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RESUMO

Esta pesquisa investiga os discursos dos jornais O Estado de S. Paulo e Voz da Unidade - 
órgão de imprensa do Partido Comunista Brasileiro -  a respeito de eventos referentes ao 
período final da União Soviética entre os anos de 1985 e 1991. Partindo de uma análise do 
contexto histórico e político nacional e internacional, e pensando principalmente no momento 
de redemocratização no Brasil, utilizamos referenciais teórico-metodológicos que dispõem 
dos periódicos enquanto fontes históricas para trabalhar as reportagens publicadas pelos dois 
veículos de imprensa. Com a adoção de conceitos da análise do discurso e a utilização de 
bibliografia a respeito de análise de fotografias, realizamos o estudo de cinco temáticas-chave 
que fazem parte do desmanche da URSS e que dialogam com a política externa feita pelo 
Brasil naquele momento, elas são: a posse de Gorbachev, o XXVII Congresso do PCUS, a 
viagem oficial de Sarney à URSS, a queda do Muro de Berlim e o anúncio do fim da União 
Soviética. A partir da pesquisa com as fontes, percebemos as semelhanças e diferenças de 
dois jornais de formações opostas, bem como a diversidade ideológica presente no cenário 
nacional no período.

Palavras-chave: Voz da Unidade; O Estado de S. Paulo; União Soviética; redemocratização.



ABSTRACT

This research investigates the speeches of the newspapers O Estado de S. Paulo and Voz da 
Unidade -  a Brazilian Communist Party press organ -  about events referring to the final 
period of the Soviet Union between the years 1985 and 1991. Thinking about the historical 
and political context of Brazil and the world, and mainly thinking about the moment of 
redemocratization in Brazil, we use methodological and theoretical references that privilege 
periodicals as historical sources to work with reports published by these newspapers. With the 
analysis of discourse concepts and the use of bibliography about photographs, we carried out 
the study of five key themes that are part of the dismantling of the USSR and the dialogue 
with the foreign policy developed by Brazil at that time: the inauguration of Gorbachev as 
general secretary, the XXVII Congress of the CPSU, Sarmey's official trip to the USSR, the 
fall of the Berlin Wall and the announcement of the end of the Soviet Union. Studying these 
sources, we can find similarities and differences between the ideology of two different types 
of media speeches.

Keywords: Voz da Unidade; O Estado de S. Paulo; Soviet Union; re-democratization
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho de dissertação tem como temática os discursos midiáticos de dois jornais 

impressos brasileiros a respeito de eventos compreendidos entre os anos de 1985 e 1991 e que 

estão diretamente relacionados ao fim da União Soviética. A principal questão que norteou a 

pesquisa é: como o fim da União Soviética e eventos que antecedem este momento foram 

noticiados pela mídia impressa brasileira do período? A partir dessa pergunta-chave, surgem 

outras questões; de que maneira foram construídos os discursos presentes nas fontes 

escolhidas? Como o contexto sócio-político brasileiro aparecia nos discursos de ambos os 

jornais? Quais são as semelhanças e diferenças entre os enfoques dados a estes eventos em 

veículos da mídia tradicional e da mídia de esquerda? Como esses eventos e suas 

representações midiáticas se inserem em uma estrutura de longa duração na história política 

brasileira?

Tendo em vista o tempo de pesquisa para a elaboração de uma dissertação, optamos 

por fazer um recorte mais específico dentro das possibilidades de fontes jornalísticas 

impressas veiculadas no Brasil entre 1985 e 1991. Escolhemos trabalhar com o jornal O 

Estado de S. Paulo e com o jornal Voz da Unidade, periódico oficial do Partido Comunista 

Brasileiro entre os anos de 1980 e 1991.1 Voltaremos ainda ao tópico da escolha do corpus de 

maneira mais aprofundada. Pensando em temáticas que fazem parte do processo de fim da 

URSS, procuramos ver como as nossas fontes tratam dos eventos: da posse de Gorbachev 

como secretário-geral do Partido Comunista da URSS, o XXVII Congresso desse partido, a 

queda do Muro de Berlim e o anúncio do fim da URSS em dezembro de 1991. Para além 

dessas quatro temáticas, também trabalhamos com o evento da viagem oficial de José Sarney 

à URSS no ano de 1988, tendo em vista que as reportagens sobre o acontecimento nos 

auxiliam a compreender o novo âmbito de relações diplomáticas entre Brasil e URSS no 

momento de redemocratização.

A partir das problemáticas levantadas e da escolha das fontes, elaboramos quatro 

hipóteses de trabalho que deverão ser confirmadas ou refutadas na conclusão deste trabalho. 

