicos, como analise, adaptacao, ativacao e 

avaliacao, responsaveis em criar a imagem e a marca, em elaborar temas, em fornecer 

elementos do discurso, em escolher os simbolos da campanha, Janio utilizava principalmente 

a intuicao e a experiencia do seu staff e nao de um corpo de especialistas. 

Enquanto Janio era mais espontaneo, mantinha uma aparencia propositadamente 

deleixada, o mesmo terno azul-marinho, os cabelos despenteados, como forma de se 

diferenciar dos politicos tradicionais. Collor estava plenamente adaptado a era da imagem e as 

prescr ibes do marketing e soube fazer-se ele proprio a mensagem, mantendo um excessivo 

cuidado com a aparencia, com o corpo, com os gestos, com as atitudes e com todo o cenario 

fisico e simbolico a sua volta. Na era de Narciso e preciso ser Espelho, para ser visto e 

desejado.124 

1244 A comparjcao com Janio Quadro foi feito sobre o texto de Vera Chaia ( 1996 ) Um mago do marketing 
politico. 

Segundo Chaia ( 1996 ), ja quando Janio se candidatou e ganhou a prefeitura de Sao Paulo, em 1985, ele 
soube usar os recursos da televisao (p .98) , e criou programas com base em uma ampla pcquisa feita em todos os 
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Enquanto Janio empolgava e emocionava, principalmente, com a persuasao dos seus 

discursos, Collor seduzia pela sua propria imagem e pelas constelacoes simbolicas articuladas 

em torno dela pela midia e pela publicidade.1246 

Finalmente, resta relacionar os elementos conjunturais que tiveram importancia 

decisiva na imagem e nas mensagens de Collor de Mello pela midia e pela publicidade, mas 

que, por se referirem ao contexto especifico do Cenario e do Imaginario da decada de 80 , 
tornaram-se secundarios, esquecidos ou foram reformulados nas campanhas presidenciais 

posteriores. 

1 ) Os Medos. 

A erosao dos modos de vida tradicionais persistiu, eles foram substituidos ou 

acoplados aos novos modos de vida urbanos, fragmentarios, individualizados, mercadizados e 

impessoais, mas isto se deu em meio a consolidacao de novas conquistas sociais e individuals, 

ao estabelecimento do Estado de Direito em sua relativa plenitude, a consolidacao de novas 

formas de interacao midiatica, como a internet e de novas formas de compensacao simbolica 

com as quais a midia supre a necessidade, cada vez maior, de um publico que quer se 

bairros da capital. Com isso mostrava-sc como aquclc mais prcparado para rcsolvcr os problcmas dc Sao Paulo. ( 
p. 100) 

Conti ( I999,p. 190 ) nota que no caso de Collor s2o os simbolos emitidos pela campanha, muito mais que os 
discursos, que comunicam a mensagem. E cita o jomalista Ricardo Setti que perccbia como eram breves e sem 
grande expressao os discuros do candidato: "Falou dez minutos cra\>ados a uma multidao que espera\'a ha tres 
horas. Com isso, ganha tempo e esconde uma cracterisitica negativa: o fa\>orito nas pesquisas e um mau orador 
de palanque. Collor nao modula a voz, nao faz pausas dramdticas, nao alterna ironia e fiiria como os grandes 
tribunos. Seu torn permanente e o que se poderia chamar de rouco-exaltado. Os temas e os borddes sao sempre 
muito semelhantes: "Prometo um governo com vergonha na cara', 'querent color a minha boca, mas o bovo nao 
e bobo, nao se deixa enganar pelos falsos profetas'... ( p . 191 ). Apesar disso empolgava a multidao so com a 
sua presenca. Para Neumanne ( segundo Conti, p. 192 ): nunca se vira esse tipo de relacao entre um candidato e a 
massa. "A multidao fremia como adolecente histerica diante de um idolopop". 
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emocionar com a intimidade tornada publica ou quer publicizar a sua intimidade, dai a 

proliferacao das webcamarasnA1 e dos programas de televisao com as suas camaras 

escondidas, com os seus reality shows.1749 A propria esfera politica ganhou, cada vez mais, 

um aspecto de reality show com os candidates narrando, entre lagrimas, as suas vidas no 

horario nobre da TV; com os seus dramas pessoais, seus romances, suas aventuras e suas 

intimidades tomando a cena central das narrativas midiaticas e da publicidade. 

A violencia urbana continuou aumentando, trazendo medo e panico, mas aos poucos 

pareceu perder o sentido de novidade, se inserindo cada vez mais nas tramas do cotidiano e 

sendo despolitizada, no sentido de que deixou de ser associada a crise economica e politica e 

passou a ser associada ao poder emergente das faccoes criminosas. Mas tal a sua gravidade e 

amplitude, nao deixou de fazer parte dos discursos e pianos politicos que ressaltam 

principalmente as formas do Estado em combate-la e gerencia-la. 

A estabilizacao e a "liberalizacao" da economia e o redimensionamento do tamanho 

do Estado tambem repercutiram nas lutas e movimentos sociais. Ficaram para tras as grandes 

greves de trabalhadores, as ininterruptas greves do funcionalismo publico, as greves gerais, 

os saques, os quebra-quebras, geralmente associados as promessas de uma transicao que nao 

1247 Na dccada scguinlc a prcscnca da Internet vai potentializar este fenomcno, "O fendmeno da consagracdo do 
homem comum como personagem incomum ganhou corpo com a Internet, que dd a qualquer um a chance de 
abrir sua pagina para dizer quern e, o que faz e publicar o poema que nunca ninguem quis ler". ( Veja, 
28/06/2000,p.92 ) Em 19%, Jennifer Ringley, espalhou camaras pela casa inteira e passou a exibir 24 horas a 
sua vida domestica. Seu site ja foi visto por mais de 5 milhoes de pessoas. Estima-se que hoje, segundo a 
reportagem de Veja, 10.000 webercamaras estejam jogando imagens como essas na rede. 
12 Numa reportagem do final da dccada dc 90, a rcvista Veja mostra como programas de televisao que 
exploram a privacidade de pessoas comuns e o sucesso do momento na Europa e nos Estados Unidos. "A 
novidade na telinha consiste em expor d apresentaqdo publico atitudes as quais as pessoas estdo cansadas de 
assistir no dia-a-dia, mas apenas na intimidade e longe das camaras. "(Vcja:28/06/2000,p.90 ). Por exemplo: A 
CBS com o programa Survive grava grupos de pessoas abandonados numa ilha - conseguindo 23 nulhoes de 
telespectadorcs. Este programa, que teve como ideia original o holandes Big Brother, foi copiado da TV succa.. 
Ja foi copiado tambem na Espanha c Alcmanlia e no Brasil, pela Rede Globo e pela MTV. Na Inglatcrra, de 
forma paretida, uma emissora, PBS, transmite a vida de uma familia durante trcs meses numa casa da era 
vitoriana 

No Chile, uma alriz foi contratada para viver dois meses em uma casa de vidro, exposta ao publico. No 
Brasil, proliferam as "pegadinhas" e programas que copiam o americano Geraldo, como: Programa da Mdrcia, 
Programa do Ratinho, Programa da Silvia Popovic, No Limite, Big-Brother, Casa dosArtistas etc. Sao espacos 
onde as pessoas comuns aparecem em publico, quase sempre em condic3o subalterna, na posicSo de calouro, 
abrindo sua vida inn ma aos 15 minutos dc Tama ele mora. 
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se cumprira e ao desencanto com os milagre, os pianos e os projetos de salvacao nacional que 

nao suplantaram a crise social e economica. As questoes como desemprego, moradia, 

transporte urbano passaram a ser cada vez mais administradas atraves de politicas publicas 

especificas e inseridas em movimentos sociais mais localizados e pragmaticos. 

Depois de consolidaram-se novos papeis e comportamentos, novas relacoes 

familiares, sexuais, de genero; de se ajustarem os novos blocos de poder no mundo 

globalizado ( apesar das crises economicas que assustaram a decada de 90 e do crescimento 

do terrorismo internacional ) ; depois da liberdade individual ja nao despertar as mesmas 

angustias de antes, o medo associado a desconfianca perdeu a sua urgencia apocaliptica. 

A inflacao foi uma hidra vencida com o Piano Real e o medo que fabricaram ja nao 

era dela, mas do seu possivel e temido retorno. O medo da volta dos militares a cena politica 

sumiu diante da estabilizacao da economia, da consolida^ao de um novo contexto politico-

economico internacional e do fim do socialismo ( com a crise economica da Russia e dos 

paises do Leste Europeu e a crescente participacao da China no mercado internacional). 

O vazio de govemo - que na decada de 80 foi resultante da desestabilizagao das 

estruturas de poder, em meio a crise socio-economica, a desagregaijao dos mecanismo de 

solidariedade e a predominancia da logica da desconfianca, contaminando as relacoes 

pessoais e as relacoes politica, deslegitimando o Estado e seus agentes politicos - parece ter 

sido preenchido. A CPIs e a cassacao de parlamentares no Congresso e, principalmente, o 

Impeachment do presidente Collor serviram como um ritual de passagem. O preto e depois o 

verde-amarelo das caras pintadas significaram o luto e o renascimento de novos suportes 

provedores de confian?a. Mesmo com a recorrencia quase que cotidiana da corrupcao e dos 

privileges nas varias esferas de poder, os centros de poder parecem preservados nas 

narrativas midiaticas. 
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O Estado recortado pelas politicas de privatizacao de orgaos e instituigoes publicas, 

pela delegacao de funcoes antes ao seu poder, pelo congelamento do salarios dos funcionarios 

piiblicos, pelo maior poder dos orgao de gerencia e fiscalizacao da sociedade c iv i l , inclusive a 

midia, deixou de ser o monstro no qual se abrigavam os marajas. Ja nao e capaz de despertar 

a luta epica de um heroi messianico. 

Depois dos anos 80, o Brasii ganhou duas Copas do Mundo de Futebol e o mundo 

dos esportes criou novos herois: Romario, Bebeto, Ronaldinho, Ayrton Senna, Popo. O Piano 

Real foi saudado como um novo recomeco, parecendo inaugurar uma epoca de otimismo 

contra os desencantos do passado. 

A doenca e a morte de lideranca e presidentes cardiopatas, deprimidos, abatidos 

coincidiam com as tortuosas e escarpadas fases de uma transicao que teimava em nao se 

completar. A saude do governante continuou a ser valorizada, mas nos tempos de estabilidade 

se verificaram passagens de poder mais amenas nas maos de comandantes suaves; 1 2 4 9 que nao 

exigiam mais dos novos pretendentes ao poder tanta demonstracao de forca, vitalidade e 

virilidade. O tempo nao e mais de ruptura, mas de continuidade. 

2 ) Fantasias e Mitos. 

- Fantasias de Integracao e o Mi to do Centra. Durante a decada de 80 se lutou e se construiu 

um projeto de pais que passava, na politica, pelo retorno a democracia; na economia, pela 

1 2 4 9 A rcvista Epoca de 16 dc setembro de 2002, traz um foto grande do presidente Fernando Henrique 
caminhando empertigado e firmc. O titulo informal O COXMNDANTE SUAVE , Prsidente que nao sabe clizer 
"nao", FHC trouxe estabilidade e implantou refonnas, mas nao conseguiu fazer o pais crescer. Na legenda da 
foto se lc: Despedida, aos 70 anos, 3 quilos mais magro, FHC deixa o Palacio depois de oito anos de um 
governo de contradigdes. 
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estabilidade economica e na cultura e consumo, pela modernizagao do pais. Na decada 

seguinte, este projeto parecia realizado, era preciso apenas manter a estabilidade 

conquistada, promovendo o crescimento da economia e resolvendo os problemas sociais e 

a injusta distribuicao de renda. O pais nao estava mais a beira do precipicio, mas a beira 

do centra. 

Eroticas/Narcisicas e o Heroi Salvador. O heroi das novas decadas retomou a narrativa 

mitica erguida por e em torno de Tancredo Neves, procurou mostrar-se sabio, competente, 

equilibrado, pacificador, conciliador, humano e protetor. Esta narrativa esteve associada 

as imagens de Fernando Henrique e a de Lula, desde a eleigao de 1998, mas 

principalmente, na eleigao de 2002. Leonardo de Caprio no Titanic deixava Stallone-

Rocky-Rambo naufragar nas areias movedigas do passado. A Aids foi sendo 

desmistificada pela ciencia e os movimentos sociais, as ONGs e a midia contribuiram para 

atenuar-lhe o estigma, a doenga foi perdendo a marca mistica da punigao, talvez isto tenha 

contribuido para que nas novas campanhas politicas as fantasias de um novo pais nao 

passassem exclusivamente pela vinganga e pela canalizagao da pulsoes agressivas e odios 

da populacao contra os seus profundos inimigos. Onde antes se viu o relato "Nazismo" da 

campanha de Collor, agora se via mulheres gravidas vestidas de branco, algumas com 

criancas no brago, descerem uma colina verde ao som do Bolero de Jiavel, no programa 

eleitoral de Lula, em 2002. Em um relato da campanha de Jose Serra, Tieste mesmo ano, 

um portador do virus H I V era o personagem principal, mostrando os resultados da politica 

de saude do governo contra a doenga. 
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Fantasias Materials e o Mi to do Recomego. A promessa de ascensao social continuou 

fazendo parte da agenda politica e dos projetos individuals, so que agora ligada a 

conquista da estabilidade, atraves do Piano Real, da inflacao zero, da paridade com o 

dolar. FHC parecia retomar a promessa perdida pelo presidente Jose Sarney na epoca do 

Cruzado. A campanha de Lula, em 2002, levou-o a comprometer-se com a estabilidade 

conquistada, antes de acrescentar suas mesmas promessas de conquistas sociais, de justiga 

social e de distribuigao de renda. Com ele, a classe trabalhadora parecia chegar ao paraiso 

do seculo X X I . Os desencantos ja nao eram os mesmos. 

Fantasias Destrutivas e o Mi to da Conspiragao. O mito da Conspiragao da "oposigao 

radical" que se manifestara nos agentes comunistas e de esquerda que queriam impedir a 

transigao do presidente Joao Figueiredo, que atrapalharam a campanha de Tancredo Neves 

( o PT nao votou no Colegio Eleitoral e os deputados que o fizeram foram expulsos do 

partido ), que promoveram greves e quebra-quebras no governo Sarney e pareciam querer 

impedir que desse certo os pianos economicos e as tentativas de pacto social daquele 

govemo, mantiveram-se nas narrativas da midia e do poder como sombras do medo. 

Contudo, com o Piano Real e com o governo do PSDB foi sendo reformulada aos poucos 

esta mitologia. De um lado, o fim do socialismo, de outro a definigao de centro-equerda 

que o PSDB tomava para si e o afastamento do PT do discurso socialista, 1 2 5 0 fizeram com 

que a "oposigao radical" se transformasse em "oposigao incompetente e despreparada" 

capaz de levar o pais a perder a estabilidade conquistada e o rumo do seu centro, diante 

• • 1251 

das crises e mudangas de uma nova e complexa economia mundial. 

1 2 5 0 No Encontro National do PT em Belo Horizonte surgiu um documento dizendo que, se eleito, o partido nao 
faria um governo socialista. (Epoca, 08/01/2003,p.39 ) 
1 2 5 1 Na campanha de 1994, segundo Carvalho ( 2000 ), FHC fez uma operac3o simbolica bem sucedida, 
mostrando-se como o pai responsm>el da nova moeda, que pleiteava a presidencia para acolher o seu rebento 
com seguranca e grantir o seu desenvolvimento saudavel. Os que se opunham ao Real assumiam a condicao de 
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Depois de longos, de sofridos anos, 

Chega enfim uma Nova Era, 

Chega enfim uma Nova Decada! 

Em cada coracao e primavera, 

A alegria sorri na boca do povo. 

E neste primeiro do ano, 

Sonhando tudo que nos espera 

Nesses oulros dez anos que virao, 

Em cada rua todo o mundo danca 

Cantando a cancao 

Da eterna esperanca. 

( primeiro poema de Mario Quintana na decada de 90 ) 

inimigos e os que prometiam adota-lo, a de usurpadores. Na campanha de 1998, a candidatura de Lula aparecia 
nas discussSes em grupo das pesquisas qualitativas associada a todo tipo de risco, mesmo entre os seus 
simpatizantes (Venturi, 2000,p. 113). Na campanha 2002, a atriz Regina Duarte, no programa do candidato Jos<5 
Sena, exemplificou bem o discurso do medo que se tentou construir com base em uma possivel vitoria do 
candidato petista. 
1 2 5 2 ( Veja Especial, A Decada de 80, 31/12/89) 
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< Com estes companheiros ? 
10 brincanoa 

Olha pai, voce1 sabe que o maior sonho do pessoal 
da rninha geragao e ter um dos micros da Microdigital, que 
sao os mais faceis de usar. Eles sao realmente fantasticos. 

Veja, por exemplo, o TK 85: ele pode me dar a maior 
forga no estudo, tern centenas de programas disponiveis, T t x g e n e i ^ 
alem de ter o preco mais acessfvel do mercado. ~" 

. Ja o TK 2000 e incrivel, pois roda o Multicalc, a 
versao Microsoft do Visicalc®, o programa mais famoso em 
todo o mundo. E pode intercambiar planilhas com 
computadores da linha Apple®. 

O TK 85 e o TK 2000 ajudam muito, tanto quern 
estuda como quern trabalha, servindo para cadastrar 
clientes, controlar estoques, acompanhar o orcamento 
familiar, fiscalizar a conta bancaria, estudar matematica, 
estatistica, e tudo o que voce puder imaginar. 

Ah, compra um pra mim! Eu prometo que s6 vou 
brincar com ele quando acabar a licao. 

GRATIS 
- Na compra de um TK 85 vocS ganha um livro "Basic TK" ou "Curso 

da Jog os" e os programas de TK ALC e TKM AN. 
- Na compra de um TK 2000II voce ganha o livro "Conhecendo e 

Utilizando o TK 2000" e os programas Multicad e Fliperama. 

T K 2000 11-64 K 

M-irnfl rfrjTstr-Kln ̂  Vfetenrp M;»rn rpqisifatJn do Appi*> Cooipninr 

/MICROD1GIML 
computadores pessoais 

Fig. 
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A juvent 
A roqueira Rita Lee ganhou. Chegou a vez de 

uma geragao de jovens sem complicagdes e disposta a ser 
beta e sauddvel sem querer salvar o mundo 

E les sao de pouca conversa, escas-
sos l ivros e tern sempre os ouv i -
dos ligados em algum som, sem 

preferencias musicais. Abandonaram 
aliviados os jeans pasteurizados pelo 
bri lho calculado de pulseiras, camisoes 
e minis. Trocaram os sapatos das pas-

•seatas pelas rodas deslizantes dos pa-
tins. Em carroes, legioes de motos ou 
bicicletas, no burburinho de turmas 
mais que em contidos pares, eles que-
rem o realce. Eles sao a gataria — ga-
tas, brotos, gatoes e gatinhos, corpos 
curtidos a esporte e sol , as cabe^as fei-
tas para mergulhar seus 17 ou 20 anos 
em j o c k , praia, patinagao e, invariavel-
mente, na moldura de algum espelho. 

60 

ta e solida parceria a que ja assistiu es-
te pais t ropical . 

Ela , aos 32 anos, i uma velha rabu-
genta que persegue esse tal de " roquen-
r o u " . E tambdm uma Miss Brasi i desa-
jei tada que tropega no manto e deixa S C R I P T S I M P L E S — Eles, dourados, j o -
despencar a peruca preta da cabega r u i - > > v e n s , dangantes, sao habitualmente acu-
va, e ainda a vft ima sexual de um vam-^ \ sados de alienados, frouxas conscien-
piro que suspira ao sentir suas denta- cias apertadas em modelos Fiorucci , T-
das. 

E nesta sexta-feira, as 9 da noite, ela 
vai-se jogar no palco esmurrando o 
chao, assistida por uma enorme vaca 
de papel que faz as vezes de cenario, e 
depois dangar tresloucadamente na fren-
te de um enorme telao, num especial 
da Globo que leva seu nome, " R i t a 
Lee Jones" . Eles e ela se encontram 
nesse comedo de decada na mais maro-

Macchione, Company , as marcas famo-
sas. Sobre ela se disse, certa vez, que 
o Brasii sofria de dois males: infla<,'uo 
e Rita Lee. Melhor seria dizer, porem, 
que o mal Rita Lee cresce a um suces-
so tao vert iginoso quanto os indices in-
flacionarios: em 1979, seu penult imo 
disco, " R i t a L e e " , vendeu 400 000 
exemplares, entrando numa faixa so su-
perada pelas unanimidades de Chico 

VEJA, 5 DE NOVEMBRO, 1980 

Fig. i 
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EIS OS NOVOS RICOS: 
Lies ganharam mu i to mais do que d inhei ro! 

Fotos e depoimentos autenticos de brasileiros 
que usaram e aprovaram Smoke-Ki t . 

I Joao Calisto Goncalves Simoes -
Carapicuiba, SP. 

; "Tentei todos os sistemas possi'veis, porque 
, meu medico tinha me avisado do problema do 

fumo e do mat que ele faz. So consegui 
sucesso com o Smoke-kit. E foi muito facil. 
Em 10 dias parei definitivamente de fumar." 
Sidney de Paula — Rio Claro, SP. 

"Consegui o que eu mais dese/ava na vida. 
Agora estou livre do pesadelo do cigarro. E 
com Smoke-kit foi facil. Sem nervosismo, sem 
fome, que maravilha! Este metodo e mesmo 
revolucionario. . ." 
M.A. Antunes -
Sao Paulo, SP. 

"Fumava ha 11 anos, e hoje com 25 anos ja 
me sentia muito mal, quase sem fblego. Quan-
do descobri o Smoke-kit nao achei que fosse 
dar ceno, mas resolvi tentar. E cheguei la. 
Nao fumo mais e isso me enobrece bastante. 
Toda minha vida mudou, estou tao feliz que 
nao sei como agradecer-lhes. .." 

*DOOS ELES U S A R A M SMOKE-K IT E G A N H A R A M M U I -
OS ANOS DE V I D A . PORQUE L E M 8 R E S E QUE 0 D U R O 

, . A 0 E MORRER POR CAUSA DO C I G A R R O . D I F I C I L E 
V I V E R COM OS M A L E S QUE ELE CAUSA. TENTE SMOKE-
KIT E, C 0 M Q T O D A S ESTAS PESSOAS V 0 C 6 V A I VER 
QUE ELE E A M A N E I R A M A I S EF IC IENTE E S E G U R A DE 
SE L I V R A R DO C I G A R R O . 
SMOKE-K IT AGE G R A D U A L E S E G U R A M E N T E . 

Os dois principals mot ivos pelos quais e dif icil parar de fumar 
?"o: a necessidade de uma incri'vel forca de vontade e a falta 
. icologica que o cigarro faz nos primeiros dias. Smoke-Ki t 

solve ambas estas dif iculdades. Porque Smoke-Ki t nao usa sua 
forca de vontade. E, ao contrar io dos antigos sistemas para parar 
de fumar, Smoke-Ki t age gradualmente, nao criando aquela-
alergia ao fumo, que faz com que o fumante sofra tanto que, 
passada a alergia, ele volta com ali'vio ao cigarro. 
SEM EFEITOS C O L A T E R A I S 

Porque funciona programadamente, Smoke-Ki t nao causa os 
ti'picos efeitos colaterais que o fumante sente ao abandonar o 
cigarro: nervosismo, ansiedade, insdnia e mui ta fome. VOCG 
•; ' R E N D E U A F U M A R , SMOKE-K IT F A Z COM QUE VOCE 
L i S A P R E N D A . E tudo isto sem nenhum desconforto. E sem 
os antiquados pontos na orelha, as perigosas dogras, os cansa-
tivos exerci'cios psicologicos. 

SMOKE-K IT 6 0 M E L H O R E 0 M A I S B A R A T O 
Nem tudo que e bom custa caro. E, Smoke-Ki t , o un ico me

todo de elimfnacao do cigarro que foi aprovado unanimemente 
em todos *cfi testes cienti ' f icos nos EUA, 6 uma prova disso 
p eca Smoke-Ki t . Ele custa menos do que voce paga em cigarros 
n m unico mes. E rende juros. Em saude. 

S Y N O M E T R I C S - a descoberta de um 
campeao olimpico! 

PERCA SUA BARRIGA 
EMUMASEMANA! 

Com apenas 
7 minutos 
pordia! 

1KKBERGF.R 
O Campeao Olimpico 

Mcdalha de Ouro not Jogo* OUmpkot pela 
equip* americanade levwiameniode peso 
Tn-campcio munJul ru mudalkl̂ dc 

nol t * I'., i- c i.-. i 
Dure vein cam pelo mcwrul noi.fcUA 
: • . > J • 

f NTCNOA MELHOA O QUI SYNOMITRtCS FAZ PO* VOCE. 

Sincrjcuno. Iiso iigrufka: quamlo voce cdmbma 
dots usicnus el« M tornam irKlivMjualmenle nun 
efkknles. E o rcsoludo i MELHOK Jo que se 
via t uur ot dots vpj/^di/ncnle. Potimo eu cru-
mo meu jpaiYlhu de SYNOMETRICS. Um* dtv 
coberu que moatra k u i resuludut em poucoi rru-
nutoV Com minimo atot^o' Eu tenho cerieu dc 
que uiando SYNOMETRICS (Isotonk • I some -
irk) voce umMm vai climina/ sua bamga c ter 
uma figurc elegante". 

SYNOMETRICS t* umKnucionai siMcrna que 
junta peb pi-.. - - i i vei 01 principwe '» • <• i : 1 I 
ootrorucos. AcUmado como a rows scnsacional 

mode m i pan euminar rapidamcnie lo-
das as ruxnvert gorduras, pncua e b*miJ que de-
• a estetka do seu corpo. E aubstitui-laj por 

um enomago firme, reio e um corpo esbeiio c ele
gante. 

IKJE BERCER EXPLICA SYNOMETRJCS • 
O NOVO E FAClLlMO METODO QUE LHE 
DA UM NOVO CORK) 

-O cue 4 SYNOMETRJCS? Voce provavel-
menie ja ouviu Mar not ; ri/i. ,- • i oomeincos e 
> '. ru -i de modeiagem corporal. Eu usei AM
BUS no meu treinamenio diano para is Olirnpia-
daa. E de lanlo convivcr com clei acabei desenvot-
venoo meu prdpno metodo. que reurul u qualtda-
dci de AM BOS OS SISTEMAS NUMA SO UNI-
: •'. ; O resuliado Tot nmplesnicnte : > --
Eu pasaei a conscrvar rrunha forma Huca e manlcr-
me esbelto em m e r « da meude do tempo que eu 
treirava antes. E meu ciemo pioblema dc baniga 
(que quaac me ura das elinunatohas1) limpkimerv 
tc doaparcceu." 

O SEGREDO DE SYNOMETRICS 
"Mais tarde eu descobri a nuio cknt/Ka da 

cftcicncM tk SYNOMETRJCS. E o que se chama 

Bio-Center Ltda - Av. Republica do Lfbano, 2.050 
Tels. 71-5108 / 549-3074 

SYNOMITRiCS t MAlS BAJLaTO 
• • • ' uu na tua piopna cau. 
- • • 1 • u murulotft, 
- - • » nlo pags j > . i < clubes cum 

• • • ganha umpo 

SYNOMETRICS t MAIS SMPtfS 
• Vocl nig preetu dc nenhum oouo 
cquipvncnio (special 

• Serve para qualqucr idadc. 
• Serve para homeni e muJJHerti 
• Pcde xr usado por leda • ramJia. 
• Portaii c dc fieri mancjo. 
• Nao rcqutr dieus. 

Sao Paulo 
WE 615 
SP 

Mande seu pedido para: 
BIO CENTER - Calxa Postal 276 - CEP 01000 
• Sim, mande-mc o SMOtCE-KIT por C i $ 750,00 
• Sim, mandc-me S Y N O M E T R I C S por Ctt 700,00 
• Sim, mande-me ambosporCr$ 1.350,00 (descontodeCrS 100,00) 
• Cheque pagavel em Sao Paulo • Vale Postal 
R E E M B O L S O POST AX 

• S M O K E - K I T por Cr $ 850,00 • S Y N O M E T R I C S p o r C r * 800,00 

A T E N ^ A O : Mande o cupom e seu cheque ou vale postal no mesmo 
envelope ou nos e Impossi'vel remeter os produtos. 

Nome 
Endereco N*? • 
Fone Apto Bairro CEP 
Cidade ^ . • • • • • • • -Estado . , 

Fig. 
04 



Depois do quatro pares de oculos Corn as lentes de contato serie " 0 " , 
e outros tantos de Icntos de contato, acabei com o desconforto dos 
voltei meus olhos para as lentes 
de uso prolongado serie " 0 " da 
Bausch & Lomb. 

mais receitadas no mundo inteiro. 
E a razao dessa preferencia 

oculos e corn o tira-e-poe das lentes esta na tecnologia_exclusiva da 
de contato comuns do todo o dio. 

As lentes do uso prolongado 
Bausch & Lomb. Cada lente 
Bausch & Lomb e moldada por 

Bausch & Lomb sorie " 0 " , eu coloco computador, o que garante uma 
precisao absoluta de qualidade. 

0 mundo ira ver voce com 
outrosolhos. E sem oculos. 
Consulte o seu especialista. 
E pega lentes de uso prolongado 

/ ri'tr-. f.'r> i/v.i/wr.(i"r;.7'/ii r~hrii> "O" 
" lit lliusch K / cmh 

uma vez o esqueco por uns innta 
dias. Elas sao leves, confortavois, 
rer.i;?tontes o me deixam com a 
aparoncia mois natural do mundo. 

E sao tao seguras que eu ate 
d'.i rmo com elas. Agora, ao ncordar, serie " 0 " da Bausch & Lomb 
rnnus olhon irrariinm felicidnde. 
Possn tratialhar, prnticar nsportoso 
Im nnin vida mais otiva n n n r p u i c i n n n n (vri\ 

Aa icntos do uso proiongad. > B A U S C H & L O M B !,«:•; 
R.M.I'-.th G LOmb SWinO " 0 " SOO flfi TECNOmfilA EM CONTATO COM SFUSOU«OS 
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d e n s t e i 
Criou 

Emulsao Matinal Anti-Ru; :as. 

S K I N L I F E 

special wrinkle 
day emuls ion 

emulsao matinal 
para 

atenuar as rugas 

CONTEUDO 75ml 

Helena Rubinstein 

• Pela primeira vez um tralamento para o dia que junta a leveza 
de uma emulsao a uma acao anti-rugas. A Emulsao Mat inal A n t i -
Rugas faz isso por voce. 
• O extrato biologico G A M concentrado traz para a pele os 
elementos ativos regeneradoresqueel iminam, d iaaposdia , rugas 
e marcas de expressao ate 5 0 % . U m teste de computador 
comprovou isso. 
• E, alem de filtros solares, a Emulsao Matinal Anti-Rugas tambem 
traz fatores hidratantes e protetores para lutar contra as agressoes 
do dia-a-dia, as quais provocam u m envelhecimento precoce. 
• C o m o tratamento diario Skin Life voce vera, dia apos dia, 
como sua pele sera visivelmente mais lisa e mais j ovem. 

Pcrfil da pele antes do Irata-
menlo linelodo de surfumelria). 

A|«is o Iralanienlo, a marca <le 
expressao uidesapareceu. A ru
ga profunda ibiesla alenuada. SKIN LIFE 

Dia apos diajrienos rugas 



SR.N 
CREME CONDICIONADOR PARA 

A PELE DO HOMEM. 
FORMULA FORTE IVVRA REVITALIZAR A APARENCIA. 

QUEM ASSINA E NATURA. 

Win'1 

Wmf 
Sc voce tern uma pclc saudavel, firmc e sem linlias, inclua cm sens 

habitoso Creme Condicionador Natura para mantc-la assim. 
Mas se sua pele ja csti um pouco cansada, inclua cm scus habitos, 

tambcm, o Creme Condicionador Natura. 
Voce vai ver que ele rccria na epidcrme a cstruiura c a forca dc uma pele mais jovem. 
Sr. N-Crcmc Condicionador para a Pele do Homem. Foimula forte a base de Lipossomas*, 

Vitamina E e Filtro Solar. 
Para homens que vivcm o seu tempo. 

• Lfpidcs isoladas do tccido animal que reptoduzem coin [wifcî Jo a cstruiura cclular jovcm Rcmitc c rcvolucionaria descobena dos 
ccntros curopcus dc pesquisas, frmieiidos por Laboratorios I'cntapliarm • Suica, sob o nonic dc Glyrosnmr 

natures 
Cosm6llca Terapeutica 

Chame a Natura pcloi tclcfoncs: (Oil) 88) 2199 Ramais 500 c Ml /Sao Paulo; (021) 26Y. 4422/Rio dc Janeiro; (Oil) 800 8 »6>Ocmai« Kstados. 
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Inflagao. 
Ela e inimiga do produtor, do industrial, do comer-

ciai ite. E inimiga do consumidor, da famflia, do trabalha-
dor E inimiga do orgamento da dona de casa, da empresa, 
do ] )ais. A inflagao e inimiga do povo. 

Chega. 
A vontade nacional e acabar com isso. Estamos diante 

da (portunidade defmitiva. O piano esta em nossas maos. 
As lecisoes foram tomadas. Sao duras, mas indispensa-
veis, Sao dificeis, mas precisam ser compreendidas. Para 
fun ionarem precisam de todos e de cada um. Juntos, po-
den os ganhar esta guerra. 

ESTA DECIDIDO. 
0 Governo agora so gasta depois de arrecadar. Cinco 

feet adas. 573 diretores e conselheiros perdem os cargos. 
y 

Fig. 
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Em Janeiro, a inflacao deu o ultimo suspiro. N6s te-
mos que acabar com ela, e estamos acabando. A na-
qao nao pode mais suportar os seus efeitos desastrosos 
na economia, na vida das pessoas e das empresas. As 
medidas tomadas sao essenciais para que a inflacao 
acabe de uma vez, e para que o pais volte a crescer. 
Vamos expulsar a inflacao de campo. Sai inflagao, que 
joga contra. Entra investimento, que joga pra frente. 

ESTA DECIDIDO. 
0 Governo agora s6 gasta depois de arrecadar. 

Cinco Ministerios foram extintos. Treze Autarquias e 
Fundacpes.fechadas. 573diretoreseconselheirosper-

dem os cargos. Fim da correcao monetaria. F,m da 
O T N . Desindexacaogeral. Vendadeacpesdeesiatais. 
Demissao de funcionarios publicos ociosos. Re orma 
monetaria, com criagao do cruzado novo. Congela-
mento de precos. Estas sao as nossas armas. 

VOCE PODE DECIDIR. 
Como toda guerra, esta e uma luta de so revi-

vencia. Empresario: respeite o congelamento con
tinue produzindo. Consumidor. se quiserem ex lorar 
voce, nao compre. Defenda o valor do seu din eiro. 
S6 pague os precos do congelamento. Use o seus 
direitos. 

A NACAO CONTRA A INFLACAO. 
Apoio: Banco do Brasii, Caixa Economica Federal e Banco Central do Brasii. 



F i m da correcao monetaria. F i m da O T N . Desiin lcxa~ 
cao geral. Venda de acoes de estatais. Demissao de fu lcio-
narios publicos ociosos. Reforma monetaria, com cr agao 
do cruzado novo. Congelamento de pregos. Estas si to as 
nossas armas. 

VOCE PODE DECIDER. 
Como toda guerra, esta e uma luta de sobrevive icia. 

Empresario: respeite o congelamento, continue produzin-
do. Consumidor: se quiserem explorar voce, nao con tpre. 
Defenda o valor do seu dinheiro. So pague os pregc s do 
congelamento. Use os seus direitos. 

•Hf lBLf l 
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Esta nascendo a Nova Repu-
blica. Nosso velho presidente, 
Thomas Farkas, o da foto ao la- , ' 
do, quer cumprimentar nosso 
novo presidente, Tancredo. E de-
sejar a ele muitas felicidades. 
Tancredo Neves comega ago
ra, com o apoio de todos nos, a 
dar uma nova cara para o Brasii. 
Uma cara mais adequada aos 
novos tempos e as novas ideias. 
No momento em que voce le 
esta revista, a Nova Republi-
ca esta apenas nascendo. Mas 
ja devemos anunciar mudangas. 
Aproveitamos este momen
to para apresentar a nova cara 
da Fotoptica. Uma nova marca. 
Mais adequada aos novos tem-

888j pos e as novas ideias. A Fotoptica 
quer estar de cara nova, para 
inaugurar um pais de cara nova. 

••: : .yj^r.y-:::y.u\. 
••• Iter *kr*rf,JJICC 

De cara nova num pais de cara nova. 

Fig. 
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Agora e que vai comcc,ar o trabalho. Ha muito o que lazer neste 
pais. Muito o que construir. o que mudar e ate o que manter. 
A Springer - pioneira na t'abrieac,ao de ar-condicionado no Brasil e 
a Carrier uniram-se numa alianca democratica para participar ati-
vamente deste novo tempo usando sua avane îda tecnologia. A 
mesma que e aplicada pela Carrier International Corporation na 
fabrica^ao dos mais niodernos equipamentos de ar-condicionado. 
rclrigcruyao c outros produlos com tecnica de ponta. 
Em breve estarao no mercado tres grandes lan^amentos: o FAST -
Frtnte de Assistencia de Services Tecnicos, atuando na manu-
tenyao e prevenc,ao em sistemas de ar-condicionado central e o 
PFRSONAIR - que atendeni instalac/ies comerciais e industrials. 
F completando essa infra-estrutura de services sera lan^ado o 
maior shopping de pcc,as para refrigera^ao em Sao Paulo. A Re-
frigeraqao Paulistana na Av. Sao Joao, 1X89, tels.: 826-0631 e 
826-02W). 
No nuscimento desta nova reptiblica nos nao poderiamos t'altar 
com essacontribuic,ao. Pois justamente agora, com tanto trabalho 
pola (rente.eque o Brasil mais precisa de services como os nos-
sos. Services que tarao uma verdadeira revolue/io. 0 Senbor vai 
gostar. presidente. 

r e f r i g e r a c ; a o p a u l i s t a n a 

rxsrniuiMixiiiA di. im.cas hi.nuinas 

Personairyg 
FRENTE DE 
ASSISTENCIA DE 
SERVICOS 
TECNICOS 

SPRINGER CARRIER DO NORDESTE S.A. 



A gente nao escolhe 
o pais onde nasce. 

Mas constrflio pais 
ondevive. 

E trabalhando que fazemos o futuro. 

•K 



"Voumuitopara 
PetrOpoliSyAngra. 
Orendimento 
eotimol' 

"Meu carro a Cilcool 
temgarantia 
de 20 mil km. 
Mas nunca precisei? 

"OalcooleCr$ 60,00 
mais barato no litro. 
Imagine no tanque? 

EnK'"1'""'"5 

"ATRU 
etremendamente 
maisbarata" 

•*»», sr. 

"Manliosaeela. 
O meu carro 
a dlcool nao tern 
manhanenluimal' 

"Eunaovoltaria 
ausargasolina. 
Estousatisfeita 
comoalcool" 

Nada como um depoimento depots do 
utro para provar que o carro a dlcool e a 
ilucdo. Para a conducdopessoal e para 
ifrotas. Para o trdnsito da cidade e para 
s viagens. 

Os numeros nao mentem. 
O carro a dlcool custa menos na labela, 

iga menos no licenciamento, consome 
'enos no posto. 

O motor a dlcool tern mais forca, 
garantia global e maior, o abastecimento 
)s sdbados garante o fun de semana. 

Hoje ele estd aprovado na ponta do 
lapis, no bolso, na performance. 

E na opinido de donas-de'-casa, 
engenheiros, comerciantes, vendedores, 
motorist as de tdxi.frotistas, pilotos, 
mecdnicos, todo mundo. 
Porque nos encontramos a saida: o dlcool e 
uma fonte de energia renovdvel. 

Nos, da Copersucar, estamos cuidando 
bem desta fonte. Produzimos atualmente 
mais da metade do dlcool do pais. 
Continuamos pesquisando e desenvolvendo 

em nosso Centro Tecnoldgico, em 
Piracicaba, novas variedades de cana. 
Os produlores continuam plantando e as 
usinasfazendojorrar dlcool sob um controle 
de qualidade cada vez mais aprimorado. 

Acredite: o carro a dlcool e o presente e 
o futuro. 

Nao voltaremos atrds. 

COPERSUCAR <2? 

5ARR0 A ALCOOL. VOCE AINDA VAI TER UM. 
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m a i o r j a r d i m 

As transparencies da imponente fachada 
do Eldorado Shopping Center, toda revestida 
de grandes espagos envidragados, 
entremostram um jardim. Na verdade, o maior 
jardim coberto do mundo. 

Sao arvores, plantas e flores emoldurando 
dezenas de fontes luminosas, jatos d'agua, 
obras e objetos de arte... Eaintegragao da 
natureza a criagoes da imaginagao dando 
origem a composigdes que chegam a parecer 
irreais no magico encanto de seus efeitos. 

Ai, em 125.000 m2de area construida, 
voce vai encontrar as lojas mais categorizadas 
de Sao Paulo. 

Boulevares, confeitaria, restaurante, 

rotisseria, snackbars, churrascaria. 
Temperatura ambiente uniforme e 

constante. 20 escadas rolantes. 17 elevadores, 
dos quais 8 panoramicos. Pedeito sistema de 
comunicagdes e iluminagao. 5.000 vagaspara 
carros. 

Salao de convegdes e grill com pista de 
dangas na cobedura, sobre deslumbrante 
vista da cidade. 

Aguarde, ja neste 1? semestre, a 
inauguragao do Eldorado Shopping Center, 
uma experiencia inedita—unica no mundo — 
para seus habitos de compra. 

E tambem — por que nao?—para o seu 
lazer. 

> 

Fig. 
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c o b e r t o d o m u n d o 

Abusa • Acessory • Adelis • Agenda Siciliano • Akassia • A. M. 
Dimon Joalheiros • Antuerpia • A Oculista • Ar t Nouveau • A m • 
Avantgard • Babuch • S a c c o ' s Jeans • Be// • Blason Modas • 
Bolsas Henrique • Bristol • Bum-Bum • Busca Moda • Calcamania 
Casa do Cafe Itamaraty n? 1 
* Casa do Cafe Itamaraty / J k i f ^ t 
n? 2 • Casa Valentim • * - • y ' 
Charm dtica • Chez Max • 
Chez Monique • Chocolate 
Soup * Cilas • Cinderela • * 
Company • Condede 71 1 " - —" r * 
Monfe Cn'sto Joalheiros • I tSVS i ^ M i l i - f r ' ' - . l i ' . U - i ' S S - ^ I ' 
Cordoban • Cristian • Curf 

elenco 
L'Homme • Luau Sportswear • M a c Jason • Mackenna • Malalda 
Bolsas • Marshall Lester • Mash • MeMfa • Mocinhas & Bandidos • 
A/da /V6a • <Dp//'ca Peninsular • Ourem Joias • Peisach Mincis e 
Judith Mincis • Petulan • Picadilly Circus • Pirralho's • Procopio 

Sport • Racy's* 
1.-. -» v Rainbow • Rakam • 

floc/"' • R o s e Benedetti 
Rosenthal • Rotterdam 
Salma Gebran, Maria 

» f e m M t e i l i i l ^ ^ L \ P ^ . ; - * g ClotildeMonconill 

2 = « ; . e l d o r a d o s h o p p i n q c e n t e r g & f s s r 
Dealer» De Angelis • • • ,, , Sutoris • Tok's » Topazio 
Demeter • D/' Moretti • n a conlluencia das avs. Rebouc-as, Eusebio Matoso e MarginalPinheiros (Nagoes Unidas) , jQp. j j m e « . 7o(em • 
D/n/'s Magazine • Do// • D'On'o • Drugstore • Dryzun • £ / / e ef Lu / • Toulouse • Verano • V/'a Lac tea • V/'a Veneto • V/Va V/da • Xok • 
Farmasil • Fascar • f / ash Back • Fotoptica • Foulard • Frankel • Waldor Joalheiros • William Sport • Zoomp. 
Gianni Modas+JGl'ovana Baby • Giuliano Joias • Gorena • Gunter 
Tuch »'Hanny • Holiday Spring • Italtex • l u l y Ivette Funaro Zanotti Um empreendimento 
• Jean Daniel • Jeans Store • Joalheria Florenga • Joge Me/as • T 11 D • R I I f ' " ^ H 
Joias Vivara • Jordamarche » Jose Renato Castro da Fonsecae ^ [A i j H I f l l l / Q C \ / Q f I C C i f t l f \ Vt A 
Hugo Henrique Carraresi Neto » Kanry Kourus * Lee Joalheiros* ! i J 0 H J J i f l l f w W ^ l I O O I I I I V S % J . r & * 









PARA EXERCER ALIVRE 1N1CIATI\A 
BASTAM DUAS CONDICOES: 

SER LIVRE E TER INICIATI\A. 
O liomem sempre aspirou a uma vida melhor. 