Apresentamos-as a seguir:

1 Esta pesquisa foi desenvolvida durante o período de isolamento social devido à ocorrência da pandemia de 
COVID 19, assim sendo, nosso acesso às fontes foi exclusivamente por meio digital.
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Analisando os discursos dos dois jornais a respeito do fim da União Soviética, talvez 

possamos notar que, por um lado, a esquerda gradualmente deixa de considerar o modelo 

soviético como referencial enquanto que a direita — ou setor tradicional da imprensa — , por 

outro lado, ameniza as suas críticas em relação ao tema. Nesse sentido, teria ocorrido uma 

espécie de “apaziguamento” e diminuição dos ânimos ao tratar da questão soviética. Kucinski 

(2003) aponta que alguns veículos de imprensa que apoiaram o Golpe de 1964, voltaram atrás 

nesse posicionamento. Muitos deles sofreram censura durante o regime militar e no período 

de abertura e redemocratização apresentaram certa aproximação com temas e até mesmo 

profissionais que anteriormente integravam o chamado jornalismo alternativo. No caso de 

OESP, segundo Migliaccio e Campos (2007), após o Ato Institucional número 5 de 1968, o 

jornal que se recusa a fazer a chamada autocensura, utiliza estratégias discursivas para driblar 

a censura estatal e alertar seus leitores das situações de repressão que ocorriam naquele 

momento. Enquanto isso, o Partido Comunista Brasileiro passava por um processo de 

autocrítica que se mostra evidente nas páginas de seu jornal Voz da Unidade. Torres (2009) 

explica que nesse período o PCB pretende mostrar uma nova identidade, aliando-se a forças 

democráticas e tentando desmanchar a imagem do comunismo ligado às atrocidades 

stalinistas e às guerrilhas ocorridas durante a Ditadura Militar2;

O discurso presente nas páginas do Voz da Unidade pode demonstrar a crise 

vivenciada pela esquerda histórica brasileira, não somente devido ao fim da URSS, mas 

também pelo contexto político nacional e a ascensão de uma nova força de esquerda: o 

Partido dos Trabalhadores. Torres (2009) demonstrou em sua pesquisa que os textos do jornal 

eram permeados de conflitos ideológicos internos. Poderemos analisar de forma pontual como 

essas dissidências e o momento político mostram-se refletidos nos textos sobre a questão 

soviética;

A terceira hipótese é de que os discursos presentes em reportagens de O Estado de S. 

Paulo evidenciam como a mídia tradicional, representante das elites econômicas e da direita, 

com o fim do regime ditatorial, passam a assumir uma postura em defesa do neoliberalismo, 

tendo em vista a decadência do modelo desenvolvimentista. Possivelmente também 

encontraremos conflitos de pensamentos nessa fonte. Peixoto (1998) aponta que a década de 

1980 foi um período de intensificação na relação entre mídia e política no Brasil e que jornais

2Embora o PCB não tenha efetivamente aderido à luta armada durante a Ditadura Militar, no imaginário geral 
brasileiro há, naquele período, a associação de qualquer grupo ou partido de esquerda às guerrilhas.
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de grande circulação passaram a trabalhar com novos programas a fim de atingir maiores 

setores da sociedade, como por exemplo o público jovem. A autora afirma que, apesar da 

liberalização da imprensa nos governos Geisel e Figueiredo, há uma continuidade da 

manipulação de notícias no período de redemocratização. Certamente, esse aspecto deve ficar 

visível no que diz respeito a notícias sobre a URSS. Se por um lado, parte desses jornais 

romperam com o regime ditatorial, como é o caso de O Estado de S. Paulo e até mesmo 

aproximam-se de temas anteriormente pertinentes ao jornalismo alternativo, por outro, eles 

ainda devem obedecer às classes que financiam suas publicações; Isso, no contexto de 

crescimento do Partido dos Trabalhadores e eleições de 1989 adquire um grande peso 

político;

O recorte temporal escolhido para a pesquisa compreende o governo Sarney, que são 

anos de avanços e retrocessos (KUSHNIR, 2001), visto que apesar de a propaganda oficial do 

governo vender uma imagem de rompimento com o regime ditatorial, por vezes houve 

contradições entre esta proposta e ações concretas. Em 1988, José Sarney realiza viagem 

oficial à URSS, onde encontra-se pessoalmente com Gorbachev. Esse evento, que restabelece 

a relação diplomática entre os países, ocorre ao mesmo tempo em que o Brasil adota ainda 

medidas anticomunistas e de repressão que remetem ao período da ditadura. A partir disso, 

podemos elencar outra hipótese de trabalho: não somente conflitos internos, derivados de 

diferentes correntes e pensamentos políticos estão presentes em ambos os jornais escolhidos, 

mas também uma contradição política dada pelo momento de instabilidade e reformulação 

política dos anos compreendidos entre 1985 e 1991.