Agora, porem, ele esta lutando por isso. E nao 
somente em alguns paises, mas em todo o mundo. 

Atender a essa aspiragao, numa epoca de 
explosao demografica, com a populacao mundial 
crescendo mais do que a produgao, e o grande 
desafio do nosso tempo. 

Os mecanismos adotados pela sociedade para 
enfrentar este desafio sao os sistemas economicos. 
Modernamente, existem dois: aEconomiade 
Estado e a Economia de Mercado. 

No primeiro, o planejamento, as decisoes 
economicas e as empresas estao nas maos do Estado. 

O segundo se baseia no principio da livre 
iniciativa. Em decorrencia dele, as atividades 
economicas sao livTemente exploradas por empresas 
particulates, cabendo ao Estado orientar e regular 
a ordem economica. O Estado so atua diretamente 
para suplementar a iniciativa privada e nos casos de 
seguranga nacional e de interesse social. 

Mas, ao contrario do que muita gente pensa, 
livre iniciativa nao e so propriedade privada dos 
meios de produgao. E , principalmente, liberdade 
em sua expressao maior: liberdade para trabalhar, 
produzir, criar, consumir, reunir-se, expressar 
opinioes, eleger governances, etc. 

Os que acham tudo isto indispensavel a uma 
vida digna nao se dariam bem numa Economia de 
Estado, pois nunca houve um regimedeste tipo que 
fosse livre. 

Nunca, na historia do hornem, 
se viu uma sociedade politicamente 

livre que nao se baseasse num sistema 
econdmico livre. 

A liberdade e a inegavel capacidade de 
produzir mais e melhor ao sistema de Economia de 
Mercado representam valores essenciais em fungao 
dos grandes objetivos das sociedades modernas, que 
sao o seu desenvolvimento e o bem-estar da 
populagao. 

Respeitando a vocagao do nosso povo, o Brasil 
adotou, historica e institucionalmente, o sistema que 
consagra o principio da liberdade de iniciativa, 
tendo essencialmente a empresa privada como fator 
de produgao e a livre concorrencia como fator de 
eficiencia. 

Apesar dessa clara opgao, nosso sistema de 
Economia de Mercado vem apresentando 
distorgoes. O Estado esta intervindo 
excessivamente no mundo dos negocios, atraves de 
toda sorte de controles e regulamentagoes, de 
tabelamentos esubsidios. E vem aumentando sua 
participagao na economia atraves do numero e 
da atuagao crescentes de empresas sob seu controle. 

A excessiva intervencao estatal 
embota a iniciativa privada e inibe 

seu potencial criativo. 
Esta excessiva intervengao estatal na ordem 

economica esta embotando e enfraquecendo a 
empresa privada, alem de desestimular sua 
capacidade de iniciativa e inibir seu potencial 
criativo. Isto, e claro, compromete a eficiencia do 
sistema. 

Para que o sistema possa funcionar com toda a 
sua imensa potencialidade, e preciso que sejam 
corrigidas suas distorgoes. 

Que o Estado reduza sua intervengao na 
economia. 

Que os empresarios aprendam a viver com 
menor tutela do Estado, assumindo seus riscos e 
responsabilidades. 

Que nos conscientizemos de que a realizagao 
do desenvolvimento e o bem-estar do povo, num 
regime de h'vre iniciativa, nao sao tarefas exclusivas 
do Estado, mas de todos os setores da sociedade. 

Que nos conscientizemos, tambem, de que um 
sistema economico livre, forte e responsavel 
e necessario para se alcangar a aspiragao nacional a 
uma sociedade politicamente aberta. 

Somente o fortalecimento do sistema de livre 
iniciativa nos permitira atingir todos os objetivos 
nacionais de maneira mais rapida e humana, 
preservando a opgao liberal que o Brasil j a fez. 

MOVIMENTO 
NACIONAL PELA 
LIVRE INICIATIVA. 

Coordenacao do Conselho Nacional de Propaganda e participacao deste veiculo de comunicacao. 
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O que todo mundo devia e s f a T V a i e r l d d f f i P i ^ C b m o bom paldef$rrii l ia voce vai ver 3 * ? * ^ ^ 
I economia. "• ~t> * v * « 8 5 K B ^ 

No m o m e n t o e m que a poupanca e a ' ' . . a prestacaoda c a s a e f j ^ d m ^ ^ ' ^ y - ^ * ^ ^ 
•, tf palavra de ordem, a Honda 125 delxou de ' ] . i de poupanca. ; ^ ^ ^ ^ U j ^ ; ' ^ y ^ r ^ t ^ - H ^ * ? * / ^ 
.!; - i s e r apenas a opcao mais emoclonante O : E .a lem de tanta ecpnomia,"yool.tambdm^ 
fe$.entre, a c a s a e o trabalho. Ir para o escritorio r val descobrir , dentro do s e u terno e gravata, 

numa Honda 125 e uma prova de que voce que Honda 125 e uma grande curticao. 
' s a b e u s a r b e m o s e u dinheiro.,;V* K ' ; " : , i 

\ " \ "v Honda 125 e o u n i c o v e i c u l o que faz ate J 
, 57 km por litro. S o m e - s e a I s s o a e c o n o m i a ^ " 7 " ~~~t. -'— 

de manutencao , es tac ionamento , impos tos . C a d a y e z m a i s a s o j u ^ i b . , , ,• y > ; - n 

^pa'o do Governo Oo Estado do Asnazonas atraves da SIC. Produsda na Zona Franca de Manaus. 



Si 
Acabou de chegar a nova 

linha Honda, mostrando todas 
as safdas para 87. 

Se voce quiser uma safda 
esperta-, escolha a CG 125. 
Se fizer questao de uma mais 
luxuosa, vade 125 ML. Ha 
safdas bem esportivas tambem, 
como as XL 125 e XLX 250 R, 

que nao t6m medo do estrada 
brava e sempre achan i o 
melhor caminho. 

Agora, quern gosla de sair 
com tudo ja sabe como: em 
cima da nova e poderosa 
CB 450 TR. Como todas as 
dema'- ela chega ainda mais 
atraenie. 

Fig. 
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87 promete. Quern quiser 
encontrar a melhor safda s6 
tern que procurar estas cinco 
letras: Honda. 

• ' 'f-'. « 111 

Exatamente como voce quer. 

X 
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cipacao BIOS frutos 
f Confederacao Nacional \ 
Ida Industria em 30/11/84/ 

CODIMEC 
Comite de D ivu lgacao do M e r c a d o de Capi ta ls 

A1SAMEC.-KJ • Associacfio ISrasileira dos Analistas do Mercado de Capitals 
AHAMEC-SI' - Associacao linisilcira dos Analistas do Mercado de Capital 
/VtJKASĈ V • Assoriacao lirasileira das Companhias Abcrtas 
ADEVAI. • Associacao das Empresas Distribuidoras tie Valores 
ANAA1 - Asstxiaeao Nacional dos Aj>entes Autononius de ln\esiiinenii< 
ANIill) • Associacao National dos liantos tie liiveslimeiiti i 
IKJVF.SI'A • ISolsa de Valores tie Sao Paulo 
BVKJ • liolsa de Valores do Kio de Janeiro 
I'jNBV - Comissao Nacional tie ISolsas de Valores 
CVM • (iMiiissao tie Valores Mobiliarios 

Fig. 
32 
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Todos os caminhos apontam 
para o fortalecimento da Hire 
11 liciatil u ati ai vs da den 10a xitizacdo 
do capital e dos h icros das empi 'esas. 

A abertura de capitals promove 
a capitalizaqdo da empresa, reduz 
o endividamento, at mienta os 

Tancredo Neve 
iiivestimentos, aria novos emprego 
e deinocratiza a prophedade. 

As instituic-des do mercado de 
capital's estdo aptaspara ajudar 
nesta empreitada de financial' a 
retomaaa e a maniitenqcio do 
desei u vli imei no. 

UM TEMPO DE ABERTURA. UM TEMPO DE ACAC 



E bom ter alguem que pensa igual a gente. 
0 Presidente Tancredo Neves quer estimular a abertura do capital das empresas. A Bolsa de Valores do 

Rio de Janeiro tambem quer e vem fazendo isto ha 140 anos. 
0 Presidente acredita que este e o caminho certo a ser trilhado pelas empresas nacionais. A Bolsa do Rio 

concorda em genero, niimero e grau. 
0 Presidente defende o fortalecimento da livre iniciativa e uma maior participacio do trabalhador nos 

lucros das empresas, atraves da democratizacao do capital. Este tambem e um dos principios pelos quais a 
Bolsa do Rio vem lutando ao longo de sua historia. 

E bom ter tantos pontos em comum com o Presidente. E bom estar " S ^ Z 
sintonizado com ele. E bom acreditar nas mesmas solucoes. . 

J n a 3 e d o o i i H c f l 0 a C 0 K t a " 
economicae ponnca. . •.«.• v > ; Seguranc^eefidenciaemacad^;:, .-• 

"". • '•> ' •• K ' ' ' . . ,v "•'• h ^ - i ' ^ 0 ^ - y ^ i ^ M ^ K ^ : ' < ' - y -



Ha um momento cm que voce e todos n6s ternos a 
grande oportunidade de moldar a base dp pais de 
acordo com a vontade de toda a sociedade. E quatido 
os constituintes, nossos repre-
sentantes eleitos, discutcm e 
formulam a Constituicao. 

Estatuto supremo do 
pais, a Constituicao e um 
conjunto de normas que or-
ganizam um sistema de go-
verno apto a realizar os de-
sejos basicos do povo, con-
cedem.e limitam os poderes necessarios ao cumpri-
mento de suas funcdes e prescrvam os diicilos e li-
berdades individuals. 

O povo brasilciro, por sua indole pacifica, por 
sua vocacao hist6rica de liberdade e poi sua macica 
expressao nas ruas, demonstrou que deseja uma 
verdadeira democracia, com desenvolvimento cco-
n6mico e progresso social. 

O povo quer que resgatemos nossa clivida com a 
sociedade carente, lutando para eliniinar a pobrcza 
e n3o estudando formulas para convivcr com ela. 

O povo deseja vcr rcduzidas as dcsigualdades so-
ciais e territorials, reivindicando seu diieito a uma 
vida digna. O povo deseja o respeito as liberdades 
individuals, mas nao ao preco da esci avidao da fa
me e da pobreza. 

O povo deseja se ver livre de novos ielrocessos e 
crises politicas e institucionais, para coustruir uma 
nac3o modcrna, livre, justa e pr6spera. 

Tudo isso n3o sera conseguido apenas atraves da 

existencia da nova Constituicao, mas ela rcprcsciita 
o passo essencial, o estabelecimento das bases sobre 
as quais se assentar3o os caminhos para a solucao 

dos nossos problemas. Pois 
cabe a Constituicao: 

- instituir a democracia 
fiel ao principio basico da 
propriedade privada, essen
cial ao estimulo e k auto-
sustentacao do homem livre; 

-definir um conjunto de 
normas que detctmincin o 

sistema de govct no para dit igir o pais e promovcr o 
desenvolvimento e o bem-estar da sociedade; 

- atribuir poderes ao Governo para o cumpri-
menlo de suas funcOes, mas estabelecer uma nitida 
limitacao desses mesmos poderes para impedir seu 
uso arbitrario contra os direitos e as liberdades indi
viduals, principio basico do Estado de Direito; 

- estabelecer um regime fundado na liberdade in
dividual que repouse na economia de mercado e no 
sistema de Livre Iniciativa; 

- determinar a verdadeira scparac3o dos Trcs Po
deres dentro do principio democratico de que ne-
nhum Poder possa exorbitar de suas funcOes legais 
sem que seja efetivamente impedido e limitado pe-
los outros. 

Participe dos debates que estao se realizando e 
comece a identificar os candidatos a Constituinte 
ciue merecerao seu voto para defender os principios 
da Livre Iniciativa na nova Constituicao. A Livre 
Iniciativa e a base da democracia. 

CoiirriSniicno ao debate da nova Constituicao. 

IMOVIMENTO NACIONAL PELA LIVRE INICIATIVA. 
Cooulcnavau du Consclhn Nacion.il dc 1'" 

Fig. 
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Gdoddo do mundo. 
O Passat, gracas a sua 

alia lecnologia, e o carro 
que tcm o passaporte mais 
ativo do Brasil, pois no seu 
visto de saida voce vai 
encontrar mais de 40 paises. 

E esse sucesso 
e a comprovacao de que o 
Passat brasileiro reiine 
solucoes tecnicas e de estilo 
como nenhum outro 

carro de sua classe. 
Agora, com o Passat 82, 

essa preferencia por tanta 
gente la fora so tende a 
aumentar, uma vez que ele 
chega com diversas 
inovacSes, proprias para 
um carro que sempre 
foi considerado o mais 
avancado do Brasil, 
como o novo P>ASSAT 

acabamento de maior luxo 
nas versoes TS e L S E e op-
cionalmente na vcrsao LS. 

Outra novidade e que a 
Linha Passat 82 nao 
necessitara mais de troca 

de oleo na transmissao. 
Conbeca essas e 

outras inovacoes da 
Linba Passat 82 

dando uma 

chegadinha ao Concessio-
nano Volkswagen. 

Aproveite as facilidades 
de compra atraves do 
financiamento, leasing ou 
arrendamento e consorcio 
para conseguir na hora o 
seu "visto de saida" para 
embarcar nesse "Cidadao 
do Mundo", seja a alcool 
ou a gasolina. 

17 
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Aniiucios insinuanles sao admirados 
nos Estados Unidos e na Eitropa e 
comeqam a ganhar forca no Brasil 

ara vender sens jeans no 
Drasil , poucos anos alias, 

o emprcsario carioea Humbcrto 
Saade, da D i j o n , inuntou numa 
inntocicleta, colocou na garupa 
a brasilcin'ssima Lufza Brunei 
vestida de pin up, com os scios 
a mostra, e imoital izou a iddia 
numa serie dc anuneios cuja 
incnsageni era incc|ufvoea, ele-
mcntar. 0 impacto dc sua cam-
panlia publici tai ia foi cstrondo-
so — lanlo para a gr i l le Dijon 
como para a caneira de Brunei, 
l i o j c , a ponta mais avancada da 
cullura publicitaria, tanto nos 
Bstados Unidos como na IZuto-
pa, aposta c m estmiulos bem 
mais complexes c arrojados, c 

0 Drasil comcca a accrtar o rc-
16gio. Descjos velados, obscs-
socs (nlimas, fantasias proibi-
das c parecrias nmbiguas sc tor-
naram ingrcdieiues obrigatorios 
do rcccituario dos criadorcs dc 
anuneios dc moda. Tudo eni-
brulbado e aprescntado com re-
quintc e bom gosto. For coinei-
dOncia, coube i\ mcsnia Lui/.a 
Brunei o nidrito de ser cliamada 
a participar da campanlia dc 
lancamcnto da nova linha cs-
poi t iva Calv in Kle in , cstrela 
mnior cntrc os cstilisias anicri-
canos. K l e i n , que cria pcssoal-
mcntc seus arquifamosos anun
eios — qucm nao sc Icinbra da 
ninfeta Americana Brooke 
Shields, cm 1980, cntao com 
15 anos, anunciando que cnlrc 
ela c sen jeans nao havia nada? 
— , cobriu Brunei com um lar
go puldvcr, em vcz de dcspi-la. 

| N u m dos ties anuneios da scric, 
! a brasileira envolvc oulra mo-

delo num abraqo ao iiicsino 
tempo solto c de forte intensi-

. dadc. Por tras do univcrso em 
' preto e branco das duas niulhc-

rcs, sugcre-se um nniplo Icquc 
1 dc cniocncs. Jii no scgmulo 
' anuncio da sdrie, no qual dois Inis l l n i n o i (no nllo, d esq.) e os ani iucios K l e i n : pcla autli igil iclade 

homens dc torso nu, uma niulhcr dc joe-
llios c uma quarta figura so perccbida < 
parcialnicnlc parcccm engajados num 
tempestuoso cneoniro, a niensagcm c 
mais ardcutc. Mas nao d explfcila. \ 

" N a o qucro ofender n ingi icni , mas 
mens amiiuios sao Iciios ju.stamcnic para 
uma Icitura i i i l ib fgua" , diz Calvin Kle in . 
"Quc ro que as pessoas parem c pensem. 

Nao qucro niulhcrcs folhcando 
600 paginas da rcvisla Vogue 
scm scc|ucr notarcm mens 
ani iucios . ' ' P i imci ro a sugcrir 
um sensual menage a Irois nu
ma campanlia publicitaria — 
no caso, a que lancou seu per
fume Obsession — , Calvin 
Kle in conseguc fazcr nao apc-
nas com que as pessoas pen
sem mas que lambent comprem 
sens produtos: no ano passado, 
sua gr i l le alingiu a c i l i a de I 
bilhao de dolares cm vendas. 

PECAMINOSO — Para traba-
lhar na campanlia que esta sen-
do lambada nos l - U A no mo-
mcnto, contratou um dos mais 
cortcjados fotografos da atuali-
dadc, Bruce Weber. Weber, 
por sua vcz, conliccera Luiza 
Biunct durante uma vinda ao 
Brasil c parcec nao ler csqucci-
do os iingulos dc seu rosio 
quando dceidiu alugar uma ca
sa na praia de Cannc l , na Cali
fornia, para fotografar a nova 
scric durante quinzc dias segui-

Idox. Saldo para Brunct: coin 
n u m cache de 650 dolares a ho-
s ra , a cmprcilada Hie rendcu 

117 000 dolares, o cquivalcntc 
a 1,7 inilhao dc cruzados. 
"Bruce nao pedia que fiztSssc-
nios ccna alguma. Punha uma 
miisica cnvolvenle c deixava as 
coisas acontcccic in" , conta a 
modelo. 

Na trilha do succsso dc Cal
vin K l e i n , todo um pclotao de 
dircloies de arte sc poc em 
marclia a procure dc imagens 
capazes dc dclonar fantasias. 
Ass im, cm vcz. dc investir no 
nu, que cativa o intcrcsse dos 
liomcjis, saeiando-os rapida-
mente, mas dcixa indifercntcs 

_ as niulhcrcs, que sao as maio-
res consumidorns dc moda, 

g buseou-se o sensual, ligeira-
mciiie pecuminoso. " N o mo
menta parcce que a carSneia do 

V V » \ . M M ' N O V V M V U O , PJHfi 



Georges 1 I c n r i : no Bras i l , o precursor da onda m o n d i a l 

publico em gcral 6 de naturcza a l e t iva" , 
arrisca o publicitario liduardo Fischer, 
dclcntor da gril'fe Calvin Klein no Brasil. 
0 sucesso desses anuneios leria sua eha-
vc af. Como no cinema hol lywoodiano, 
(|ue transportava para as telas o sonho da 
sociedade das deeadas de -10 e 50, os 
aniiucios espelbariam as fantasias senli-
mentais c desejos erdticos admitidos na 
decada de 80. 

A Guess Jeans, oulra eliquela rclativa-
nienlc nova no mercado americano, e vd-
rias griffes ilalianas estao produ/.indo 
imagens na linha "sensualidade rude" , 
nas quais esta embutida uma promessa ou 
uma expectativa dc crolismo violento, 
brutal, forte. U m sinal dos tempos, na 
area da propaganda de moda, € a igualda-
de de papcis sensuais alribufdos aos mo-
delos femininos e masculinos. Aos ho-
mens estd reservado o mesmo status de 
objeto sexual Iradicionalmciite utribuido 
as niulhcrcs. A l e m disso, as niulhcrcs j . i 
sao frequentcmenle retratadas como as 
agressoras de enconlros amorosos. l 'aia 
surpresa de vdrias de suas irmas feminis-
tas, a fulgurante Hder dos anos 60 Gloria 
Stcinem — hoje com 52 anos, ainda edi-
tora da revista Ms, que ajudou a fundar 
— foi uma das primeiras a aplaudir a no
va gcraqao de anuneios erdticos: " A sc-
xualidade c a nude/, existent, sao parte da 
vida. Vejo uma diferentja entrc amincios 
que mostram niulhcrcs usando jeans co-
lantes — c que se destinani a agradar es-
scncialmcnte aos honiens — e anuneios 
como os dc Calvin Kle in , nos quais os 
homens c as mulheies sao inoslrados em 
posi^ao de igualdade". 

Naturalmente, ha divergencies. " N a o 
aeho certo que uma marca como a Guess, 
veifdida essencialmente para adolescen-
tes, mostre um anuncio no qual uma ga-
rota e carregada para dentro de uma gara-
gem nos ombros dc um rapaz, e em out io 
insinue um estupro no banco traseiro de 

VEJA, 5 DE NOVUMURO, 1986 Fig. 
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Guess Jeans: u in c l i ina de anos 50 e obsessocs r c p r i m i d a s 

passado foram verdadeiia lebre cm lelevi 
sao c anuneios. A primeira a optar pelo c;. 
ininho dc Klein , ainda ijue com um upcl 
mais suave, foi a gril'fe Georges Henri, coi. 
cinco lojas eutre Rio de Janeiro, Sao Paulo 
Belo llorizontc. " O objelivo e criar um 
identidade com o consumidor", explica 
publicitario responsdvel pcla conta, Mil lo , 
Sanlana, 32 anos, da agenda carioea Ci. 
municacao Contemporanca. Trcs anunciu 
dc Georges Henri da linha mostram um c. 
sal completamcnte vestido, mas fotografail 
com luz crua, e como que surpreendiil 
num lenso envolvimento. " N 6 s quiseim 
mostrar o cotidiano das pessoas, suas a-
piracies e g r i l o s " , diz Sanlana. A prodi 
qao dos anuneios custou cm lorno i ! 
50 000 cruzados c seu retorno lem anim. 
do o prdprio Georges Henri , que recel 
tclcfonenias dc elogios a sua publicidadi 
Para seu neg6cio, que procura atingir un 
classe clitizada financeira e culturalmei 
(c, os anuneios estao na niedida ceria. Ui 
coinercial lie T V , c|ue certamentc the cu 
(aria mais caro, nao vendcria tanto su 
criacoes como os trfis anuneios que puhi 
cou. "l isscs anuneios safram pelo prei, 
dos anteriores que fizemos, so que co. 
um resultado muito me lhor" , expli. 
Santana. 

Inexoravelmenie, brotarao no Brasil ma 
e mais filhotes do estilo Klein , que a rcviv 
amcricana Newsweek chama dc "novo c;. 
vinismo etot ico". " O apclo que esses ami, 
cios provocain exige que se empune com 
nuamente a ftonteira do que & aeeit.ivel 
diz o fot6grafo Bruce Weber. "Mas K i r 
nao pode ir muito a\6m — ele jd estd no 
mile atualmente." A bistoria da moda, 
publieidade e do pioprio comportamcnlo 
sociedade nao da ntzao a Weber. A esta . 
tura, ele proprio ja devera estar coin ulgi; 
cenario na cabeqa. E, mesmo que nao s> 
mais na linha erotico-ambfgua de ago, 
certamente ira atravessar algum otilro lim 
dc criatividadc. 

Guess Jeans: vcndeiu lo descjos vclados 

um ca r ro" , observa lilaine Taylor Gor
don , presidente da agfincia publicitaria 
americana Taylor-Guidon, Aarons & Co. 
"Hstao tcntando glamorizar algo violen
t o . " Scm di iv ida , ao longo dc sdrics in -
teiras, gcralmcnle fotografadas em preto 
e bianco para realgar um cl ima de anos 
50 e dc emo^oes reprimidas, estd sugeri-
do um prazer violento. Mas seria um pra-
zer consentido, muluo, cumplice. "Esses 
amincios fazem cum que o publico pense 
sobre sua sexuahdade, e isso desnortcia 
baslante", diz Harry Day, vice-presiden-
te da McCann- l akkson Mundia l . 

COIIUIANO — No Brasil, a linguagem 
sugestiva chega ilevagar, mas em tempo. 
Seios nus, aucas e coxas bein tonieadas j d 
nao cativain mais pcla novidadc — no ano 
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A SOCIEDADE PODE SER ANONIMA.VOCE NAO. 
Primeiro foi a sua mae. Depois foram suas namoradas. 

Agora sao as empresas que estao exigindo que voce 
ande bem vestido. 

Voce pode rcparar: 
sao sempre os ternos bem cortados, as camisas alinhadas 
e as gravatas elegantes que estao perto das melhores 
oportunidades. 

A Wolens nao fabrica ternos nem gravatas. Mas faz as 
camisas mais perfeitas que voceja viu. O corte 
e impecavelips tecidos sao exclusivos e os aviamentos, 

escolhidos a dedo. 
Vestir uma camisa Wolens e a forma mais elegante de 

chamar a atencao para o seu talento e a sua 
competencia pronssional. 

Se voce duvida disso, consulte o paragrafo 2.345 
da Lei das S As. 

Ele e bem claro nesse sentido: 
"Em caso de curriculos semelhantes e dominio 
das mesmas linguas, olhar a roupa. Dar prefercncia ao 
mais elegante". 

r . \MIM.SU.\H.lS 

Fig. 
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. A G O R A V O C E T E M O 
I N D I V I D U A L BANK. 

Alguciu sempre ao sou alcance para 
esolvcr problemas e propor solucocs (sin 
pialquer setor da area financcira. 

Individual Bank 6 um servico a sua allurn. 
2 do seu tanlanho. 

Com a classe e a experienein intcrnaciunal 
lo Chase Manhattan. 

Um banco que sabe oiide voce quer cliegar. 



1 

VOCE NAO E IGUAL 
A QUALQUER UM. SEU BANCO 

TAMBEM NAO PODE SER. 

Com um atendimcnlo personalizado e 
individuoiizado na hora em que voce precisa. 

No Individual Bank voce tern mais do que 
um banco para financiamentos, crcditos ou 
simplesmente para ter conla. 

Vow teni um aliado n um parceiro sompro 
pronto a pensar com voce, apoinr suas 
deeisocs e acreditar em suas mctas. 

Voce nao e igual a qualquer um. 
Por isso, o seu banco lambem nao pode ser ' ;. 

igual a qualquer um. 
Voce semprc 1cm necessidadcs banearias que 

jamais scrao atendidas por um banco comum. 
E agora voce tern a resposta; o Individual Bank 
do Chase. Um banco do tamanho das suas 
necessidades e a altura das anas aspiracoes. 
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Combinados3em 1 Philips. Razao, Emocaoe Fantasia. 
Stereo Music Centre 
A l l 928 
- Tape-deck controlado por 

microprocessador 
- Tcclas "Electronic 

Soft-Touch" 
-60 watts dc potenciu I'M I' 
- Hiiro "High" 

e "Loudness" 
- Sintoni/ador AM/I M 

Eslerco 
• I cds indicadores dc 

potenciu 
- Toca-diseos 

" D C Drive" 

Stereo Music Centre 
A l l K40 
- Design "short line" 
- 7d walls dc putcnci.i I'MI' 
• Sintoni/ador dc aha 

scnsiliilidadc 
- Led indicador dc sintonia 

dc LM eslerco 
- Tape-deck "front luadei" 
- Toca-discos com duas 

rotacocs 

NA ZONA FRANCA 
OE MANAUS 

COMMtCA O AUÂOUAS 

O imindo do sum Philips sempre Irabulha afinado com o futuro, Iransformando a leoria nos mais 
emocionanles equipamentos de sotn. Voce1 senle isso, assim que connect de perto a linha de combinudi* i u „ | 
Philips. Tcin dois modclos para vocecscolher: ocombinado A l l 928 e o novo combinado A l l 84.0. Sej.i . v | „ 
desempenho ou pelo design, a emocao vai tocar fundo em voce tres vezes mais. 

Kscute so porque. Ocombinado A l l 928 e o tinico com lape-deck conlrolado por microcomputad,- (•„,„ 
um suave loque dos dedos, voce faz operacocs absolutamenle precisas. E Rca tranquilo para viajar cm |vseniles 
160 watls PMP do mais nuro sotn. 

Ja o novo combinado Philips A H 840, com seu design "short-line", e o mais compacto do mercaiK-
O loca-discos embulido, o tape-deck front-loader e o sinlonizador A M / F M Estereo formam um conjm-io 
que tern tudo para conquistar voce. E o desempenho de som esta a altura do visual: o combinado Philip* \\ \ )j-H) 
tern 76 watts PMP para atender com boa mtisica aos mais exigentes ouvintes. Se voce procura grandes »• mocdes, 
enlao eslamos combinados: Philips A H 928 ou o novo Philips A H 840. 

Som Philips. A Emocao da Musica aoViva 
PHILIPS a sua man- . , 

Fig. 
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Se existe u m carro onde voce; i 
sofisticacao, beleza e confortc > 
o Santana87. 
Os novos para-choques envoi* 
c o m spoiler integrado e as nov 
o padrOes de acabamento do i v 
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Santana 87 ainda mais elegante, com 
iiiito mais classe. 
isso fica mais evidence ate nos 
inimos detalhes: no para-sol do lado 
reito com espelho e iluminacao e 11a 
lave dasjportas e da ignicao com In/, 
ver.sao GLS tern uma f rente 
ferenciada coin novos farois principals, 
ir6is de neblina embutidos na grade 
luzes direcionais no para-choque. 
oce ainda conta com as opcOes do 

cambio automatico, da direcao 
hidraulica, do nr condicionado. E i;om 
a maior variui lade de equipamentus 
de serie e opuunais que colocam 
o Santana muito acima de qualquer 
outrocarro. 
Entrenum Santana 87. Vocenaoestara 
apenas mudai ido de carro. Estara 
mudandotarnbemomundoasuavoltn. 

Qualidade e Tecnologia do Lider. 



O imperio 

contra-ataca 

Quern imaginciva que o presiilenie 
dos Estados Unidos ia passar 
o resto de sens dias penando as 
seqiielas dos tiros que levoit 
no atentado de 1981, ou que os 
EUA iamjlcar para sempre 
paralisados pela derrota no 
Vietnam, se enganou muito. 
Graqas a um rigoroso sistema 
de gindsticas e dietas, 
Reagan chegou ao Jim de 19S3 
coin 4,5 centimetros a mais de 
torax. E as Forcas Armadas dos 
EUA, com uma injecdo de 
1.6 trilhdo de dolares a sercm 
gastos nos prdximos cinco 
alios, sain treinando os musculos 
em toda parte do mundo. 
Para a Libia, Reagan mandou o 
porta-avioes N imi tz e 
fruslrou a tentativa do coronet 
Kliadafi de derrubar o governo 
do vizinlio Suddo. Contra a 
Nicaragua, que vein scrvindo 
de santudrio para os rebeldes de 
El Salvador, Reagan ctrmoit um 
cerco completo: mandou dezesscis 
navios com 20 000 hoinens, 
deixou claw que a CIA financiava 

\ 

ieagiin: mais 4,5 centimetros no torax e mais US$ 1,6 trilhao nas r 

18 Fig. 
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Bandeira americann em Granada:... 
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B r a s i l 

IP 
Rejeitada a emenda das diretas, chegou a vez da negociacao / 

or falta de 22 votos, a emenda Dante de Oliveira, que 
restabelecia para \i a eleigao direta do presidente da 
Republica, foi mandada ao arquivo pela CSmara dos 

' Deputados. Milhoes de pessoas em comfcios, uma barulhei-
ra nacional com panelas, buzinas e rojoes, al£m da constata-
c,ao de que oito em cada dez brasileiros espcravam que o 
Congresso a aprovasse,1 nao conseguiram assegurar-llie os 

\l 77 votos do PDS. indispensiveis para comrMetar aconta dos 
'320, ou dois tercos da Camara dos Deputados, exigidos pela 
Constituigao para seefetuar uma reforma em seu texto — 
que teria de ser, a\6m disso, aprovada por dois tercos do Se-
nado Federal. A maior campanha popular ]& ocorrida no 
pafs sofreu com a votacao a.suavmaior:derro'ta, mas nem tu-
do se acabou na quar-
ta-feira. 

A participacao po
pular na campanha , 
pelas diretas mudou', 
o eixo central da polf-' 
tica brasileira. At6 a 
semana passada, os 
dirigentes da oposi-

i cao procuravam a 
simpatia dos deputa-' 
dos do PDS' para 
aprovar a emenda 
Dante de Oliveira. 

I Prccisavam de 77 vo
tos e s6 obtiveram 55 
— e ao somar, no to
tal, 298 sim, ficaram. 
aqutSm dos dois ter
cos fatais (veja a re-
portagem seguinte). 
Na ponta do Idpis, es
se seria o retrato de 
uma derrota. Com os 
olhos fixos nas multi-
does que Coram'ads 
comfcios e com o re-
ceio de que o pafs en-
trc numa crise polfti-
ca imprevisfvel, tanto 
o govemo quanto o 
PDS pcrceberam que 
pouco havia a come-
morar. Assim, na sex-
ta-feira, reunidos em 
Recife, oito dos nove 
governadbres do Nor-
deste, todos do PDS, 
aproveitaram-se de 
uma reunlao rotineira 
da Sudene e surpreen-
deram o pafs com urri 

20 

I 
anuncio claro: para eles, o governador mineiro Tancrcdo Ne
ves, do PMDB, c a pessoa mais indicada para participar, da-
qui para a frenlc, dos entendimentos capazcs dc impcdir, 
ap6s a rcjcicao das din-las jii, a criacao de um impasse poli
tico na succssao presidential. 

Quern diria. Trcs dias antes era o PMDB que procurava o 
PDS; cm Recife, era o PDS que procurava o PMDB. ' T n -
contra-se na oposicao o maior politico da atualidade, que i 
o governador Tancredo Neves", anunciava o governador do 
Piauf, Hugo Napoleao. Seu eolega Luiz Gonzaga Molla, do 
CeariS, repetia: "Ele 6 a maior expressao politica do momen-
lo. Podc levar a frente qualquer entendiniento". Mais discre- ) 
to, o governador Roberto Magalhacs, de Pernambuco, expli-

cava que a ccha ocor
rida na rcuniao da Su
dene era uma prova 
dc maturidadc. 
"Quern sabe, pode 
ser o prcnuncio de 
uma conciliacao na
cional, pelas miios de 
muitos, confiantcs 
nas maos hrtbeis e ex-
pcrientcs de Tancrc
do Neves", resumiu 
Magalhacs. "F.sta-
mos dando a ele uma 
autoridade moral in-
crfvel", complctava 
o governador Di-
valdo Suruagy, dc 
Alagoas. 

Se esses jmcsmos 
goveniadorcs do PDS 
quiscssem, podcriam 
tcr aprovado a emen
da Dante de Oliveira 
— de suas bancadas, 
afinal, sairam' deputa
dos que, pelovolo ou 
pela ausencia, ncga-
ram a campanha pe
las diretas os 22 vo
tos nccessdrios para 
que na quinta-feira o 
pafs amanhecesse 
num clima de festa. 
O que explicaria, en-
tao, que cmi apenas 
48 horas os governa-
dores do PDS — scis 
dos quais comprome-
tidos com a candida
ture do ministro do 
Interior, • Mririo An-
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o govemo, por diversas razoes. "Pri-, 
meiro, porque ele d candidato a presi-: 
dente. Aldm disso, porque'aolongo da 
Historia a sua presenca no centra das, 
conversances sempre acabou mal. Ele 
era o ministro da Justice em agosto de 
1954 e o presidentc Getdlio Vargas se 
matou. Depois foi o primeiro-ministro' 
de Joao Goulart com o parlamentaris- • 
mo e quern morrcu foi o regime. .Me 
apontem uma iniciativa do governador 
de Minas que tenha dado resultado",'1 

desafia Marchezan. 
O julgamento do lfder do PDS d 

sem duvida cruel, mas Tancredo Ne
ves ve chegar a sua grande hora na po-
li'tica brasileira precisamente por ja
mais se atirar em grandes lances. Nem 
tentou lances teatrais na crise de 54 
nem pretendeu manter vivo um regime 
bionico como o parlamentarismo de 
1961. Em contrapartida, sendo umpd-V.V 
Ktico conservador e podendo tcr recebi- :' 

' do ouro, inccnso e mirra do regime'de 
1964, ficou vinte anos na oposijao, V 
ate; chegar pelo voto ao govemo de M i - y 
nas Gerais. Manhoso, arredio e capaz;' 
de combinar com a classe de um artis-,'. 
ta frases inocuas com sorrisos afetuo-T, 
sos, Tancredo d acima de tudo um cd-.'̂  
tico. Acredita em tao poucas coisas' 
que, quando Ihc convdm, parece ca- Mnluf: sem negociacao com a oposicao 

paz de acreditar que ate mesmo fatos 
reais de sua vida sao invengao dos 
outros. Insiste aid hoje que jamais se 
encontrou secretamente com o gene
ral Figueiredo. E, se nao tivessc sido 
o proprio Figueiredo a divulgar esses 
enconlros, ele seria capaz de conven-
cer seus intcrlocutorcs de que elcs ja
mais existiram. 

Foi capaz de apoiar a candidatura 
do general Euler Bentcs Montciro a 
Presidencia da Republica em ,1978, 
sabendo que ela resultaria em nada. 
E, quando Euler pensou em renunciar 
para abrir caminho ao general Hugo 
Abreu, Tancredo limitou-se a obser
ver: "Mas esse general tern 60 anos e 
pula de 2 000 mctros dc altura cam 
um pdra-quedas... O presidentc da 
Republica tern de ser um homcm que 
nao descc nem calcada sem presiar 
atcngao ao mcio-fio. Como c que n6s 
podemos apoiar algudm que pula de 
pdra-quedas?" 

Lidando com os radicals dc seu 
partido, tornou-se um hdbil consiru-
lor dc armadilhas. Sempre que lhc 
deram a tarcfa de redigir uma nota, 
recorrcu 5s mais duras cxpressoes, 
deixando seus adversdrios com a ta
rcfa dc fazcr o cxpurgo. A primeira 
vista, podcria patcccr um dissimuln-

1 H 

O pais unidd pelo barulho 
Com bcitidas em panelas, 

buzinas e rojoes, o Brasil pediu 
em coro as d i r e t a s j d 

Em seu apartamento nas Laranjeiras, 
no Rio de Janeiro, o administrator de 
empresas Jorge Lufs dc Hollanda Ca-
margo, 31 anos, lia um jomal atenta-
mente, por volta das 20 horas da terca-
feira passada, quando teve sua atencdo 
desviada pelo barulho que um vizinho 
provocava batendo panela. "Pensei que 
era um maluco", recorda. "Mas logo 
me deu um estalo e fui correndo pegar.a 
minha panela." Como Camargo, nunia 
rea^ao em cadeia; uma multidao de bra-' 
sileiros aderiu naqiiele motnento a um ti-';, 
po de manifestagSo importado do Chile 
e de uso ate) agora inddito no'Brasil: ,o' 

, "panelaco" em favor das.eleijoesdire-
jtas, que, combinado com o "buzina-i 
I ?o" — barulho produzido pelas; buzi-' 
I nas dos autom6veis —; sacudiu as cida-; 
\des braslleiras na vdspera da votacdo da 
emenda Dante de Oliveira. No mesmo 
movimento a populac,8o tambdm soltou 

rojoes e produziu cm suas residencies 
um intermitcntc piscardc luzes. 

Aid entao, fora os comfcios e as cami-
setas em favor das diretas, a cxpressao 

de apoio mais popularizada era o uso do 
amarclo. Ele cstcve prescnte nos pdra-
brisas dos carros, nas fachadas dos ediff-
cios e nas roupas — no dia da votaijao 
da emenda Dante de Oliveira, os deputa
dos dispularam gravatas amarelas que 
cstavain sendo vendidas no Congresso 
ao prcco de 5 000 cruzeiros. 

Em nenhum lugar o uso ostensivo da 
buzina na noitc de tcrca-feira foi tao sur-
preendente quanto em Brasilia. Nos 
acessos da cidade lid placas ondii se le: 

vmmt 

Brasflla: apesar do general Cruz, as buzinas se flzeram ouvir no Congresso 
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= Ponto de Vests 

Tempo de mudanga 
Tancredo Neves* 

Este foi o ano da alvorada, anunciador 
das grandes mudangas que deveriam come-
car em 15 de marco de 1985, mas que ja 
sao visiveis e profundas e enchem de orgu-
lho toda a sociedade brasileira. O nosso po-
vo, generoso e firme, organizou-se em 
suas comunidadcs, na fatnflia, nos sindica-
tos, nas empresas, nas escolas, nas associa
t e s , nos partidos e foi as ruas comandar 
as transformagoes do processo politico e 
economico, assumindo a sua forga e avan-
gando em suas demandas, traduzidas em 
uma participacao de amplitude inddita em 
nossa historia politica. 

Era o recado de um povo inconformado 
com anos e anos de cerceamentos politicos, 
distorgoes economicas e injustices sociais. 
Era a mensagem de um povo prdeiro e cons-
ciente, que nao se deixou levar pelos pre-
goeiros do caos e, ao contrario, assumiu o 
comando do processo, estimulando a que as 
Iiderangas politicas do pais agissem menos 
como condutores do que como jntdrpretes 
desta forga espetacular que 6 a opiniao piiblica. Foi a opi
niao piiblica que disse que estava na hora de mudar. Sua 
voz ecoou nas pragas, nas ruas e ganhou espago e amplitu
de na grande midia brasileira, tambdm ela sabendo ouvir a 
mensagem de seu publico e fazendo-a repercutir. 

1984 foi o ano em que essa participagao popular se ma-
terializou na campanha das "diretas j d " , que mobilizou 
o Brasil e foi estancada em Brasilia pela incompreensao 
dos que nao tinham percebido que chegara a hora das mu
dangas. O povo nao venceu a batalha da emenda das elei-
coes diretas, mas nao foi derrotado. 0 povo chorou, mas 
nao perdeu a esperanga e nem se deixou revoltar, e nem 
cometeu desatinos. O povo foisdbio e fez da decepgao 
de abril a ponte para a nova caminhada. Se s6 restavam 
as eleigoes indiretas, isso nao era motivo bastante para in-
terromper os avangos e adiar as mudangas. 

Foi o povo que levou as principals forgas polfticas 
deste pafs a se unirem na Aliancji Democrdtica, estabele-
cendo em agosto o seu "Compromisso com a Nagao", 
um compromisso de institucionalizagao da vida brasilei-

, ra, de retomada do crescimento, de combate a inflacao, 
de austeridade, de revogagao da divida social que o cres
cimento desordenado, a divida interna e a dfvida exter
na fizeram o Estado contrair com os mais humildes e ne-
cessitados. 

Nao foi facil ao governador de Minas Gerais interrom-
per o mandato que pleiteara e que, conquistado pelo voto 
direto rrfemoravel, representava uma responsabilidade e 
uma oportunidade de prestar servigos ao Estado em que 
nascera e a que dedicara a vida piiblica. Atendi o chama-
mento, certo de que viveria dias diffceis. Certo, tambem, 

A Consdtidnte 
sera o alicerce do 

grande pais 
livre, soberano e 

socialmente 
justo 

de que desmentiria toda a minha carreira politica se frus-

trasse as esperangas do povo e nao me apre-
sentasse para a grande disputa. 

Nao faltei ao povo nem as suas Iideran
gas politicas e nem esse povo me faltou. 
Foi ele que primeiro entendeu que, se o Co-
ldgio Eleitoral era e 6 um resqufcio dos tem
pos que cstao terminando, o caminho era 
usa-lo pela ultima vez, para sepulta-lo de 
vez, trazendo de volta, sem volta, as elei
goes diretas. 