Por fim, ressaltamos que as fontes escolhidas simbolizam uma amostra de um 

momento de mudanças e continuidades da política brasileira e também mundial. Através dos 

discursos nelas presentes, podemos investigar a relação entre mídia e política a nível nacional 

e internacional. Dessa forma, voltamos agora à temática do corpus.

A escolha de trabalhar com a imprensa enquanto fonte implica em várias 

especificidades. Primeiramente, apontamos para o duplo caráter de análise que o historiador 

tem disponível ao manusear um periódico, uma vez que ele é composto do que podemos 

chamar de uma estrutura física e também de um conteúdo discursivo/imagético. Os jornais 

impressos são dispositivos que têm como suporte o papel, isso os diferenciam de outras 

mídias, como rádio, que tem como suporte as ondas sonoras, e a televisão, que tem como
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suporte principal a imagem (CHARAUDEAU, 2019). Isso por si só gera uma série de 

questões para o pesquisador; Qual a tecnologia e materiais utilizados para imprimir o jornal? 

Qual é o preço do periódico? Quantas páginas ele tem? Quem tem acesso a leitura? Em nosso 

trabalho, tivemos acesso às nossas fontes somente de forma digitalizada, de forma que não 

pudemos avaliar seu suporte físico.

Para Charaudeau (2019), o formato impresso dos jornais impõe diferenciações de 

linguagem em relação à TV e ao rádio. Por exemplo, enquanto os dois últimos têm a 

possibilidade de captar acontecimentos de forma mais imediata, através de transmissões 

simultâneas, a imprensa sempre acaba tendo que reconstituir as notícias a posteriori. Por outro 

lado, o receptor da notícia, ao lê-la em um periódico, tem a chance de revisar trechos que 

considere importantes, enquanto o telespectador ou ouvinte não tem essa mesma 

possibilidade. Podemos destacar ainda, de acordo com o autor, que enquanto a leitura de um 

texto jornalístico exige concentração plena, a TV e o rádio permitem, muitas vezes, que o 

receptor faça outras atividades enquanto vê/ouve as notícias.

Também é necessário que pensemos nos jornais não somente enquanto veículos de 

informação que prestam um serviço teoricamente democrático à comunidade. Os veículos de 

mídia apresentam-se enquanto empresas que procuram vender algo. Isto é o Charaudeau 

(2019) chama de fazer saber e fazer sentir. Os jornais não somente levam conhecimento ao 

leitor, mas também geram sentimentos. São essas formas de seduções que fazem os 

consumidores optar por comprar um determinado periódico e não outro. No caso do OESP, 

esta relação é mais óbvia, uma vez que ele faz parte de um dos maiores e mais antigos grupos 

de comunicação do Brasil, que atua como uma empresa que visa lucros. Já o Voz da Unidade, 

representante de um partido político, o Partido Comunista Brasileiro, se diferencia nesse 

sentido, uma vez que seu fazer sentir envolve não necessariamente a arrecadação de lucros, 

mas a sedução do leitor para que seja adepto das ideias do partido e que possa aumentar seu 

número de votos em uma eleição, por exemplo. Discurso midiático e discurso de propaganda 

se confundem, como explicaremos posteriormente.

Se há uma intenção por parte desses dois jornais de atingir um público cada vez maior 

e seus discursos dialogam com grupos que compartilham previamente de sua ideologia dado o 

contexto em que são produzidos, não acreditamos que um periódico possa manipular de 

maneira irrestrita a opinião de seu público. Salientamos que, “o 'jornal preferido' é aquele
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cujos sentidos vão ao encontro da formação discursiva do leitor. Sua capacidade de 

convencimento não resulta de um valor intrínseco, imanente, ou de um enorme poder de 

manipulação da língua.” (MARIANI, 1996, p.103).

O fazer sentir envolve um processo crescente na mídia contemporânea que Arbex 

Júnior (2001) define como uma espetacularização da notícia. Segundo o autor:

O acontecimento político (e, mais amplamente, social e/ou cultural) adquire 
as características de um grande show. Ora, uma das consequências da prática 
de apresentar o jornalismo como o “show-rnalismo” é o enfraquecimento ou 
o total apagamento da fronteira entre o real e o fictício. (ARBEX JÚNIOR, 
2001, p.32)

Embora Arbex Júnior (2001) afirme que este processo encontre local de destaque na 

televisão, a exemplo da transmissão praticamente simultânea de eventos como a Guerra do 

Golfo e a invasões da Somália e do Haiti, todos na década de 1990, a imprensa também sofre 

o impacto dessa estratégia de sedução do consumidor de informações. Isto faz com que os 

jornais impressos adotem a maior utilização de imagens coloridas, boxes de informações, 

mapas e textos menos longos e com letras em tamanho maior a fim de prender a atenção do 

leitor.

Pensando neste conteúdo dos jornais impressos, ou seja, em seus textos e imagens, 

também devemos levar em consideração a organização interna que cada jornal opta por 

realizar. Quais são as seções de um jornal? O que aparece na capa e o que aparece nas últimas 

páginas? Por que uma imagem aparece em maior tamanho que a outra? Qual o espaço que 

determinado texto ocupa em uma página? Por que determinada notícia foi veiculada e outra 

não? Todas essas indagações que devemos fazer ao corpus envolvem não somente um 

processo de hierarquização da informação, mas também a construção de uma escrita da 

história por parte de cada jornal. Este é o processo que Meneses (2014) chama de operação 

midiográfica. Para a autora, a narrativa de caráter histórico que os meios de comunicação são 

capazes de criar, mobilizam passado, presente e futuro. Os jornais podem, dessa forma, 

articular lembrança e esquecimento, inserindo os acontecimentos não somente na cena pública 

mais imediata como em uma dimensão de memória. Salientamos que esse movimento é 

próprio da sociedade ocidental contemporânea, principalmente a partir da década de 1980, ou 

seja, do período que engloba o recorte temporal desse trabalho.
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Nora (1993) expõe como diversos locais, documentos e até mesmo eventos, nos 

tempos atuais, se caracterizam enquanto lugares de memória. O monumento acaba por 

delimitar a memória, que agora está domesticada pela história. Também podemos 

compreender nossas fontes enquanto lugares de memória. Citando-o:

E os grandes acontecimentos? Somente dois tipos dentre eles são relevantes, que não 
dependem, em nada, de seu tamanho. De um lado, os acontecimentos, por vezes 
ínfimos, apenas notados no momento, mas aos quais, em contraste, o futuro 
retrospectivamente conferiu a grandiosidade das origens, a solenidade das rupturas 
inaugurais. De outro lado, os acontecimentos onde, no limite, nada acontece, mas 
que são imediatamente carregados de um sentido simbólico e que são eles 
próprios, no instante de seu desenvolvimento, sua própria comemoração 
antecipada; a história contemporânea, interposta pela mídia, multiplicando 
todos os dias tentativas de natimortos. [...] O acontecimento fundador ou o 
acontecimento espetáculo. Mas em nenhum caso o próprio acontecimento; admiti-lo 
dentro da noção significaria negar a especificidade. É, ao contrário, sua exclusão que 
a delimita: a memória pendura-se em lugares, como a história em acontecimentos. 
(NORA, 1993, p.25, grifo nosso).

Segundo Hartog (2019) este é um processo levado ao extremo quando o ataque ao 

World Trade Center ocorre nos EUA em 11 de setembro de 2011, uma vez que a própria 

filmagem do evento e a forma como ele foi noticiado automaticamente o historicizou. Nora 

diagnostica a maneira como a nossa sociedade percebe a memória:

é o modo mesmo como da percepção histórica que, com a ajuda da mídia, dilatou-se 
prodigiosamente, substituindo uma memória voltada para a herança de sua própria 
intimidade pela película efêmera da atualidade. (NORA, 1993, p.8).

Como apontamos, esta é uma característica específica do mundo contemporâneo. Nora 

(1993) salienta que anteriormente a produção de documentação era feita apenas por alguns 

grupos e atualmente, quase todas as instituições e até mesmo em nível privado, mantém-se 

uma noção da preservação da memória.

Assim, a materialização da memória, em poucos anos, dilatou-se prodigiosamente, 
desacelerou-se, descentralizou-se, democratizou-se. Nos tempos clássicos, os três 
grandes produtores de arquivos reduziam-se às grandes famílias, à Igreja e ao 
Estado. (NORA, 1993, p.15-16).

Os lugares de memória são dotados de simbolismos. Nas palavras do autor:
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o lugar de memória é um lugar duplo; um lugar de excesso, fechado sobre si mesmo, 
fechado sobre sua identidade, e recolhido sobre seu nome, mas constantemente 
aberto sobre a extensão de suas significações. (NORA, 1993, p.27).

Como veremos adiante, a compreensão da produção de sentidos e significados para os 

monumentos, quais sejam seus tipos, é muito importante para a nossa pesquisa.

Para além do entendimento das fontes enquanto produtoras dessas comemorações 

antecipadas, também devemos lembrar que os próprios eventos estudados nesta dissertação, a 

exemplo da queda do Muro de Berlim em 1989, representam por si próprios momentos 

transformados em monumentos por nossa sociedade, ao mesmo tempo que modificam a nossa 

relação com o tempo. De acordo com Hartog:

O próprio curso da história recente, marcado pela queda do muro de Berlim em 1989 
e pela derrocada do ideal comunista trazido pelo futuro da Revolução, assim como a 
escalada de múltiplos fundamentalismos, abalaram, de uma maneira brutal e 
duradoura, nossas relações com o tempo. (HARTOG, 2019, p.19).