A opiniao piiblica disse ao Colegio Elei
toral o que deveria ser dito, estimulando 
seus eleitores a enfrentar os liltimos esterto-
res de uma politica antiga, os casuismos, 
as manobras de bastidores, as interpreta-
gocs sibilinas, no rumo de uma eleigao em 
que cada um tera que dizer a toda a nagao 
qual o seu voto, qual a sua resposta a gran
de mensagem que vem das ruas e de toda 
parte. E foi uma mensagem que nao se tra-
duziu apenas no discurso das "mudangas 

y j d " , nesta memoravel campanha que ga
nhou forga propria em todo o pais e deixou 

de ser polftica para transformar-se em um movimento ci-
vico sem precedcntes. 

Foi um ano de civismo, de patriotismo, de bandeiras 
brasileiras tremulando nos encontros politicos e nos even-
tos eleitorais em que o Hino Nacional se transformou na 
musica-simbolo, cantado com orgulho e emogao pelos 
que comegam a transformar o Brasil. 

Pela forga do povo a eleigao jd se realizou e estao legi-
timados os candidatos que a opiniao piiblica consagrou 
em praga piiblica. Pela forga do povo o 15 de Janeiro se-
rd menos o dia de uma disputa que a festa dos represen-
tantes do povo, orgulhosos de consagrar pelo seu voto a 
expressao da vontade popular. O Brasil dard um grande 
exemplo, ao realizar a mudanga de regime e a passagem 
de poder de forma ordeira e paci'fica, sem os embates 
que pareciam inevitaveis mas que foram superados pela 
serenidade, pelo bom senso e pela determinagao da socie
dade e das Iiderangas que, de todos os lados, participa-
ram do processo. 

0 primeiro passo foi o povo quern deu. Vamos cami-
nhar para que "dignidade j a " nao seja, como nao 6, uma 
mensagem de campanha. ' contrario, represente a res
posta das Iiderangas pu'.nicas ao anseio popular. Vamos 
caminhar para a Nova Republica que estd nascendo neste 
1984, o ano das mudangas, e vai ter os seus contornos de-
finitivos desenhados pelos constituintes que o povo elege-
rd em 1986 e que vao montar os alicerces sobre os quais 
os brasileiros edificarao o grande pais livre, soberano, so
cialmente justo que sera o Brasil do segundo milenio. 

* Tancredo Neves i candidate) d Presidencia da Republica pela 
oposi^ao 
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rio particular. Na chcfia de seu gabinete, o 
governador pemumbucaiu) Miguel Arraes 
colocou o lillio Marcos. No cnibalo das no-
meagoes, Arraes acomodou ainda um genro 
e um neto em 6rgaos do govemo. 

IIOTA E CAN1VETK — O apego a familia 
ataca com mais vigor no Noite e Nordeste, 
mas os govemadorcs tie outras regioes lam
bent se.dcixam scdu/ir por esse agradavel 
tipo de solidaricdade. No Rio de Janeiro, 
Moreira Franco cliamou o iriuao Nelson pa
ra a Subsccretaria da lYomogiio Social. Seu 
eolega Alvaro Dias, do Paiand, pos a irmao 
Osmar Fernandes no cargo dc secretario da 
Agricultura, e o paulista Orestes Querela 
cntrcgou tres empresas estatais aos cuidados 
de primos. "Quercia me escolheu porque 
tenho uma follia do mais alto nivel", garan-
te Alfredo de Almeida Junior, cscolliido pa
ra comandar a Companhia Paulista dc Forga 
c Luz. Trata-se realmcntc dc um 
funcionario de carrcira, que en-
trou em 1976 na emprcsa, como 
estagidrio, e cliegou a um posto 
de destaque cm 1983, quando se 
tomou assessor de uma das dire-
torias. Curiosamente, Que'icia 
cstrcou no mesmo ano como vi-
ce-goveniador de Sao Paulo. 
Aos 35 anos, metido num suira-
do par de botas e de canivctc 
pendurado na cinta, Almeida co-
mancla uma aiui|)e de 7 400 fim-
cionarios c adniiiiistra uma divi
da de 300 milhocs dc dolarcs a 
licnte da companhia. 

Nomcar parentes ja £ uma tia-
digao nos governos brasilciros. 
0 piesidente Juscclino Kubits-
cliek, por excmplo, teve um ir-
niau na presidencia du Coiiipa-J 
nhia Sidenirgica Nacional. Cas-J 
tello Branco (inha um genro co- | 
mo assessor especial e um filhoi 
no Gabinete Militar. O irmao dc 
Costa e Silva era seu secretario particular e 
dois filhos dc Emflio Garrastazu Medici 
ocuparam fungoes no govemo. Dos presi-
dentes militares, s6 Joao Figueiredo nao le-
vou algum parente para o govemo. O go
vernador Marcelo Miranda, de Mato Grosso 
do Sul, tambcm nao nomcou nenhum pa-
rente. Em conipensagao, Miranda nomeou 
tres amigos da familia para cargos no gover-
no. Um deles, Anl6nio de Bessa Costa, vai 
suar muito para dar conta do trubalho. Afas-
tado do Estado durante 23 anos, rctomando 
em 1981, ele foi mandado para a piesiden-
cia da emprcsa, estatal de lurismo, a MS-
Tur, com salano'de 40 000 cm/ados. Costa 
nada sabe de turismo. Na sen uma passada, 
nao sabia localizar nem sequcr a giula do 
Lago Azul, uma das mais visitadas airagoes 
luristicas do seu Estado. © 

VEJA, 15 DE A1JR1L, 1987 

Uma praga cjue 
assoSa 
iodo o pais 

Os chamados marajas de Alagoas, 
uma casta de aproximadamente 1 000 
limciondrios piiblicos beneficiados por 
salaries astronomicos num Estado |x>-
bn.', sempre alcgaram que a lei era a pro-
ti.i.ao de seu pi ivilegio. Ao assumir o go
vemo alagoaim, lid um mcs, ojomalista 
e cmpresario Fernando Collor de Mcllo, 
37 anos, dcclarou guerra aos marajas e. 
UMMI para combate-los a mesma anna do 
adversario, com succsso. Com uma re-
prcsentagao que enviou ao Supremo Tri
bunal Federal, Collor obtevc uma limi-
nar para nao pagar aos marajas as vanta-

Fernando Collor: apclo a Ici 

gens concedidas por uma cascata de leis 
cousideradas inconstitucionais. Com is-
so, proporcioiiou ao Estado, s6 na pri-
meira folha dc pagamento feita sob a no
va ordem, uma economia de 100 mi
lhocs de cmzados — total que de outro 
IIUKIO iria parar no bolso do grupo de pri-
viKgiados que tern entre seus membros 
alguns donos de salaries acima de 
150 000 cmzados mensais. "Achamos 
o cuminho para acabar com cssa vergo-
nha", comemora o governador, um ex-
nwlulista convcrtido ao PMDD que sur-
picvnde atd mesmo seus coneligionarios 
com a campanha dc moralizagao do go
vemo que delouou apos a posse. "Ja es-
tanios nli ensinando outios govemado-

Fig! 
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res como fazcr paia extenninar os mara
jas", conta Collor. 

Se decidir cobrar pelo fonieciincnto 
de lecnologia, o governador de Alagoas 
|xxle obter um considerdvel re forgo de 
caixa. I Id marajas escondidos em todo o 
pais e pelo menos quinze govemadorcs 
entraram no combale para extemiind-
los. No Rio Grande do Sul, 272 servido-
res recebem acima de 110 000 cm/ados 
— enquanto a maioria dos 120 000 fun-
cioiuirios do Estado ganha menos ile 
5 000 cmzados. Em Minas Cicrais uma 
nova tabela de proventos do Departa-
mento de Estradas de Rodagem garantia 
aposentadorias dc ate 250 000 cmzados. 
No Rio Grande do Sul, o governador Pe
dro Simon conseguiu suspender os paga-
meutos e, cm Minas, Newton Cardoso 
cancclou a tabela antes que o dinhciro 

fosse creditado nas contas dos 
aposentados. 

CONTRASTS — Na maior 
parte dos casos, o que engorda 
o saldrio dos maiajds sao van-
tagens acumuladas por tempo 
de scrvigo, auxflio de moradia 
ou ajuda de custo para trans-
porte, todas incidentes umas 
sobre as outras. Os marajas 
tfim enderego certo. Elcs cstao, 
entre outros lugares, nos tribu
nals de Contas, nas assem
blies legislativas e nos tribu
nals dc Justiga. Juntos, os fun-
cionaiios dos ties ninlios de 
maiajds de Goids com saldrio 
maior do que 100 000 cmza
dos consomcm 15% de toda a 
folha de pagamento de Goias. 
Na Assembler Legislativa 
paulista, hd saldrios aid em tor-
no dos 140 000 cmzados, mas 
o piesidente da Casa, Luis Ma
ximo, do PMDB, acha que 

elcs nao sao altos. "Antes de pesquisar 
os valores eu csperava encontrar somas 
maiores", afinna Maximo. Em Rond6-
nia, onde se contam cinqiienta funciond-
rios na Assembleia para cada um dos 24 
deputados, o orgamcnto anual de sald
rios, de 180 milhoes de cmzados, esgo-
tou-sc com os contracheques dos primei-
ros tres nieses. Assim, viccja no pais 
uma nata de servidores que nada em di-
nheiro, 6 suslentada nesse luxo \K\O bol
so dos conuibuintes e, no conjunto, co-
loca-se em absuido contraste com o res-
to dc um pais que luta para combater seu 
deficit de caixa e precisa economizar ca
da tostao para por-se dc pe novamcnte 
no teneno financciro. 
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G O V E R N A D O R E S 

Opcao premiada 
O Planalto retribui a 
defesa do mandato 

D o ponto de vista de seus habitantcs, 
Alagoas e um Estado castigado pela 

seca, com gigantescos bolsoes de miseria e 
um dos maiores Indices de analfabetismo e 
desemprego do pafs. No Parana, ha um cli-
ma de prosperidade, uma industrializagao 
crescente e uma capital que 6 modelo de 
urbanizacao. Na rclacao de prioridadcs do 
Planalto, contudo, Alagoas nao esta bem 
colocada na lista, e o Parana, gracas ao go
vernador Alvaro Dias, colocou-se da me-
lhor maneira posstvel. Enquanto o gover
nador Fernando Collor de Mello, de Ala
goas, esta hd quatro meses sem ganhar o 
reforco do dinheiro de Brasilia e ha um ano 
sem serrecebido em audiencia pelo presi-
dente, Alvaro Dias jd garantiu 15 bilhoes 
de cruzados do Ministerio dos Transportes 
para financiar um pacote rodovidrio e em-
barcou para a capital federal, na ultima 
quarta-feira, para mais um encontro com 
Samey- e utiia nova sessao de pedido de re-
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cursos. O scgredo do cofre do Planalto, cm-
penhado na defesa de cinco anos de manda
to de Sarney, 6 o dcsempenho de cada go
vernador no combate as diretas em 1988. 
"Alagoas estd com os bolsos vazios", quei-
xa-se Fernando Collor, que defende o man
dato de quatro anos. "Ningudm alimenta o 
inimigo", explica Alvaro Dias. 

Para o Planalto, de onde na semana pas-
sada saiu a ideia de se votar as disposicoes 
transitorias na Constituinte junto com os 
artigos que tratam do mesmo assunto para 
aproveitar o embalo das 317 assinaturas do 
Centrao pelos cinco anos, cada governador 
tern sua cotacao. Na balanqa de verbas dis-
tribufdas em Brasilia, o governador New
ton Cardoso, de Minas Gerais, dono da op
cao de 38 dos 56 constituintes mineiros e 
quintanista de primeira hora, resolve seus 
apertos de caixa com um simples telefone-
ma. Em dezembro, o Estado precisava l i -
quidar uma divida de 1 bilhao de cruzados 
com quarenta empreiteiras e o governador 
recorreu a essa estrategia. "Presidente, M i 
nas precisa dessa ajuda", apelou Newton 
Cardoso, num telefonema a Sarney — e foi 
atendido no mesmo dia. Defensor incondi-
cional dos cinco anos, o governador catari-
nense, Pedro Ivo calciilaaaasjgcebera1 200 
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milhoes dc d61ares, ou 16 bilhoes de cruza
dos, em verbas federals este ano — num 
total scis vezes maior do que o recebido 
por Santa Catarina no ano passado. "Te-
mos conseguido alguns bilhoes de cruzados 
do govemo federal", festeja Pedro Ivo, 
que pcrdcu a conta dos recursos recebidos. 
Na semana passada, o governador fortale-
ceu o caixa do Estado com 911 milhoes en-
tregues pela Legiao Brasileira de Assisten-
cia e ainda aguardava a visita dos ministros 
Hugo Napoleao, da Educacao, Paulo Bros-
sard, da Justiqa, e Jos£ Reinaldo Tavares, 
dos Transportes — cada um com mais um 
cheque nas maos. 

"PRESSAO I R R E S I S T i V E L " — Na disputa 
pelo dinheiro, cada governador joga com 
as annas que encontra a mao. No Para, o 
governador Helio Gueiros deu duro para 
convencer dezoito dos vinte parlamentares 
do Estado a votar a favor do presidente pe
lo mandato de cinco anos e, na semana 
passada, foi brindado com a liberacao de 
150 milhoes de dolares, ou 12 bilhoes de 
cruzados, para a construgao de eclusas no 
Rio Tocantins. Mais objetivo, o governa
dor Epitacio Cafeteira adotou uma estrate
gia menos tortuosa. Quando precisa de di-

27 
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O governador Collor de Mello, no palacio; popularid:i<l<- tnmbrm fora dc Alagoas dc|H)is <la cava aos marajas 

No scu papel de cacador de marajas, 
o alagoano Fernando Collor de Mello lorna-sc um 

dos govemadorcs mais populares do pais 
diffcil cnconirar-se inn brasileiro 
coin diploma universitario que sai-

BBH ba dc cor o nomc dc todos os go
vemadorcs csladuais, mas 6 improvavel 
descobrir-sc algum que nan se lcinbrc do 
nomc do governador de Alagoas. Dcsdc 
que foi cleito, Fernando Qilki r dc Mello, 
38 anos, sem assinar uma linica grande 
obra cm scu F.stado, conquistou a simpa-

\ tin dos alagoanos c popularidadc no Pra-
sil inlciro num fenomeno tao cuiioso 
quanto incspcrado. A frcnlc do segundo 
menor Estado brasileiro, Fcrnando_Coljor 
dc Mello figura hojc cnlrc os govemado
rcs mais festejados do pals — c quem cs-
perava ver Waldir I'ires, da Dahla, ou 
Mipuel Arraes, de Pcrnanibuco. com o 
ceiro nordcsilno na mfto dOHOobrlu ipio n 
frcntc deles corre o jovem Collor dc Mel-
lo, o.gcrcntc de Alagoas."TJcorrc que foi 
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UaiTOs: "O governador* um molcipic" 

elc quem descohriu primcjro 3 usou mc-
llior a inula dc iinpaclo polflico que pwlc 
scrabcita com uma boa cacada aps nnua-
jas do scrvico publico. Jlssa foi sua maior 
ob'rac esse i o scu segredp. 

Num F.stado cm que dois tenjos da po-
pulacao t2m dc vivcr com menos dc | 
13 000 cruzados inensais c os professorcs | 
prinuirios ganliam salaries dc faxinciras. 

Jiullor.dt.Mello assumiu 0 comando com 
a promcssa dc devastar os holcritcs acin-
tosos dc 300 ftmciondrios cstaduais quel] 
rcccbiam foi tunas atravds dc expedicntcs I 
legais marotos. Cumpriu o compromisso 
c descobriu que tinha uma fascinantc bri-
pn nns mfios, Nn semana passada, o Su-*. 
premo Tribunal Federal examinava um 1 
prnueisn ipir pndrrA resiittnr n« interven 
i;flo federal era Aiugoua pom telmoslu tin 
governador cm nao pagar as vantagens 
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tinado a forteleecr a opgeo por Quercia, 
quando reuniu cm scu gabincle os govema
dorcs Tasso Jereissati, do Ceard, Pedro Si
mon, do Rio Grande do Sul, Henrique San-
tillo, de Goias, e Geraldo Melo, do Rio 
Grande do Norte, alem do proprio Arraes. 
Na hora em que o governador do Rio Gran
de do Norte dcfiuiu o nome de Qudrcia co
mo o de "maior dcnsidade |X)litica e com 
mais condigoes de enlientar a eleigao com 
chances de vitoria", Arraes pediu licenge e 
retirou-se da reuniao, alegandn "motivos 
particulares". 

De|K)is de ter uuebatado 25'̂ ' Jos volos 
nas ultimas elcigocs, o PMDB ingresse na 
reta final da convengeo a procuia de um no
me que lenha viabilidade nas umas e que, 
uma vez indicado, nao cause uma debanda-
da de politicos para outras candidatures. 
Ulysses atd pode unir o partido, mas poucos 
acrcditam que ele lenha chances 
reais numa disputa contra Lco-
nel Brizola, Luis Igndcio Lula 
da Silva ou Mario Covas. 0 mi-
nistro Iris Rezcndc, por sua vez, 
julga-sc capaz de veneer a con
vengao, mas em fungeo de sua 
permenencie no govemo certa-
mente enl'rcnlaria a rcjeigeo de 
parte do PMDB — o governa
dor Piles, por exemplo, declare 
abertamente que ebendonerd o 
partido se o resulledo de con
vengeo nao for a seu gosto. 
Rcstaria, portento, ume solu-
gao cxtre, e ele continue, nos 
calculus do partido, a se che-
mer Orestes Qui5rcia. "Ele 
neo i nem qucr ser cendide-
to", efinne o goveiuedor Tes-
so Jereisseti, do Ceard. "Mas 
pode ser obrigado e sS-lo." 

No semene pessade, a niovi-
mentegeo em fevor do nomc dc 
Quercie leveva a supor que um 
vendevel de dificuldades pode-
rie inundar a cendideture de Ulysses. Ao 
longo de sue cerreire politice, contudo, 

. Ulysses enfrentou lempestedes semelhen-
, tes, dentro e fore do PMDB, e sempre che-

• gou eo finel como um vilorioso. E certo que 
sue posigeo no pertido, hoje, & bem difercn-
te dequcle que ocupeve hd dezoito anos, 
quendo essumiu pele primeire vez e presi-

. dencie de agremiageo. Da mesina fonue, 
. Ulysses vem colecionendo, desde o inicio 

de Constituinte, algumes derrotas politicas 
, inimagineveis no pessedo. Sua grande espe-

i renga agora, as vesperes da convengeo, e de 
. que o emberelhemento de candidetuies den

tro do PMDB crie ume situegao em que pere 
, o pertido seja ruim ficar com Ulysses, mes 

;. pior ainde sem ele. "Ulysses 6 o mclhor no-
me", afirma o deputado Airton Sendovel, 

;V do PMDB paulista. 

O efeito Collor 
' 'Cagador de marajas'' 
e o segundo do Ibope 

Enquanto os dois maiores 
partidos do peis em tama-
nlio, o PMDB e o PFL, 
Uavam lulas inlemas para 
definif seus fuluros cendi-
datos e Presidencia de Re-

piiblice e sens dois meiores advcrsaiios, o 
PDT c o I T , cstao com sues campenlies ne 
me, o govemedur de Alagoas, Fernando 
Collor de Mello, cendidoto langado por um 
desconliecido Partido da Rcconstrugeo Ne-
cionel, genhe pontos ne dispute onde re;il-
mcntc intcresse — junto eos elcitores. Dc 
ecordo com ume pesquise divulgede pelo 

delos que dispererem no inicio de cei |ie-
nha e perderem o folego a meio cam iho 
das umas. 

O grande truoib apresenledo por C \or 
at£ agore cstd rclecionedo com um ato 
concreto. Como governador, Collor a sc-
guiu trensmitir neo s6 para Alagoas .ias 
sobretudo para o rcsto do pais a imagei de 
inimigo niimero 1 de uma prege que o ra-
sil aprendcu a odiar: o funciondrio pul ico 
ocioso na hora de trabalhei' e voraz ne . ira 
de recelier o selario. Scu grande leito, m-
pliedo junto a opiniao piiblica p.ua a1 di-
inensocs de uma balallia dpica, foi rei izir 
os vencimcntos de jx;lo menos 300 ftu io-
narios esladuais que recebiam altos sal. ios 
a custa de expedientes legais merotos - os 
chamados "marejas". 

"Se for eleito, vou morelizer este p; .", 
eviso Collor. "Precisemos rcstobclet a 

0 governador Fernando Collor de Mello; "Sou o (ato novo desta campanha" 

Ibope na semane passede, Fernando Col
lor, um politico sefdo do segundo menor 
Estado do pels, detdm 15% das intengoes 
de votos. Com esse resultado, Collor igua-
lou-se ao segundo colocado nes pesquisas, 
o deputado Luis lgndcio Lule da Silve, do 
IT, e ficou e uma distancia de apenas dois 
pontos percentuais da primeira posigao, 
ocupade pelo ex-govemador Leonel Brizo
la, do PDT. "Os indecisos esteo se defi-
nindo a meu favor", imagine Collor. "Sou 
o feto novo desta campanha." 