Para o autor este fenômeno de valorização da memória ocorre, em grande parte, por 

conta da violência experimentada no século XX. Ao se referir à Berlim da década de 1990, 

Hartog (2019) salienta que a arquitetura da cidade, com seus restos de Muro e marcas de 

projéteis em prédios, trouxe atenção e turismo para o local. Ele argumenta que:

Sem esquecer os sofrimentos e as desilusões provocadas por essas mudanças, pois, 
lá mais do que em outros lugares, o tempo era um problema, visível, tangível, 
iniludível. Que relações manter com o passado, os passados certamente, mas 
também, e muito, com o futuro? Sem esquecer o presente ou, inversamente, 
correndo o risco de nada ver além dele: como, no sentido próprio da palavra, habitá- 
lo? O que destruir, o que conservar, o que reconstruir, o que construir, e como? 
Decisões que implicam uma relação explícita com o tempo, que salta aos olhos a 
ponto de não se querer ver? (HARTOG, 2019, p.30).

O autor expõe que a partir desta situação Berlim se tornou, através de sua arquitetura,

e o esforço para a construção de novos prédios, um lugar de ambiguidade, um local de 

encontro entre duas ordens de tempo e arquitetura diferentes. Os restos do Muro tornar-se-iam 

até mesmo um local lucrativo, um ponto de visita obrigatório onde turistas poderiam comprar 

pedaços do que já foi aquele monumento que separava as duas Alemanhas. A 

contemporaneidade não somente valoriza os lugares de memória como também os tornam 

espaços de lazer que movimentam a economia.
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Faremos agora uma breve contextualização a respeito de nossas fontes, o jornal O 

Estado de S. Paulo e o jornal Voz da Unidade, no entanto, na terceira parte deste trabalho, 

voltaremos a tratar da trajetória desses dois veículos de imprensa de maneira mais 

aprofundada.

O Estado de S. Paulo, fundado no ano de 1875 e publicado até os dias de hoje foi 

escolhido para integrar as fontes desta pesquisa tendo em vista o seu caráter tradicional3 e 

burguês. O OESP pertence à família Mesquita, uma das famílias que controlam o setor da 

comunicação no Brasil. Em diversos momentos desde a sua criação até os tempos atuais, o 

jornal se mostrou defensor de ideias reacionárias, chegando inclusive a apoiar o Golpe de 

1964, conforme mencionamos. Sua periodicidade é diária e, entre 1985 e 1991, notamos que o 

jornal utiliza-se de uma linguagem relativamente rebuscada, textos longos e reproduções de 

fotografias e alguns desenhos em suas páginas.

O jornal Voz da Unidade, por outro lado, começa a circular em 1980 e faz parte da 

tradição de periódicos pecebistas presente desde 1922 com a criação do partido. O jornal foi 

extinto em 1991 em um período de intensas mudanças no PCB que culminaram em sua 

transformação em Partido Popular Socialista (PPS) no ano de 1992. O Voz foi palco para as 

mudanças da esquerda histórica brasileira cada vez mais influenciada pelas ideias reformistas 

do eurocomunismo. Diferentemente de OESP, sua periodicidade era semanal. Entre os anos 

de 1985 e 1991, encontramos em suas páginas textos mais curtos e a ampla utilização de 

reproduções de fotografias e desenhos.

Há uma diferenciação de estratégia discursiva entre um jornal diário, como é o caso de 

OESP e um jornal semanal como o Voz da Unidade. Enquanto o jornal diário passa ao leitor a 

ideia de contemporaneidade das notícias, o semanal deve fazer uma seleção dos assuntos que 

considera mais importantes e utilizar estratégias linguísticas para dar essa mesma noção de 

contemporaneidade (MIGLIACCIO; CAMPOS, 2007). Poderemos verificar estas 

especificidades no tópico do trabalho referente à análise das fontes.

Outra diferença significativa é o fato de que o OESP é uma empresa de comunicação, 

ou seja, tendo em vista o recorte temporal, em tese deve utilizar de estratégias que vendem a

3 Categorizamos como um veículo da mídia tradicional um jornal que tem tradição dentro do jornalismo no 
Brasil. Levamos em consideração a sua longa trajetória de publicação e grande circulação. Apesar de o Voz da 
Unidade também fazer parte de uma tradição de publicações do PCB e, de maneira mais geral, da esquerda 
brasileira, não o consideramos em si enquanto um veículo de mídia tradicional, dada a sua curta duração de 
publicação e menor circulação em relação ao OESP, por exemplo.
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imagem de neutralidade — tendência que contrapõem a estratégia utilizada pelas primeiras 

gerações de jornais brasileiros, explicitamente de opinião. O Voz da Unidade, no entanto, é 

um veículo partidário e não deve a mesma imagem aos seus leitores, podendo explicitar seus 

posicionamentos de acordo com as ideias do partido. De qualquer forma, ambos os jornais 

parecem querer abarcar o maior número possível de consumidores, uma vez que o jornal 

OESP é como uma mercadoria e, através do Voz da Unidade, o PCB busca atingir um grande 

público para propagar seus ideais políticos, como explicamos anteriormente.

Escolhemos estas duas fontes de pesquisa justamente pela diferença de características 

que elas apresentam. Ou seja, a partir dessas divergências visamos compreender como duas 

formações ideológicas opostas produzem discursos sobre uma mesma temática. Nesse 

sentido, a escolha de OESP como um representante da grande mídia brasileira, ocorre 

principalmente pelo seu amplo alcance enquanto empresa de comunicação bem como pelo seu 

alinhamento histórico ao pensamento da elite burguesa nacional. Já a seleção do jornal oficial 

do PCB como uma fonte para a compreensão do pensamento da esquerda no Brasil, se dá em 

primeiro lugar pelo seu caráter partidário, alinhado à esquerda histórica nacional bem como 

pelo fato de haver uma menor opção de jornais desse tipo em relação ao período anterior, no 

qual circulavam diversos jornais da chamada imprensa alternativa e que acabam por diminuir 

drasticamente após a redemocratização.

Pensando em como trabalhar com estas fontes, elaboramos uma metodologia que 

engloba três principais formas de análise: o trabalho da disciplina da História que pensa o uso 

da imprensa enquanto fonte; a adoção de alguns conceitos do campo da análise do discurso a 

fim de compreender as ideologias materializadas nos textos das fontes e, por fim, o trabalho 

com as reproduções de imagens presentes nos jornais, que envolve referencial teórico 

metodológico multidisciplinar, como explicaremos a seguir.

1.1 METODOLOGIA DE PESQUISA (A HISTÓRIA, A ANÁLISE DO DISCURSO E O 

TRABALHO COM AS IMAGENS)

O campo de estudos da História, especialmente da História Política, nem sempre foi 

adepto do uso de periódicos enquanto fonte. Esta situação, no entanto, tem se modificado, 

principalmente a partir da década de 1970, com as mudanças trazidas especialmente a partir
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das reflexões da terceira geração dos Annales. Com o advento da Nova História Política, a 

partir da década de 1980, há uma reafirmação do uso das mídias enquanto fonte histórica. Se 

anteriormente eram privilegiadas as fontes oficiais, tais como documentos estatais — 

compreendidos como portadores de verdades — , cada vez mais os pesquisadores passam a 

diversificar as suas fontes de pesquisa, e os periódicos passam a ganhar maior visibilidade. 

Com a proposta de problematização das fontes históricas, não há mais a manutenção da ideia 

de que elas possam trazer verdades pura e simplesmente, de forma que os jornais, 

anteriormente vistos com grande desconfiança, passam a ser utilizados mediante questões 

específicas, assim como os demais documentos a serem pesquisados pelo historiador. Dessa 

maneira, compreendemos que para se realizar uma pesquisa de História Política, é 

imprescindível a multidisciplinaridade e a problematização do corpus.

A Nova História Política, de acordo com um de seus fundadores, René Rémond 

(2003), também tem a sua influência, dentre outros eventos, nas revoluções socialistas que 

passam o poder da mão de alguns poucos às massas. Com essa nova perspectiva, não há mais 

um enfoque somente em eventos isolados, mas sim, em estruturas de longa duração, de forma 

que se torna inquestionável a necessidade de se relacionar a História Política com outros 

aspectos sociais, tais quais a cultura e a economia. A utilização da mídia impressa enquanto 

fonte de pesquisa pode ser extremamente produtiva para os historiadores políticos, desde que 

façamos um trabalho aprofundado, sem cometer os erros das gerações passadas que ora liam 

as fontes como portadoras de uma verdade e ora desconsideravam os periódicos devido à sua 

parcialidade.

Com relação aos jornais, há dois caminhos pelos quais o historiador pode seguir. Um 

deles é a realização da história dos periódicos, ou seja, a pesquisa e a escrita da história desse 

dispositivo. O outro caminho, é a utilização dos jornais enquanto fonte para compreender um 

determinado período. Esses dois caminhos, no entanto, não seguem completamente separados, 

pois ao estudar um momento da história a partir de um periódico, também escrevemos uma 

pequena parte da história da imprensa. Dessa forma, em nossa pesquisa, por mais que 

utilizemos as fontes para entender o momento entre 1985 e 1991 no Brasil e no mundo, 

acabamos por contribuir para a escrita de uma história da imprensa de forma mais ampla.