A boa performence apontada pela pes-
quisa do Ibope, obviemente, neo gerente e 
Collor coise alguma de concreto — a cam
panha sucessona ainda tern sete meses pela 
frente, e os numeros que interessam sao os 
de novembro, nao os de abril. A politica 
brasileira estd recheâ —'•— ê candi-
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honradez, a dignidadc e o cardter ne v.da 
piiblica." £ uma mensagem que oeleiti re
do gosta de ouvir e que, no pessedo, ez 
tode a carreira vitoriosa de politicos co no 
Jenio Quadros. "O cidadao brasileiro i Jo 
consegue viver muito tempo sem um 
petor Javert", comenta o deputado Del 
Nctto, referindo-se ao cldssico personej 
de Victor Hugo que persegue imploca 
niente es mfnimes irreguleridedes no 
mence Os Miserdveis. Para fazer des 
char sua campanha, pordm, o govern; 
de Alagoes terd que superar obstdculo.-
porte. Seu partido, o PRN, nao exi 
Conta apenas com um representante 
Congresso, o imprevislvel deputado pai 
ta Jodo Cunlia, dez vereedores em Me< 
e menos de 1% dos prefeitos eleitos em 
vembro do ano pessedo. 
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Collor dc Mello Estado. Ha no governu dc Alagoas, coino do 
resto cm qualqucr gabinete executive do pais, 
verba utili/ada para despesas gcrais nao con-
icmpladas nas deinais rubricas. Durante o pcrio-
do do mcu govcrno, como u prdprio Tribunal 
dc Contas pode ulosUir, nao liu um so CClltavo 
dessa verba que lenlia sido gasto sem n corres-
pondeiite coiuprovanle. For Inn, nem de longe 
furam "6 IXX) as |>cssoas ilcgalinente contrala-
d.is" logo tlepois que dcixei o cargo tie ptvfcilu 
de Maceio, cm 19X2. Ls.sa 101.1 acusagao ja nao 
cstimula sequel os mais ii asciveis 0|x>siturcs das 

lo pessoal tlas areas juii-\inudant,;is em Alagoas, ve/ quo ja foi conve-
Estado. Keajuslados em nientemenle csclaiecida junto a opiniao piiblica 

do mcu Estado c a imprciisa cm gcral, a queiil 
cxibi as proves dt)cumenlais que inclusive 
apontaiii os veidadeiros rcsponsevcis. 

Fernando Collar de Mello 
Brasilia, DP 

Cuinpriincntando a 
equipc dc VEJA, cuni-
pre-mc cselaiccer al-
guns pontos lislados 
na rcporlagcin "O 
astro da largada" (17 
de maio). A rcporta-
gem nicticioiia como 
dcniincia o lull) dc 

tcr sitlo sancionatln a lei cstatlual que reajus 
ton os vencinientns 
dica e judicial ilo 
40% ha um ano, esses vcncinicntus obcJeccin 
ao liinite maxiino, liojc de I 300 cruzados no-
vos. Jamais loi realizada a aquisigao ilcgal dc 
vcfculos citada na revista. Os auioniovois Co
ram adquiridos ttireianicnte dos fabricantcs, o 
que garante o mcnor prcgo tlo uiercado, por
que iguora os intenncdiarios c dispense a con-
conencia, conformc previ a lei. O chamado 
"acordo com os usineiros" foi lirinado a luz de 
decisao judicial e lendo em vista os intcrcsses 

A eleigao desle ano, scin diivida, e o panu 
de fuudo de toda a agio politica da sociedade 
brasileira. 1'or isso, eabe A imprciisa mosliar 
quem e t|uem na corrida prcsidcncial. Em 

do Estado, que conia o risco dc rcenibolsar, a ^(Spoca de eleigao ha lobo> que se travosleni tie 
vista, ccrca dc 60 milhoes de diilares arrccatla 
dos ilcgaliuente, segundo decisao tlo Supremo 
tribunal Federal, em govemos antcriorcs. Tal 
acordo, fcilo na Jusligelocal, pussibililara ao Es
tado rcalizar essa devolugao em tlez anos, algo 
tao nccessanu quantu Ifciio, tendo sitlo aprova-
tlo por unaniuiklutk' pelo Tribunal tie Comas tlo 

cordeiros. E o cast) de Icinando Collor. O 
povo precisa cstar atenln para os acordos es-
piirios dc Collor com os usineiros alagoanos e 
as conlratagties ilegais que ele Icz quando pre-
loito bitmico dc Maceio. Cenddo I'creim 

vereador cm Goiania 
Goiania. GO 

Perplexes, assislimos i grande para da 
populagau brasileira iludida pela caiidii una 
dc Collor tic Mello a Presidencia da i pii
blica, claraincntc ptroeineda pela fain era-
da Kcde Globo. E piolundamentc Ian nta-
vel a desinforinagao c a ausencia dc ons-
ciencia politica. Basta dc avenlurciros .'on
to final no coiitinuismo. 

Nelson Mendes liu <osa 
Boa Vist Kit 

Com relagio il icportagcm "O astro i lar-
geda" (17 de inaio), e deccpcionante > i os 
liusilciros se agaii.ucui a uma "tabua i sal -
v.igao" tao podrc. E bom lenibrar aos . cilo-
ics inconscicnles que o Collor de hoje onti-
nua sendo o nicsmo que apoiou os decrc >s dc 
airochos salariais c que votou contra a nen-
tla Uantc de Oliveira. ou seja, contra a t igao 
tlircta para presidentc da Republica. 

Uisluine Azevedo ( irlos 
Goiani . GO 

Na rcporlagcin subrc o prcsidcnciavt Col
lor dc Mello, talvez por um lapso, o I .tado 
de Alagoas, o segundo mcnor cm Ian iiiho, 
foi confuiidido com o segundo mais po o do 
pals. Alagoas i o segundo maior prodi. ir dc 
agiicar c de alcool e em medio ou longf irazo 
sera um dos Eslados mais ricos do Nonl tie. 

Olncllio 1 
ortu Alcf 
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A incerteza provoca uma 
fuga de 12 bilhoes de dolares 

A incerteza em rclagao aos runios da 
econoinia, causada pelo naufnlgio do Piano 
Verao e pela disparada da inflacao, tomou o 
Brasil de 1989 um cainpcao das expoitacoes dc 
capital. Para rcsguardar seu dinheiro, muitos 
brasileiros transformam seus cruzados em 
dolares, que mandam clandestinamente para o 
exterior. Este ano, 12 bilhoes de dtilarcs podem 
deixar o pais dessa maneira. S-t&g. 104 

O primeiro na pista 
Fernando Collor mantdin 
a dianteira na corrida 
presidencial e rccolhe 
um ramalhetc de adesoes 
a sua candidatura. Pag. 4 0 

Um passo para tras 
Com Deng Xiaoping ao comando, 
a linha dura ganha a parada 
e os estudantes esvaziani a Praca 
da Paz. Mas a China nunca 
mais sera a tnesina. P i g . 6 2 

Pandemdnio na igreja 
U m festival de excessos em 
clima de campeonato de 
basquete celebra o 
casamento de Hortencia e do 
empresario Victor Oliva. Pofj. 96 

to 
i 
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A procura de sol, sombra e 
agua fresca nas ferias de julho 

Atraida por um cendrio de sonho e precos 
razodveis, uma pequena multidao de 

turistas brasileiros promete invadir os 2,6 
milhoes de quildmetros quadrados do Mar do 
Caribe no meio do ano. As Ilhas Virgens (na 

fulu), Aruba e Bahamas sao os recantos 
mais procurados. Mas ha espago tambem para 

o turismo heterodoxo da antiga ilha 
proibida, a Cuba de Fidel Castro. Pag. 8 4 
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Lua-de-mel na campanha 
Cortejado por eleitores, 

empresdrios e ate militares, Collor segue 
adiante na corrida sucessoria 

F attain cinco inescs pa
ra as clcigoes presi-

dcnciais, a quantidade dc 
eleitores indecisos e que 
podcm mudar de id£ia ate 
15 de novcnibro ainda 6 

enormc, o valor das pesquisas de opiniao 
ncste momento da corrida em dircgao ao 
Planalto 6 bastantc limitado, mas a campa
nha do candidato do PRN, Fernando Collor 
de Mello, comega a emitir um sinal claro — 
seus adversdrios terao de criar algum fato 
novi> e dramdtico em favor das proprias candi-
datuias rapidamcnte ou, cntao, ficarao limita-
dos a jogar todas as suas chances no hor.irio 
eleilorel gratuito. Pelas provisoes dos politi
cos. Collor, a esta altura, jd devcria estar ce-
demlo terreno diante das campanhas mais 
bem implantadas e mais antigas dos rivals. 
Nao estd — e parcce certo c|uc lanto Lconcl 
Bri/ola como Luis Igndcio Lula da Silva, seus 
dois principals concorrentes, tcrao de traba-
Ihai muito mais duro do que pensavain para ti-
rar ia frente o ex-govemador de Alagoas. 

Promessas de palanque 
Collor lari acordo com grevlslas e diz que 

val reduzlr a Inllacio 

Capital estrangelro: "Abrlrel 
n mercado ao capital externo ". 

Treves: "Quando assumlr, vou 
propor uma tregua de sels 
meses aos slndlcallstas". 

Inflacao: "Em dezolto mesea 
prometo reduzlr a Inflacao 
ao Indies mensal de 3%". 

Militares: "Vou acabar com o 
SNI e fundlr os mlnlsterlos 

' militares em um unlco 
organlsmo — o mlnlsterlo da 
defesa. Aumentarel o soldo •• 

dos soldados e ollclals". 
Subsidlos: "Acabarel com os 

subsldlos a producao de alcool". 

Nas graudes cidades do pais, nao para de 
crcscer o numero dc eleitores que colocani 
adesivos com a palavra Collor em seus vef-
culos. Quando passeia, Collor 6 parado nas 
ruas, distribui autografos, rccebe dcclara-
g6es espontaneas de voto c ate ofertas de 
ajuda. Em Brasilia, seu comitc de campa
nha conta com o apoio de 100 parlamenta-
rcs espalhados por diversos partidos. "A 
campanha vai caminhando confonne o pre-
visto — a passos largos", afinna Collor. 
"Os apoios estao vindo dc todos os lados." 

Em sua fclicidade alual, Collor pode scn-
tir a forga de seu noine et£ mesmo em con-
tatos com politicos que nao pertcneem ao 
scu partido e que, ao menos por enquanto, 
cstao comprometidos com outras candidatu-
ras. "Se a eleigao fosse hoje, vocfi teria 
65% dos votos", dissc-lhc o governador do 
Ceard, Tasso Jcreissati, do PMDB, ao lon-
go de um jantar em Brasilia na noitc de 
quinta-fcira passada. "Tenho rcccio dc nao 
chegar ao segundo tunio", diz Collor, que 
diariamcnte recebe vintc telefonemas dc po-

h'licos dc todo o pals dispostos a aderir a seu 
partido. "Acho que poderei ganhar a elei
gao logo na primeira fase." Fora da area po
litica, Collor tambem vein angariando al-
guns apoios de peso. Na terga-feira passada, 
ele participou de um jantar na casa do presi
dentc do sindicato dos bancos do Rio de Ja
neiro, Thedphilo de Azeredo Santos, com a 
prescnga dc alguns pesos pesados do meio 
empresarial do pais. ^ 

MAJORITARIO — Nesta semana, Collor 
devcrd rcceber uma nova manifestagao de 
apoio emitida por empresdrios, desta vez 
atrav^s da Convergcncia Dcmocrdtica, 
cujo dirigente e o ex-prcsidentc da Pelro-
brds Ozircs Silva. Sua vantagem, a(, 6 
que ele nao esta precisando pedir ajuda 
— sao os empresdrios que querem aderir, 
e Collor tcm dcixado isso bem claro em 
suas converses com elcs. No encontro do 
Rio, por excmplo, um dos presentcs teve 
a idiiia de observer que, pare rcceber seu 
epoio pessoal, o ex-governador alegoono 
precisava explicitar mcllior o scu progra-
ma de governo. Collor deixou-o a vonta-
dc. "Se o senhor quiser votar em mini, 
muito obrigado", dissc-lhc, "Mas chc-
guci ate aqui sem a sua ejude e nao prc-
tendo pedir a aprovegao do cmprcsariado 
para nada que eu lenha de fazer." 

De fato, na siluagao confortdvel cm 
que se encofltra, Collor inaiucni o costu
me de rccusar boa parte das adesocs que 
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Braqadas tranqiiilas 
Fernando Collor mantem a 

dianteira nas pesquisas e embarca 
para contatos na Europa 

E m cainpanlia que vai 
bem, tudo da certo. 0 

candidato Fernando Collor 
de Mello, do PRN, fala mal 
dos politicos, dos empresd
rios, dos militares — e con-

linua recebendo apoio dos politicos, dos em-
piesdrios c dos militares. Seus adversdrios 
montam equipes para realizar o levantamento 
lie dossics secretos a respeilo de sua adininis-
li acao eni Alagoas — mas seus niimcros nas 
pesquisas eleitorais nao param de subir, co
mo se Collor tivesse uma candidature vacina-
d t contra as criticas de seus oponentes. Na 
s:mana passada, quando viajou mais de 
V 000 quilometros pelo interior do pafs para 
posseguir em sua caga aos votos, Collor fes-
t'-jou os recordes que vem batendo sucessiya-
mente nas pesquisas de opiniao publica (veja 
r'uulro ao lado). "Estou surpreso", afinua 
t ollor de Mello. "Esperava chegar em pri-
r'ciro lugar apenas em julho, mas acabei as-

3 ( 

sunundo a lidcraiiga nas pesquisas ainda em 
abril. Agora, & s6 conlinuar ncssc embalo", 
acrcscenta. 

. Na semana passada, em vdrios pontos do 
i pafs, assistiu-se a erupcao daquilo que jd se 
J chama dc fenomcno Collor — c que significa 
\ a adesao em cascata dc politicos, empresdrios 
\e eleitores a uma campanha que marcha em 
|alta velocidade. Em Brasilia, o candidato 
lancou o Movimenlo dc Rcconstrugao Na-
cional — deslinado a abrigar qualquer perso-
nalidade interessada em apoid-lo. Na cidade, 
apenas o telcfone Disque Collor — 225-1989 
—, que o candidato mandou instalar em seu 
comitS eleitoral, jd recebeu, em dois nieses e 
meio de opcragao, mais dc 120 000 ligagces 
— ou cerca de 1 600 chamadas por dia. Em 
todo o Brasil, os comilis dc Collar jiatemle-
r.im, pelo telcfone, a meio milliao de pessoas 
dispostas a participar, de algunia fonna, da 
campanha do PRN. Collor pode contabilizar, 
tambem, mais de 65 000 cartas e milliares de 

Iclegrainas, do pais intciro, enviados para 
seus comites eleitorais. "Jd recebcinos a doa-
<;ao de quadros de ailistas c ate mcsino bois 
para leiloar e arranjar dinheiro para custear as 
despesas", afimia Juca Colagrossi, fillio do 
deputado do Rio dc Janeiro Jos£ Colagrossi e 
dono das iniciais I'l'R, sigla que ir.i ajudar 
Collor a tkar.coiii.dez minutos didrios no ho-
rario eleitoral gratuito. 

Na quinla-fcira passada, cm Ribcirao Prc-
to, no interior de Sao Paulo, Collor partici-
pou dc um comic io que rcuniu 5 000 pessoas 
no cenlro da cidade. Na ocasiao, aprovcitou 
para repetir um apclo que jd se transfomiou 
numa esjiccie de marca registrada de sua 
candidatura. "Nao me deixem s6", disse 
Collor para a platdia, revelando uma faceta 
peculiar de sua campanlia. Enquanlo os ou-
tros candidatos reclaniam da solidao rescrva-
da pelas pesquisas eleitorais e buscain, deses-
peradamente, a companhia de um elcitorado 
atiS agora esquivo, Collor exibe uma preocu-
paqao contraiia. Qucr, apenas, manter o que 
jd tern em niaos, o que 6 mais do que o sufi-
ciente para garanlir sua prcsenga no segundo 
tumo, sem maiores atropelos. 

"IADRAO DE GAUNHAS" — No atual me
mento da campanha, Collor mantem uma ro-
lina infernal. Na semana passada, conccdcu 
seis entrevistas colelivas e chegou at̂  a toinar 
ties cafes da manha no mesmo dia — unica I 
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lysses em Brasilia: "Temos de prms.ir no que vamos lazer' 

S U C E S S A O 

A campanha de Ulysses provoca 
dissidencias no PMDB, convive coin a apatia 

dos govemadorcs e anda dcvagar 

No dia 30 dc abril, o depu
tado Ulysses Guimaracs, 
dc 72 anos, conscguiu rca-
lizar um dos maiorcs so-
nhos de sua vida politica — 
toniar-se o candidato ofi-

ial do PMDB a Presidencia da Republica. 
)esdc enteo, cnnludo, o nomc de Ulysses 
iao conscguiu subir nas pesquisas de opi-
liao, o partido coinccou a scr tornado por 
nn clima crcsccntc de desolageo c o sonho 
omecou a nd(|uirir contornos dc pcsndclo. 
'Di7cm que a militia campanha cstd lenta", 
lisse Ulysses na semana passada a VEJA. 
'Mas o PMDII. :'|vsar de scr o maior perti-
lo, sc dcfillhl antes dos outfits. Agora. Ic-
nos que parar para pensar no que vamos fa
i r . " Ulysses jti pensou em pelo menos 
una coisa — neslc ini'eio dc campanha, nao 
'ai realizar conccnlregocs piiblicas nas 
•rendes cidades. I:.lc tcme que os Comicios 
e transfonncm cm fiascos fatais para a sua 
andidelura. No lugar disso, deve dediear-
c a encontros com a militancia do PMDB, 
omo fez na sexla-feiie passada cm Sao 
'aulo, ou a visitas a pcqucnas cidadrs do in-
erior, ondc a prcscnca de qualqurr prcsi-
IcneWvel 6 uma es|xkie dc atregeo tun'stica. 

Na fase atiuil da cainpanlia, Ulyssrs 6 n 

mais scrio candidato a scr abandonado por 
sua propria legenda. Isso ocorre, em parte, 
por causa da magrcza dc seus numcros nas 
pesquisas eleitorais — que afugcnlam aquc-
la fatia do PMDB ja dc olho num accrto 
com candidatures mais bem classifieedes 
nos Icvantamcntos atuais. Mas isso lambent 
ocorre por culpa do pmprio Ulysses, que 
inontou um comilfi dc campanha fonnado 
pot seus emigos mais pn'iximos — dcixendo 
grandes caciques do PMDB, inclusive os 
govemadores. na posigao dc cabos clcilo-

r 
Atrris na 
corrida 
Collor continua na Iklermca, 
enquanlo Ulysses ffr.i 
em quarto lugai — (om %) 

v—'37,7% 
Fernando Cul'm 

1 3 % 

<J,G% 
Cov.is 

8 , 1 % 
5 , 4 % Into 
lllyr.sps f_~1 

rais de scgunda classc. Os sinais 
de que a candidature dc Ulysses 
nao catninha como devcria sc 
espalham pelo PMDB afora. 
Em Minas Ocrais, a vice-govcr-
nedore, Jiinia Merise, e o ex-
govemador llelio Garcia forams 

piocuredos, por telcfone. por \ 
Ulysses, mas neo rcsponderam 
ao chamaclo. "Nao o atendi 
porque estava com o dia muito 
chcio", desculpou-sc Jiinia, uti-
lizendo-sc do mais surrado ar-
gumcnlo dos politicos para nao 
assumir um compromisso que 
nao considcram convciiicnte — 
a egenda carrcgada. 

"INVIAVEL" — Em Sao Paulo, 
o governador Orestes Qucrcia, 
que esta em viagem pela Europa 
Oriental, lamhcm da demons-
tracoes de que a candidature dc 
Ulysses anda devagar — entre 
seus auxiHarcs, impvra um cli-
ine dc desanimo c a conviccao 

de que o candidato do PMDB deve ser 
apoiedo nao porque lenha chances rcais dc 
veneer, mas porque c a liiiica forma dc man-
tcro pailido unido ate 1990, quando havcra 
clciceo para governador de Estado. O pro-
prio Qucrcia sabe que e mclhor perder com 
Ulysses do que trail n PMDB — mas em 
Sao Paulo, como cm outros lugares, a le
gend,! ciicontra-se nuina siluacao defensive. 
I Icideiro natural do partido quando terminer 
e campanha prcsidencial, QueYcia desenha 
scu fuluni [xilltico para depois das clcigoes 
— c cogita ate mcsirto lancar-sc deputado 
federal em 1990. 

"lloje, Ulysses e inviavel I'leitoralmcn-
tc", dizo governador Alvaro Dias, do Pare
nt. "Esta eleigao nao vai depender dc cntvi 
eleitoral, e sim do descmpenhn do candida
to", afirme, fazendo. com cinco mescs de 
enlcccdeucia, um hahnco das umas dc 15 
de novembro. Convcncido de que Ulysses 
camiiihe para o ilcwstre, Alvaro Dias tern 
sugerido aos pariaiwntarcs ligados a sue ad-
ministregeo que a|x'>i"m uma emenda cons-
titucionel apresentada pelo deputado Ollo-
mar Pinto (PMDD-KK), na semana passa
da, que prelcndc rcdu/ir o pre/o dc dcsiti-
compatibilizagao ilos govemadorcs dc scis 
pare tics mescs. .So for aprovada, esta 
emenda rcebie BS chances da candidature de 
Qurircie — que pouViia sc langar cm agosto 
na corrida pelo Planalto. Mesmo com todas 
esses difieuldedcs. Ulysses pode passer por 
cime dos cnlrevcs dc sue candidature, pelo 
menos i isso que pensam seus colcgas no 
Parlamcnlo. Nume pesquise claborade h;i 
dues scmanas entre os 72 scnadorcs, o cen-
didato do PMDB aparccc em primeiro lugar 
nas prcl'crenclas. • 
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Bill PFL 

Com loao Paulo II: "Foi a audiencia mais Importante" 

PRr 

n ponto a mais 
'or de Mello vai a 
la eveo papa 

N os dois primeiros lu-
garcs dus pesquisas 

de opiniao, os candidates 
Fernando Collor de Mello 
e Lconel Drizola chega-
ram a proinover nos ulti-

mos lias uma especic de tomeio intema-
cion I de audi£ncias com pcrsonalidades de 
pres> %\o. Na Franca, Drizola foi vitorioso 
— i mscguiu avistar-se com o presidente 
Fran ois Mitterrand. Os assessores de Col
lor i niaram promover o mesmo encontro 
para o seu candidato e nao conseguiram. 
Na ! -gunda-feira da semana passada, cotl-
tudo Collor deu o troco e licou cm vanta-
gem Em Roma, conscguiu uma audiencia 
dc n :ia hora com o papa Joao Paulo I I . E 
dbvi i que nem Mitterrand nem o papa irao 
vota na eleigao dc 15 de novembro, mas e 
evid nte que o numero de brasileiros que 
conl cem Joao Paulo 11 6 bem maior do 
que i dos que sabcm quem vem a ser o 
pres lente trances. "Foi a audiencia mais 
imp ;iante desta viagem", reconhece o 
cam dato do PRN, que retoma ao Brasil 
no [ oximo domingo. 

P ra avistar-se com o papa e estampar 
nos omais a imagem do encontro, Collor 
de I lello agiu com prudencia. Escaldado 
pclc fracasso do candidato do PT. Luis Ig-
naci Lula da Silva. que tentou marcar 
umi' audiencia atraves de Iiderangas sindi-
cais talianas, Collor optou pelos caminhos 
ofic lis — resolveu pedir ajuda ao embai-
xad' t brasileiro no Vaticano, Arinos Filho. 

Nao e dificil convenccr Arinos Filho a soli-
citar a audiencia, porque os diplomatas 
brasileiros estao orientados pelo Itama-
raly para ajudar todos os candidatos, mas 
Collor contou com uma ajuda extra. Seu 
cunhado Marcos Salvo Coimbra, embai-
xador em Atcnas, interferiu a seu favor 
para que a investida fosse bem-sucedida. 
Pelo cerimonial do Vaticano, as audien-
cias devem ser solicitadas com trinta dias 
de antcccdfincia — o plcito do candidato 
do PRN chegou fora do prazo, mas aca-
bou sendo atendido. 

Para a audiencia com Joao Paulo II ha-
via ainda um ultimo problema a ser resol-
vido. A mulher de Collor, Rosane, havia 
comprado um veu especial preto para 
acompanhd-lo na visita, mas acabou desis-
tindo da ideia aconselhada por diplomatas 
brasileiros. O candidato, divorciado, 6 ca-
sado com Rosane pela Igreja Cat6lica Bra
sileira — uma especie de agenda matrimo
nial para cidadaos que desejam 
casar-sc pela segunda vez — e 
foi informado dc que sua pre
sence nao seria aprovada pelo 
papa. Collor compareceu a au
diencia sozinho. Como 6 co-
mum ncsses encontros. o acon-
tecimento acaba sendo mais 
importante para o visitante do 
que para o anfilriao. Collor, 
por exemplo. ja havia se en-
contrado uma primeira vez com 
Joao Paulo I I . quando era go-, 
vemador de Alagoas, e nao foi 
reconhecido. "Isso e nonnal", 
admitiu. "O papa fala com 
muita gente." Fora do Brasil 
desde o dia 19 de junho, o can
didato tambem encontrou-se na-
terga-feira passada com o chan-

^celer alemao Helmut Kohl. 

Ceu encoberto 
A dificil rotina de 
Aureliano Chaves 

E dificil a rotina do can
didato do PFL Aure

liano Chaves. Em'scu pro-
prio partido, que iria reali-
zar uma convengao nacio-
nal neste fim de semana, 

em Brasilia, seu nome nao eld muito popu
lar — o PFL ja possui sua facgao collofida, 
outra brizolista, um terceiro pedago malu-
fista e, por fim, descobriu-se na semana 
passada uma animada orquesU-a de cabos 
eleitorais de Janio Quadras. Junto ao eleito-
rado, as pesquisas dc opiniao tambdm indi-
cam que seu nome encontra-se la embaixo. 
O candidato Aureliano Chaves tern exibido 
uma carranca lechada cm seus passcios pelo 
pais — mas o fato 6 que ele proprio tern co-
laborado para quebrar os frageis pilarcs de 
sua campanha. 

"Se for clcito, o que e muito pouco pro-
vavel, a primeira coisa que farei 6 conibater 
a inflagao", anunciou o candidato na manha 
de quinla-feira da semana passada, cm Bra
silia, durante um debate promovido pela 
Confcdcragao Nacional da Industria, a 
CN1. Gragas a essas tres palavras — mui
to, pouco e provdvel —, Aureliano conse-
giu demonstrar duas idlias numa unica 
frase. A primeira 6 a de que 6 um politico 
sensato. A outra e a de que pode deixar a 
corrida bem antes de a succssao cntrar na 
sua reta final. Ao deixar a CNI, Aureliano 
Chaves tomou o aviao para Curitiba, onde 
setc presidenciaveis participaram de uma 
maratona verbal perante uma plalcia dc 
empresdrios. 

Janio e Marcondes Gadelha: agora, no PFL 
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Um alegre reforno 
Depo is do giro europeu de dezenove dias, 

Collor continua dfrente das pesquisas 
e ganha novas adesoes a campanha 

ualqucr pessoa sabe 
J que as viagens inter-

nacionais de chefe de Esta
do sao extravagantcs, nao 
dispensatn hotdis caios.'co-
mitivas itnensas, restauran-

tcs luxuosos e rarainente produzetn efeitos 
iniediatos. Quando a viagcm 6 de um candi
dato ,a Presidencia da Republica, i natural 
que os resultados sejam ainda mais magros 
— mesmo porque precisa de votos, mcrca-
doria.quc nao se encontra no cs-
trangciro. Ao desembarcar no 
Aeroporto do Galeao, na quin-
ta-fejra da semana passada, Fer
nando Collor de Mello retoma-
va com poucos beneficios visi-
veis:,3 quilos mais gordo, uma 
colccao dc disc laser, uma gra-
vata dc seda franccsa e um par 
de sapatos italianos. A caravana 
curojxSia do candidato do PRN 
ate: que foi um tanto alrapalha-
da, e Collor, em boa parte do 
trajetp, nao encontrou vagas na 
sua categoria prcdileta para via
gens adreas, a primeira classe, 
chegando a ser embarcado em 
apcrtadas poltronas da classe tu-
rfstica. O fato, contudo, 6 que 

S| Collor conseguiu rechear sua 
j agenda de candidato com um 

pacote de autoridades que o prc-
< sidente }os6 Samey jamais con
seguiu reunir em qualquer uma 
de suas excursoes intemacionais 
fortalecido", afirma Collor. 

Na Europa, as 25 audi£ncias de Collor ti-
veram momentos dc gl6ria, como a conver-

1 sa com o rei Juan Carlos, da Espanha, que 
fala portugues. No encontro com o primei-

A ro-ministro Felipe Gonzdlez, eles ate1 discu-
tiram sobre politica. "S6 medidas fortes e 
um grande entendimento nacional superam 
as crises", disse-llie Gonzalez, referindo-se' 
ao pacto social celebrado na Espanha logo 
ap6s a queda de Franco. No celcbre encon
tro com o papa, o candidato do PRN esbo-
cou um comentdrio sobre a Polonia e en-
saiou uma'alfinetada na facgao esquerdista 
do clero brasileiro — mas Sua Santidade 
mudou de assunto fazendo comentirios so
bre o grande quadra de mazelas sociais do 
Brasil e do Terceiro Mundo. Tanto para 
Collor como para a fatia mais ilustre de seu 
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i eleitorado, o encontro de 35 minutos com a 
jprimeira-nunistra Margaret Thatcher, da In-
'glaterra, a madrinha mundial do libcralis-
mo, foi o momento alto da viagcm. "Eu ha
via sido prevenido para encontrar uma niu-
lher rude, mas deparci com uma pessoa 
gentil e muito inteligcnte", diz o candidato. 
Apcsar disso, Collor pode sentir, em |>cs-
soa, por que Margaret Thatcher ganhou o 
apelido de "Dania de Ferro". Ele tentou 
explicar sua proposta para a divida externa, 
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Collor e Margaret Thatcher: mao de ferro na divida externa 

'Volto que prcvS formas imaginosas para aplicar o 
calote em alguns credores, mas acabou ou-
vindo uma resposta de ago. "Quem deve 
tern que pagar", disparou a primeira-minis-
tra inglesa. 

ESCUTA TELEFONICA — Dc volta ao Brasil, 
Collor de Mello retomou a agraddvel rotina 
de lider das pesquisas e aos golpes de seu 
principal adversdrio, Leonel Brizola, que 
faz o possfvel para impoi1und-lo. Ao longo 
da semana passada, assessores do candidato 
do PDT fizcram circular a lenda de que te-
riain tido acesso, clandestinaniente, a uma 
pesquisa da empresa Vox Populi, de Belo 
Horizonte, que faz levantamentos eleitorais 
para o proprio Collor, na qual se anunciaria 
a queda do candidato do PRN e o cresci-
mento do ex-govemador do Rio de Janeiro. 
Mais (aide, quando os numeros da VOJCPO-

puli vieiam a publico, descobriu-sc que 
Collor continua cm primeiro lugar, com A 
42,8% das prefcrencias. Brizola inantem-sc I 
cm segundo lugar, com 12,8%, e Lula fica 
em terceiro, com 7%. 

Na quinta-feira passada, Brizola ensaiou-
uma outra manobra e lentou promover o pri
meiro encontro fisico com seu adversdrio 
desde o inicio da campanha. Os dois iam 
clicgar a capital federal a bordo dc jatinhos 
particularcs. O pouso do aviao de Brizola 
eslava niarcado para as 10 boras, mas, ao 
descobrir que Collor atcmssaria trinta mi
nutos depois, o candidato do PDT atrasou 
seu pouso, dc pioposito, cm mcia hora. O 
piano de Brizola era encontrar-se no corpo-
a-corpo com Collor c tirar todo o provcito 
possivel da situaqao — numa tipica encena-
gao para as camaras de TV c mdquinas foto-
gralicas dos jomais. Pelo rddio, os assesso
res do candidato do PRN o infomiaram do 

inforttinio que o aguardava em 
terra finne — prudente, Collor 
determinou que o aviao estacio-
nasse cm outro hangar e saiu do 
aeroporto driblando Brizola e os 
jomalistas. 

Com suagravata francesa e 
os sapatos italianos, Collor 
comcmocou um ' • .vjefarco A 
musculatura de sua campa
nha. Com a adesao de deze
nove parlamentarcs a coliga- ^ 
cao de tres siglas que o 
apoiam, PRN, PSC e FIR, o 
candidato jd assegurou um 
bom tempo no hordrio gratui
to da TV — dez minutos did-
rios, o mesmo tempo que o 
PT dc Lula. Na semana passa
da ele foi a Diamantina, terra 
do presidente Juscclino Ku-
bitschek, fazer um comicio no 
qual comemorou o apoio.de 
sua filha, a deputada Mdrcia 

Kubitschek, a sua candidatura, e onde ' 
cometjou a dar o novo torn de sua campa
nha — onde puder, tentard,apresentar-se 
como um novo JK, o,presidente,que .fez 
cinqiienta anos em c i n c o . . ' . 

Apcsar do conforto alual de sua cam
panha, Collor passou por um mau mo
mento na semana passada. De scon fiadb 
de que os telefones de seu comitc de 
campanha estivessem sob escuta, contra-
tou uma empresa especializada na matd-
ria, de Sao Paulo, para fazer um rastrea-
mento. A suspeita se confirmou, e, agora, 
todos os telefones usados por Collor para 
convcrsar com seus aliados, inimigos e atc\ 
mesmo com sua famflia dispoem de um 
equipamento especial — u?m uma luz ver7 

melha permanentemente acesa. Se ela pis-
car 6 porque tern alguem gravando. "S6 po
de ser coisa do SN1", diz Collor. 

Fig. 
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r 
que, a ccrta altura, parecia qucrer lcva-Io ao fundo do tanque de 
votos. Dcsdc que comcgou o horaiio eleitoral ila telcvisao, ha dois 
mescs, Collor de Mello nao paiou de cair nas pesquisas de opi-

I niao. Perdeu mais de 13 milhocs de votos no pcriodo. As rodadas 
alivulgadas na semana passada moslram, ponSm, que Collor reagiu 
' c conscguiu se cstabilizur no patamar de 25% das prefcrencias. Is- . 

so significa um patrimonio dc,20 milhoes de votos, mais do que 
suficicntes para leva-lo ao segundo tumo — caso nada de espeta-
cular pertuibe o andamcnto da campanha em suas ultimas horas. 

( Seus concorrentcs mais proximos, Lula e Leonel Brizola, embola-
\ vam-sc no segundo lugar, ambos no patamar dc 15% das intengocs 

de voto. Por fim, tambcm alimeiUando esperangas de crescer na pre-
ferencia do eleilorado no final de semana e conseguir passar para o 

, segundo tumo, vinha o candidato do PSDB, scnador Mario Covas, 
no patamar dc 10% nas pesquisas — ou seja, menos da metadc dos 
eleitores dc Collor. "&taiuos.cainiiiliandopat'a a vit6ria", comemo-
rava Collor na semana passada. :':p'!,: :V • 

Ao longo,da campanha, o candidato do PRN batcu ate; a exauslao 
na sua tcda eleitoral piedilcta: a cacada aos marajas, que promcte rea-

j~Vivar caso eticgue ao Planalto. Nas ultimas scmanas, vinha enfren-
I tando o problcma de nao encontrar uma novidadc capaz dc entusias-
\ mar o eleitorado. Na semana passada, Collor achou o assunto que 

procurava:—'mais uma briga'pesspal corn o presidente Josd Sarney 
em tomo'db langarricntoda'c^didat^ Silvio Santos. 
Atribui-se.sua reacao.;ra:reW^ a esse artificio. Ao 
longo deSseislprogi^masfcdnkcudyosJ^ eleitoral na TV, 
num totalldc txinta minutos, Collor rerx^^ pronunciamento no 
qual cla^ificavapp^ide'nte.iSan^ "fraco" c 
."omisso'r'-ie o arx?ntava"c^ de bastido-
rcs que transformou Silvio SantpS em'candidato; Olhando o telespec-
tador nos oUios;maqueleies^lo';'que-set^ 
para os pbUUcos':iia|teleyisao^bem mais'Ccdrno quq nas suas'apari-' _.; 

goes piiblicas, um excelente oradoreini.todos os scntidos.'Collor". 
de Melloi-falou.;nestesjteimosTsp^ da Republica:-^ 
"Que direito tern ojsenlior; queeiumirwUticade segunda classe e L 
que rx;gouicarpna'na|Hist6ria;c^ Neves, dc \ 
golpear'o processo democrdtico?", desafiouo candidato. 

! ;oi o ataque mais/agressiyo a: unipolitico desde o inicio da 
campanha/eleitoral.;;Naiterca:feira:passada, Sjiniey. apare-

Iceria pela' primeira :vez'n6vV(deo,?,no honirio eleitoral dc 
Collor,,para,exercer.f^se^il^ito^e'iresposta, conccdido pelo 
TSE. "O.BrasU;£:test£m^^ da de-

^ surriamdade .eido .desatirio' com. que 'estou .sendo agredido por um 

hi 
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A FORCA DC LULA 
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j Nurria campanha em que 
as maqulnas do PMDB e 
doPFLestno 

5 Imoblllzadas, o PT 
conta com a 
mao-de-obra de 
100 0 0 0 mllltantes 

'.para fazer um 
trabalho de t ica de 
urna, o que pode 

: Pflsar Junto aos 
jndeclsos. Lula 
cbegou anlmado aos 
ultimos dias de 
campanha, depots de 
renllzar comfcios 
glgantescos cm varios 

'pontos do pals. "A 
I ! brlga agora e para 

ser o primeiro -
no segundo tumo", 

(disse Lula,'; 
. hfelra 

F i g . 

odos os candidatos que nao tern o nu
mero 20 nem atcndeni pelo nome de 
Fernando Collor de Mello passaram os 

iultimos seis meses dcnunciarido fraudes nas 
pesquisas eleitorais. Se, por acaso, a apuragao 

!.•¥•;:•;».•;.'•_ . da votagao de 15 de novembro revclar que 
.Collor dc Mello nao irri para o segundo turnri da eleigao, em 
.17 dedezembro, todos ficarao muito satisfeitos.— e irao a TV 
j lembrar ao eleitorado que tinham razao em suas acusagocs. A 
:realidade, pordm, i que a campanha presidcncial chegou a seus 
'ultimos dias com todos os concorrcntes convencidos de que o 
candidato do PRN jd tern o passaportc carimbado para disputar a 
Segunda fase da succssao — e que a unica briga de vcrdade, aid 
o dia 15, 6 para definir quem ird ficar com a outra vaga. 

Ha, nos meios politicos, a imprcssao dc que esse prcmiado ird 
scr escolhido por uma outra fatia do eleitorado, aqucla que costu-

; mn dnr seu voto as legendas de esqucrda, e hd, tambcm, a con-
vicgao de que a gucrra tenha se afunilado entre dois candidatos, 
•Luis Indcio Lula da Silva, do PT., e Leoncl Brizola, do PDT. Os 
dois passaram os ultimos dias em situagao de cmpate tdenico nas 
intengocs dc voto, pcrcorrcram o pais para rcalizar comfcios 
grandiosos c, ao chegar o fim de semana, ambos jd tinham defi-
nido o que pretendem fazer para a arrancada final antes do dia 
15. Para Lconcl Brizola, o adversdrio principal 6 Lula. Para Lu

la, o inimigo a abater 6 Brizola. 
"Foi a lgreja que organizou o PT 

em todo o pais, num movimcnto pe-
queno-burgues radical que tern um 
operdrio de fachada", disse Brizola, 
no Recife, onde fez um comicio na 
quarta-feira. "Lula i despreparado e 
incompctente, precisa de treino e \ 
menos vaidadc, pois experiencia nao I 
se ganlia de um dia para o outro", 
disse, tambdm, o candidato 'do PDT. 
No mesmo dia, em Aracaju, ao to-
mar conhecimento das declaragoes 
do adversdrio, Lula foi ao contra-
alaque. "Brizola gosta muito de vcr 
um operdrio montar um palanque, 
mas fica incomodado quando ele 
quer apanhar o microfone", disse o 
candidato do Fr. "Se o problcma 
fosse experiSncia e idadc, todos n6s 
deveriamos votar no Ulysses", disse 
Lula. "O Brizola 6 trio prcsungoso 
que sc fosse escrcver um livro o tflu-
lo seria 'Eu me Amo' . " 

Vizinhos na bancada de oposigao 
ao govemo do presidentc Josd Sar-
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ncy, aliados fieis na maioria das votagoes ocorridas na Consti-
tuintc c ate co-proprictdiios do mais rico condomfnio sindical do 
pafs, a CUT, na (|ual o I T dc Lulu possui uma fiorcsta dc ciilidu-
dcs c o PDT dc Brizola tambcm consuiuiu um ninho, os dois 
candidalos da csqucida tern altcrado inomcntos de carfcias e de 
pcdradas desde que dcscobriram que concorriam pelo mesmo 
eleitorado c que, ccdo ou tardc, tcriam de se enfrcntar numa su-. 
cessao presidencial. No inicio do ano, at<5 parecia que essa dispu
ta podcria ocoirer no segundo tumo. La pelo meio da campanha, 
quando a caravana de Lula descia a ladcira nas intengocs dc voto 
c Brizola mantinha-se isolado em segundo lugar, unha-se a im
prcssao dc que Lula ficara fora da corrida e que, silcnciosamcn-
tc, os votos promctidos ao PT acabariaui cngordando.as urnas do 
PDT. Acontcccu, cntao, a espetacular ascensao de Lula nos ulti
mos trinta dias, quando sua legenda colocou-se em'movimento,' 
a niaquina de quase 100 000 militantes saiu a ma para.pedir vo
tos — e o dia 15 dc novcmbio uansfomiou-se, para'ambos, num 
duclo mortal pela sobrcviveucia. ' -V'.y'••'?'• ' - ' r ] \ 

"Brizola pode cliorar muito, porque jd estd fora doisegundo'; r.jt'j-j 
tumo", afinna Lula. Na semana passada, em seu csforcp final, o,; *M:t 
candidato do PT conseguiu collier boas noticias pela maioria das ' : V'',i 
cidades que visitou. Na quinta-feira, por excmplo, ele esteve cm\-Y£>\ 
Volta Rcdonda, onde ues opcrarios foram mortos a tiro por sol-. 
dados do Excicilo no final do ano passado, num cpis6dio que,< 
acredita-sc, tenha jogado um peso decisivo nas elcigoes munici- '• J 
pais dc 1988. Al i , Lula fez um conucio para 5 000 pessoas e re-.: .'cj-.g 
ccbcu um trutanicnto scniclliante ao que a plauiia de grandes 
pclaculos musicais costuma rescrvar aos fdolos de sua| prcfercn-; 
cia. Dc|X)is que o candidato do PT depositou florcs no monu-,'1 ",V>, 
mcnlo cm lioincnagcni aos opcrarios moitos, foi carregado nos 
biagos por centcnas de pessoas emocionadas, que queriam abra>. 
gd-lo, toca-lo c ate pedir um auKigrafo. Prcocupada.sua cquipe -
dc scguranga rcalizou uma opcragfio dc cmcrgfincia para rctird-lo,'.:'^' 
dali, carrcgando-o aid os poitocs da Conipanliia Sidcnirgica Na-: 
cional, a uma boa distancia do monumcnto aos opcrarios. . ' 

para saber quemyai.chegar,em segundo lugar no primeiro tumo, 
m a s sim disputar. quem vai scr o primeiro no segundo", acrcs-
centaocandidami/Nahnad^ passada, no Re-' 
cife,';Lula;.passpu^d governador dc Pcmam-
buepj iMiguel i^^es j^A:^ cordial, c o candida
to do I T loi cmbora conyencidb de^que, nos Mimo^ dias, conta-
nS.com q^au^ipjdqjgoyem^ cesto.de votos 
no .J^ordesfc1^ rival Leonel Prizola 
colhcu-(teppis.'dejsc^^ Miguel! Arraes; um 
mes:i_atras;. Con|cre 

.car'em paz'con\os$ojs^ com a espcran-
ga^dej: venc]da"a|priineiravrc^d^ 
para?jogarum;papcl^havena^^ para o segundo tumo. 
Ha%astajrte!;tempo'l<r^ ' c ! ~ t t * — ~ A " •*•»«-Cdos'sindicatos de cana-

ffl 

E m Salvador, onde esteve na quarta-fcira,,Lula 6 o lfdcr 
nas pesquisas eleitorais e fez um comfcio no qual reuniu 
um publico calculado em 50 000 pessoas — p maior dc 

toda a campanlia eleitoral na cidade. 
"No dia 15, vamos lavar a alma dos 
489 anos dc cxploracao a que esta-
mos submclidos", disse o candidato 
do PT, dando a cnlcndcr que um vo
to cm sua pessoa scria equivalcntc a 
um voto contra todos os govemantes 
.que o pafs ja levc desde que as cara-
vclas de Pedro Alvarcs Cabral apor-
taram cm Porto Seguro. Na sexta-
fcira, o candidato do PI" atacou Leo
nel Brjzola em seu pr6prio terreno, 
o Rio'de Janeiro, c fez bonito — 
uina manifestagao a seu favor na 
Candelaria reuniu 50 000 pessoas. 
O moral do comando dc sua campa
nha cstava tao clevado, na rcta final, 
que se cogitava a possibilidade dc 
que 200 000 pessoas iriam comparc-
cer ao conucio de enccrramento, 
marcado para este domingo, 12, na 
Praga da S6, cm Sao Paulo. 