Como aponta Capelato (2014), a imprensa é uma fonte de grande importância para o 

estudo do tempo presente, tendo em vista a sua intensa atuação política nesse momento, bem
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como de seu papel como formadora de opinião, a exemplo do engajamento da mídia no 

período da Ditadura Militar. Para além desta autora, Luca e Martins representam um de 

nossos principais referenciais teórico metodológicos. Em História dos, nos e por meio dos 

periódicos, Luca faz considerações a respeito da trajetória da imprensa no Brasil e como o 

historiador pode problematizar esta fonte. De acordo com a autora, para além da atenção, 

primeiramente, à materialidade dos periódicos — tecnologias utilizadas, o número de páginas, 

o tipo de papel escolhido etc — , também devemos nos atentar para o tipo de publicação que 

estamos analisando; podemos lidar com jornais, revistas ou hebdomadários, dentre outros. 

Nas palavras dela: “as diferenças na apresentação física e estruturação do conteúdo não se 

esgotam em si mesmas, antes apontam para outras, relacionadas aos sentidos assumidos pelos 

periódicos no momento de sua circulação” (LUCA, 2020, p. 132).

Ainda de acordo com Luca:

Historicizar a fonte requer ter em conta, portanto, as condições técnicas de 
produção vigentes e a averiguação, dentre tudo que se dispunha, do que foi 
escolhido e por quê. É óbvio que as máquinas velozes que rodavam os grandes 
jornais diários do início do século xx não eram as mesmas utilizadas pela militância 
operária, o que conduz a outro aspecto do problema: as funções sociais desses 
impressos. (LUCA, 2020, p. 132, grifo da autora).

Nesta citação da autora, encontramos mais um direcionamento de como tratar as 

diferenças entre O Estado de S. Paulo e o Voz da Unidade. Devemos levar em consideração, 

em nossa análise, as diferentes funções sociais de ambos os periódicos.

Para além dos aspectos físicos e de conteúdo presentes nos periódicos, Luca (2020) 

salienta a necessidade de investigar os aspectos de mercado e publicidade presentes ou não 

nesses documentos. Também é preciso averiguar para qual público o jornal se dirige e de que 

forma a sua estrutura privilegia determinadas temáticas em detrimento de outras, tendo em 

vista as diferentes seções e o espaço que elas ocupam no periódico. Esta preocupação 

relaciona-se a ideia apresentada anteriormente sobre a operação midiográfica, uma vez que 

esta forma de seleção de notícias pela equipe de funcionários de um jornal deve hierarquizar 

os acontecimentos inserindo-os mais ou menos ou excluindo-os da construção de uma 

memória — aquela de quem lê o jornal — e até mesmo da sua própria escrita da história.

Daí a importância de se identificar cuidadosamente o grupo responsável pela 
linha editorial, estabelecer os colaboradores mais assíduos, atentar para a
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escolha do título e para os textos programáticos, que dão conta de intenções e 
expectativas, além de fornecer pistas a respeito da leitura de passado e de futuro 
compartilhada por seus propugnadores. Igualmente importante é inquirir sobre 
suas ligações cotidianas com diferentes poderes e interesses financeiros, aí 
incluídos os de caráter publicitário. (LUCA, 2020, p. 140, grifo da autora).

O veículo de imprensa funciona enquanto empresa privada. De acordo com Bourdieu: 

“O campo do jornalismo tem uma particularidade: é muito mais dependente das forças 

externas que todos os outros campos de produção cultural” (BOURDIEU, 1997, p. 76). Não 

somente o fator econômico de financiamento dos veículos de imprensa devem ser levados em 

conta para compreender o conteúdo a ser publicado, mas igualmente uma série de fatores que 

criam um modo de trabalho padrão dos jornalistas, que é tratado pelo autor como uma espécie

de “censura invisível” . Essa forma de censura, faz com que os jornalistas censurem e sejam

censurados ao mesmo tempo, por tanto, ao lidar com os jornais enquanto fonte, faz-se 

necessário que o historiador atente para essa relação.

Os veículos de imprensa são, segundo Althusser (2003), Aparelhos Ideológicos do 

Estado em sua maioria privados, assim sendo, eles tem como objetivo reproduzir determinado 

modo de produção. Ao optarmos por pesquisar jornais de esquerda, ou jornais alternativos, 

podemos notar de que forma há uma resistência mesmo dentro desse sistema de reproduções, 

ou ainda, investigar como a formação discursiva dominante em uma sociedade pode 

influenciar até mesmo estes espaços de revolta, dentro da lógica do interdiscurso. De acordo 

com Capelato (1988), no Brasil há uma estrutura partidária frágil e a imprensa acaba por 

desempenhar em muitas circunstâncias papel semelhante ao dos partidos, chegando a 

sobrepuja-los.