"Eu nao estou mais disputando 
com o Brizola, estou disputando o 
segundo'turno com o Collor", afir-
ina Lula. "Nao interessa mais brigar 

i • • • . 
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•. V.O PDT de Leonel! : 

.''. Brizola tern menos:!; 
militantes do que o • 
i' PT do Lula o uma 

estrutura partidaria 3 
' menos prganlzada. " 

O candidato espera | 
ser bonoficlailo p«lo 

' fa n ta sm a dpi.} 
radlcallsmo que ceroa ; 

''''•y~£\ Lula e podera 
"' levar setores do 

eleitorado a votar e m ; 
•.';'.'(sou nome para 

barrar a passagem do 
. c a n d i d a t o do PT 

para o segundo turno. , 
Brizola tern centrado 
seus ataques a Lula 

"E um ilespreparado, 
que nunca administrou | 

! iwda", disso Brizola, 
'.:;V;Jiina.sexta>felra 

55 

J : : . — 

Fig. 
' " .. ..M:., 1 li V . . . .| 

i 67 

http://nS.com
http://cesto.de




SOSSEGO DE CAMPEAO 

Collor explodiu 
nas pesquisas em 

Julho (acima, a 
esq.). Nos nieses 
segulntes, sofreu 
pequenas queda 3 

sucessivas, 
mas cliegou em 

outubro com forca 
suftclente para 

usufrulr um 
passelo tranquilo 

pelas praias! 
do Maranhao (dir.) 

repulsa no eleitorado,:e ele soube valcr-sc inteli-
gentemente desse seritimento.de .indighacao", i 
diz o senador Jarbas Passarinho' (PDS-PA). 
"Collor 6 um produto.'das/'circunstancias", ; 

acrescenta cle. O senador atd tern razao quando -
lembra das dramdticas circuns'tflncias da ecdno-
mia e da polftica do pais,que criaram 6 ambiente 
para um candidato como'Collor,de Mello. Resta • 
entender por que nenhurh dos outros,21 cbncor- '" 
rentes do primeiro ttirno, as voltas com circuns-
tancias identicas, nao consegiiiram ter b mesmo 
desempenho nas umas de;15 de hovembro: 

No meio da espuma'criada no irifcio de 1989, 
Collor foi o protagonista'de urria situacSo' lihica nos 
rumos da sucessao.' Em seu partido, o PMDB, era 

', considerado um politico tao provinciaho c coloca- . '. 
j' do tao abaixo na nobdiarquia interna, que nunca levaram a sdrio 

suas declaracoes de que pretendia lancar-se na disputa pela cadeira 
'j de )os6 Samey. O PMCjB tinha politicos infinitamcnte.mais ilus-

I tres brigando pela chance, como o deputado Ulysses Guimaraes, o 
»governador da Bahia, Waldir Pires, r rnesrrio;o',de'Sao Paulo, 

Orestes Qucrcia, e Collor jamais foi cogitado jwra coisa alguma 
na futura chapa presidencial. Na pradca;'hunca'foi convidado- a 
expor suas pretensoes nasala de jantar onde os caciques negocia-
vam os rumos do partido na campanha — nab b deixavam passar 
da porta da cozinha, onde o deputado Ulysses Guirnaraes lhe man
dou um rccado, certa vez, informandcvo de que poderia, na me-
lhor das hipbteses, integrar'atribo dos que pretendiam ser vices. 
"Se o Collor liver mais de.10% dos'vctosem'AJagoas', renuncio 
ao meu mandato", desdenhava butrb .prfcer\rx^medebista, o de
putado alagoano Jose Costa'. Com aaoert^'d^'umas.na semana 
passada, constatou-se queb',i5MDB'fb^^ in6-
dita: colocar para fora delsuas f i l e i ^ que 
acabaria sendo o maisijvc^o'ein}15!de'.nbvembro, dono de um 
cesto de votos 600%'maiordo qub o'db'cbn'corrimte oficial do par-
u^o, o deputado Ulysses Guuriarae i r f j r 

A vitoria de Collor dcMeUo rib prirneirb tumo da eleigao € mais 
impressionante airKla'quando'se'fe'nta descobnrde onde1 ele veiO;'e 
o'que tern atras de si. Erri Brasuia^pnirJe^rro affiventude. 
Collor reside numa rijansao llojJlg6J§CTte^oh«^to^ rretto'qXiadra- • 
do 6 muito rriaJsTjarafd^o;qucfib L^go"Stdi'bnde ftcam.as man- . 
soes ministeriais. Quando coriKgou sua anaroda para'15 de nVu 

S69 

vembro, o candidato do PRN possuia um csquema i 
de campanha familiar, mais parecido com o do I 
Endas, do Prona, do que com o dc um concorrcnte 
dc verdadc. Em Sao Paulo, sua base de apoio era 
um irmao, o cmprcsario Lcopoldo Collor dc Mel
lo. No Rio, a maior ajuda vinha da cx-mulher, a 
socialite carioca Lilibcth Montciro] de Carvalho, 
com quem tern dois filhos — Anion Afonso e Joa-
quim Pedro. Collor contava ainda com os scrvicos 
de um cunhado, o embaixador brasileiro em Atc-
nas, Marcos Coimbra. E era s6. ; 

A 

64 

travds dessa modesta conexao firasf-
lia—Rio—Atenas, na qual se resumia 
seu mundo politico forade Alagoas, 

Collor cntrou para um novo partido, o PJ, uma 
microlegenda dc aluguel, e conseguiu o direito de ir para a tc-
levisao com um hordrio gratuito conccdido pela1 lei eleitoral. 
Depois, arrematou o PRN, uma sigla complctamentc desco-
nhecida do publico, que contava com um unico represcntante 
no Congresso, o imprevisfvel deputado paulista Joao Cunha, 
entao aposentado de sua antiga "persona" como radical do 
PMDB. E foi assim, montado no hordrio gratuito do PJ c do 
PRN, viajando com a mulher, Rosane, a Amaz6nia, onde clie
gou a tomar chuva para gravar suas cenas de televisao.que Col
lor conseguiu colocar sua caravana em movimento. E verdade 
que no dia 15 era o mesmo Collor o candidato que supostamcnte 
gastou mais dc 100 milhoes de dolares na campanha com dinhei
ro oferecido por empresdrios. Tambcm 6 verdade, fontudo, que 
nao foi Collor quem entrou no trcm do empresariadd, mas o con
trario — ele 6 que pegou carona em seu trem, bem depois que 
Collor deixou a estacao dos desgracados nas pesquisas eleitorais. 
"O Collor nao 6 produto de ningu£m, nem da Rede Globo, co
mo o acusam", diz o deputado Marcos Lima (PMDB-MG). 
"Na verdade, ele 6 um politico que tern currfculo e experien-
cia", acredita ele. Nos ultimos meses, mostrou que tern o cacife 
mais precioso de todos: eleitores. ., 

Nasemaria passada, Fernando. Collor dc Mello era um can
didato bem diferente do Fernando Collor de Mello que batia as 
portas do PMDB no infeib da corrida presidencial. Na quarta-fei-
ra, ele.saiu.iem silfiricio de sua casa, em Brasilia, evitou a im-
Yensa e tomou o seu jatinho Challenger para votar em um cold-
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Collor aparece no segundo turno 1 

comb favor ito nas pesquisas, enquanto esquenta 
o bate-boca da corrida sucessdria 

48 

O primeiro turno jd 
terrninou, dczeno-

ve concorrentes cafram 
fora, o hordrio politico 
que estnfia na tarde de 

lerca-feinOficou bem mais curto, mas pelo 
menos miima coisa'o segundo tumo da su
cessao presidencial continua muito pareci-
do.com'b'primeiro — Fernando Collor de 
Mello'esta?na frcnte. Na semana passada, 

K quandofos'principals institutes de pesquisa 
'it conclufram seus primciros levantameritos 
' de inten^ao de voto para 17 de dezcmbro, 

}) descobriu-se que o candidato do PRN en-
ntrou nas ultimas tr5s semanas da campanlia 
,-,} com uma -boa dianteira sobre seu advcrsd-

'rio nessa fase, Luis Inacio Lula.da Silva, 
do FT. Conforme um levantamento divul-
gadd no'Sdbado pelo DataFolha, instituto 

;,";de pesquiia;vinculado ao jomal Folha de 
': S.Paulo, sua vahtagcm € de^SS^das pre-
. ferencias' contra 39%. No Ibope, em pes-
vquisa feita frfis dias antes, a difercnca i um 
.-.'pouco maior: 50% para Collor, 38% para 
/Lula . . •:•/;•, 

i ' ; No QG da campanha de Lula, o efcito 
;das pesquisas foi imediato: assim que ficou 

'.J'sabendo dbsmumeros do Ibope, ao assistir 
:'i'fab Jorndl .National na noite de quarta-fei-
j.ra, d candidato do PT promoveu uma pau-
''(sa nas' coriversas de gabinete destinadas a 
"assegurar o/apoio de uma fatia do PMDB, 
| d d PDT e do PSDB a sua caravana e foi a 
;V';luta.. Na madrugada do dia seguinte, Lula 
] i'/realizou dois comfcios em porta de fabrica 
uj'junto, a seu eleitorado cativo de Sao Bcr-
jf riardo do Campo. Na sede da campanha de 

Collor, em Brasilia, os numcros do Ibope e 
do DataFolha-foram recebidos com festa. 
"Estamos commma hna dianteira e vamos 

W Fig. 

ganhar", afinna o candidato. "Faremos 
uma campanha sem falhas." 

E verdade que a numerologia das pes
quisas, por enquanto, anuncia uma disputa 
apertada no segundo tumo — poucos dias 
depois dc rcceber 16% dos votos cm 15 de 
novembro, o candidato Luis Indcib Lula da 
Silva chegou a faixa dos 38%, o que signi-
fica dobrar b eleitorado que jd tinha c cres-
cer mais um pouco. Tambdm 6 verdade 
que clcicbes com dois tumos podem provo-
car reviravoltas incspcradas na scgunda 
fase. No primeiro turno da disputa presi
dencial em Portugal, por exemplo, o so-
cialista Mdrio Soares ficou com 25% 
dos votos, contra 46% conscguidos pelo 
seu principal adversdrio, o conscrvador 

0 que dizem as J 
pesquisas •v-.-xvi. 

As'pnmeiras,pesquisas .eleitorais .no 
ji'seg(irl<Ib' tum'6;u^^leigao.mostram que 
•; I;ern.mdo;: Collor''de Mello .continua 
i^ebm^umasbba^ se-
^gundbvcolb^ da 
' ^ S i l y a ^ M j com.;8 milhoes .de; votos, 
fede'distShciaiparaJb'c.Vndidatb 
.f|te :Bra^il'Popular^',.-;•,••' •> h -

• O , numero do eleitores I n d o c i -

;80S, dos quo pretendem votar em 
Hbrancoou.j'anular sou voto,.soma 

13%; I sso signifies quo a maior par-

ft. 
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Trcitas do Anunl , Na ruUaila scguintC, no 
eiitanto, o candidato do PS Icvou a eleigao 
e a Presidencia, com 51% contra 48%. A 
rcalidadc, contudo, 6 que Collor saiu do 
primeiro tumo com 28% e ja se encontra 
na faixa dos 50%, um indicc que represen
ts a mcsma vantagem de 9 milhocs de vo
tos sobre scu adversdrio cravada na rodada 
iniciql, quando ficou com 20,6 milhocs de 
sufiagios, contra os 11,6 milhoes obtidos 
pelo candidato do PT. 

Collor sc animava, alcm disso, com ou
tras duas boas noticias nas estatisticas elei
torais. Uma dclas diz rcspcito a scu proprio 
descmpenho. Em Sao Paulo, o maior colti-
giirclcitoral do pais, c onde surprcendente-
nicntc venecu o primeiro tumo com 23% 
dos votos, Collor de Mello tern uma boa 
vantagem — vence Lula por 53% a 35%. 
Em Minas Gcrais, que c o segundo maior 
colegio, e onde tambcm ficou em primeiro 
lugar, com 33% dos votos, Collor tanibeni 
6 o lidcr — a difcrenea t dc 48% a 38%. 
Na faixa do eleitorado que sobrcvivc com 
menosde dois salarios minimos por ines, c 
que concenlra a grande maioria do eleitora
do brasileiro, a sua difcrcnga tambcm & 
respcitivel — vence Lula por 35% a 11%. 
E mesmo na classe A, a parcela mais bem 
rcmuncrada da populagiio, cujo degrau i a 
marca dos 5 500 cruzados novos dc renda 
mcnsal, que apoiou outros candidatos no 
primeiro tumo, Collor conseguiu mclhorar 
dc vida. Conforme as pesquisas do Ibope, 
por excmplo, ali ele se encontra num em
pale tdenico: tern 14% das prefcrincias, 
contra !5'7o para Lula. 

FAVORITO — A outra boa noticia que as 
pesquisas da semana passada uouxciam a 
campanha do PRN reside nas dificuldades 
que o candidato do I T enfrcnta para hcr-

tro rogides do pafs. Lula apareco 
como favorito nas grandos clda-
des e j regldea—rgotrgpolitauas. 
Collor continua a set o preforldo 
no Interjor. ' 

• Lula nao conseguiu abocanhar 
na totalldade os votos do eleito
rado de esquerda. Ficon com 
61% dos votos de Leonel Brizola 
no Rio de Janeiro, por excmplo, 
enquanto 14% foram para Collor 
de niello. 

• Collor do Mello torn a prefo-
rencia da maior parte dos eleito
res que ganham ate cinco sala
rios minimos e molhorou sou do-

"tempeuhp nas classes A e B, 
nas quais ja tern 39%. ' 

dar, por intciro, o Iatifundio,de votos de 
scu principal rival no primeiro tumo, o cx-
govemador Leonel Drizola — condigao pa-, 
ra promover uma virada cspetacular na se-
gunda fase c sairvitorioso em 17 de dezem-
bro. Numa postura que parece.repetir o de-. 
licado jogo de movimentos'entre a, cupula 
do I T e a do PDT depois da abertura das 
umas, uma larga'porgao do'.eleitorado de 
Leonel Brizola inantdm-se auma boa, dis-
tancia do candidato Lufs Indgio Lula. da }i 
Silva. Isso 6 verdade tanto em';lugarcs cor•', 
mo o Ceard, onde Brizola ficou'cm scgun-f-
do Jugar e que agora dd'a Collor uma 
vantagem de 65% contra 25%,' como no 
Rio Grande do Sul, cujo eleitorado deu ap 
candidato do PDT um cesto com 60 de ca
da um dos 100 votos disporu'veis no Esta-:. 
do. Ali o candidato do PT estina frcntc,' 
mas sua margem em relagao a, Collor era,., 
na semana passada, de 45% a 40%. Ape- j 
nas no Rio dc Janeiro c que essa marca 6 
maior 58% a 30% para Lula. . • . V 

"E cvidentc que Collor naoganhou a 
eleigao de 17 de dezcmbro", afinnaCarlos 
Augusto Montenegro, diretor executivp do 
Ibope. "Mas ja hd um favorito' no segundo: 
tunio." Na semana passada, notou-se pela 
primeira vez na_esiratdgia. dc campanlia de 
Collor uma inudanga dc compprtamento. 
Ali agora, ele praticamcnte nao .vinha ata-, 
cando ncnlium adversdrio — preferia falar 
dc sua pr6pria candidatura, desancar o go
vemo Sarney c, cm relagao a Lula, tinlia 
alii clogios. "N6s dois sonios as.vcidadci-
ras forgas novas nesta eleigao", dizia. Jd 
na scgunda-feira passada, contudo, o can
didato do PRN cnuou de sola cm Lula, 
com uma violcncia que chegou'a surprcen-
dcr. Chamou o progrania do adversario de 
"cstreito", acusou o n dc scr um partido 
ffifical e sustcntou que os pctistas defen-
dem a tomada do podcr pcla_yiolencia c 
pelo "denamamento de saneue". No dia 
scguinlc, o candidato da Frcnte .Brasil Po
pular rcspondcu no mesmo tom^.VCollor 
dc Mello 6 uin imbccil", disse Lula.1 

"Quem csti praticando um banho/de san-
gue 6 quem. csti pagando o saldrip^rnlnimo, 
como a familia dc mcu adversdrio paga em 
suas cinpresas", acrescentou^ele;.! r 

:•• v. • 
CALDEIRAO — Para justificar'suavfrasc, 

Collor apresentou recortes de jomajs e um 
panflcto de autoria aPlbUfda~a-juycntude do 

T l . Ncssc panflcto, hd um'trecho. final no 
qiral se afimia 'que se o rTnaogarihasse_as 
eleigccs tcria de adfllar_-a luta.l,annada 
"nem que fosscpclo dcrrainamcntO' de 
sangue". Nos recortes dc jomais^.p'.candi-
dato do PRN apresentou uma declaragao 
atribulda ao deputado Florestan Fcmandes, 
do JT, cm que ele aparece elogiandp o ti-
rano chines Deng Xiaoping. Em outro re-
cortc, o prdprio Lula afinna em umjtentre-

, vista publicada pelo jomal Follia de S. 
Paulo, em 29 de dezcmbro de 1985, que 

.,; a. democracia "prescindc dc clcigocs dire-
jtas,'tranquilamente". Collor, contudo, tra-

''''balhou-com. material de md procedencia. 
.i'.Na scxt^-feira, a juyentudc pelisla apresen
tou proyas ap TSE segundo as quais o ire-^ J 
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Efeito domino chega 
a Checoslovaquia 

Demorou, mas os cliccos 
ftnalmente cntraram na onda da 

mudanga. O povo toma as ruas, o 
regime totahtario treme e comega a 

cedcr. Dubcck, o ltderda 
Primavcra dc Praga, rcaparcce e 

btinda com champanlie cm praga 
piiblica a queda da cupula 

comunista e a vittiria 
dalibcrdade. I N T E R N A C I O N A L 6 8 

As ideias economicas 
de Lula dividem o pais 

'.Dono;de;,,uma das duas vagas 
fno^segundo'turno da 
>eleisao:)presidencial, o 
Ic^rididatp^do PT, Luis Inacio 
^Lula^dajSilva'^divide — 
Jlo'eleitoradp com suas propostas 
de governo e'acende 

^umafcalprpsa.discussao 
^sobreio|c:apitalismo 
no'pafs.\''.';r .' B R A S I L 5 2 

, v-: r ^ ^ p w ^ ^ 

P 

O verde industrial 
Com ideias criativas, as 
empresas brasileiras 
investem dezenas de mUhoes 
de d61ares na protegao 
ao meio ambienlc. E C O L O G I A 9 0 

Danca dos pre^os ''''\-- ( ^ J ^ t s t a s da desordem 
A inflacao ultrapassa os 40% Uin livro exubenmte dojomalista 
ao mes, ha previsoes de que };; americano James Gleick conta a 
chegari a-55% cm Janeiro, -e ' m^t6ria do nascimento do caos, 
ninguem mais sabc quanta custam.c/^uma rcyolugao do pensamento 
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as mercadorias. 
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0 que pode ocorrer no pass 
com Lula ou com 

Luis Inacio Lula 
23 da Silva, do PT 

/ A cren^a no papel do 
[governo para inelhorar 
•<Fvida dos pobres 
/ A confianga na agao 
das empresas estatai 

divida externa 

agraria a 
partir de 500 hectares 

Fernando Collor 
de Mello, do PRN 

*//0 combate aos 
privilegios na maquina 
do governo 
//A tentatiya de abrir 
a economia 

X prpmessa de 
privatizar estatais 
^ u m e n t a r o beta para 
diyidir a |rjpnda 

' ' . . . » ! . » . , . •»>, , . ' , •»^rJl-tWiiW ' -f*^J 
TO. 
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)ois de nove mcses 
disputa apertada no segundo 

como comeqou — com 
a passava das 8 da nianha do ultimo domingu 
quando Gelvan Oliveira, presidentc da mesa 
da 1.16." Sccao da 2." Zona Eleitoral dc Ma

ceio, que funciona nas dcpcndC'ncias do Grupo Es-
colar Dicgucs Junior, Icmiinou dc amunar a urna c 
a cabiuc dc votagao para rcceber os eleitores do lur-

im decisivo da succssao presidencial dc 1989. Naquclc momcn-
lo. encostado na [K)i1a, ja sc cnconlrava o mais ilustrc volantc do 
lugar: Fernando Collor de Mello, 40 anos dc idade, nascido no 
Rio de Janeiro c dono dc uma carrcira politica fcita cm Alagoas. 
Assim que Gelvan Oliveira tenuinou de ami mar seus papers, 
Collor avancou cm passos nipidos ate a cabinc, rctirou uma ea
rn 

dc campanha e uma 
turno, a succssao termina 
a vitaii a do favorito I 

•u 
ucta Paikcr csleiogrifiea do bolso da camisa, inarcou A' ao Jitdo 
do numero 20 c tomou o caminlio da ma. "Vamos a vitorm", 
disse o candidato. i 

Diln c fcito. As 5 da tank de domingo 17 de dezcmbro, quan
do foi iniciada a contagem dos votos do segundo tumo da ^Ici-
cfio, Fernando Collor dc Mello podia rirda ultima pro(ccia|lan-
gada a scu rcspeilo durante a campanha presidencial — a do'quc 
ilia moircr na praia. Depois que us votos coincgaram a scripu-
rados, descobrin-sc que Collor saiu nadando de Maceio, nadou, 
nadou, nadou ale chegar com plena satidc a terra finnc cm 1,7 dc 
dczrmhro c. uma vez na praia, toma agora um pique na dirfcgao 
dc Hrasflia. onde cstarti no 15 dc inaico dc 1990, de casaca;iic-

s 
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