A relação entre os jornais e os jornalistas é também muito complexa. Embora 

Bourdieu (1997) fale especificamente sobre a televisão, concordamos com a sua visão sobre a 

relação entre os profissionais da informação, dentro do contexto da mídia impressa. Para ele:

A televisão é um instrumento de comunicação muito pouco autônomo, sobre o qual 
pesa toda uma série de restrições que se devem às relações sociais entre os 
jornalistas, relações de concorrência encarniçada, implacável, até o absurdo, que 
são também relações de conivência, de cumplicidade objetiva, baseada nos 
interesses comuns ligados à sua posição no campo de produção simbólica e no fato 
de que têm em comum estruturas cognitivas, categorias de percepção e de 
apreciação ligadas à sua origem social, à sua formação (ou a sua não-formação). 
(BOURDIEU, 1997, p. 50-51).
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Ou seja, não podemos levar em conta somente o aspecto financeiro dessas empresas. 

No caso do Voz da Unidade mais explicitamente, o problema também se estende às 

concorrentes visões políticas dentro do mesmo partido, o que gera conflitos nas páginas do 

jornal, como salientamos anteriormente.

Outras duas importantes obras que guiam nossa pesquisa são Imprensa e cidade e 

História da imprensa no Brasil de Luca e Martins. Segundo as autoras, precisamos 

compreender a história da imprensa a partir de sua relação com a história econômica, social e 

política do país.

A nação brasileira nasce e cresce com a imprensa. Uma explica a outra. 
Amadurecem juntas. Os primeiros periódicos iriam assistir à transformação da 
Colônia em Império e participar intensamente do processo. A imprensa é, a um só 
tempo, objeto e sujeito da história brasileira. Tem certidão de nascimento lavrada em 
1808, mas também é veículo para a reconstrução do passado. (LUCA; MARTINS,
2020, p.8).

Para as autoras, a mídia e seus profissionais visam passar ao público leitor uma 

apresentação e uma explicação sobre o mundo que os cerca. “Pode-se afirmar que o 

conhecimento que temos da realidade é mediado pelos fatos divulgados pela imprensa escrita 

e radiotelevisiva” (LUCA; MARTINS, 2006, p. 9-10). Ressaltamos novamente que não 

entendemos este processo enquanto algo absoluto, ou seja, não adotaremos em nossa pesquisa 

o pensamento de que a mídia exerce influência irrestrita sobre aqueles que a consomem, no 

entanto, concordamos com as autoras no sentido da compreensão de que os meio de 

comunicação criam versões sobre a realidade que podem ou não ser totalmente aceitos pelos 

leitores.

Elas resgatam ainda a noção de que a mídia seria um quarto poder, para além do

Executivo, Legislativo e Judiciário.4 Os jornais impressos teriam surgido justamente para 

fiscalizar o Estado, no entanto, com o passar dos anos a própria atuação desses órgãos de 

imprensa — sua ligação com a política e com o setor privado — acaba por também ser 

questionada. “A pressão dos anunciantes, fonte fundamental de sustento, também não pode 

ser menosprezada e não é à toa que se afirma que o jornal é vendido duas vezes: uma para os 

que anunciam e outra para o leitor” (LUCA; MARTINS, 2006, p. 11).

4 Esta não é uma visão unânime entre os pesquisadores que utilizam veículos de informação enquanto fonte. 
Voltamos a tratar dessa questão ao abordar o pensamento de Charaudeau em sua obra Discurso das Mídias.
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Luca e Martins (2020) atentam para o crescente movimento midiático que dá 

preferência para a veiculação de notícias que distraem o público em vez de notícias “úteis” 

para a sociedade. Pensamos a partir disso que, embora na década de 1980 este processo tenha 

se intensificado, principalmente na grande mídia, o Voz da Unidade não segue a mesma 

tendência, uma vez que obedece a outros parâmetros, sendo um jornal de partido político. Seu 

principal intuito é trazer uma educação ideológica para seu leitor, justamente abusando das 

temáticas políticas em vez de veicular reportagens a respeito de curiosidades e outros temas 

considerados fúteis.

Segundo as autoras, a sociedade passou a questionar cada vez mais o papel de 

fiscalização da mídia com relação ao Estado, percebendo a sua inserção no jogo político e 

financeiro. “Para compreender o cenário contemporâneo — e o brasileiro em particular — é 

importante acompanhar por que a imprensa, antes prestigiada, chegou ao século XXI sendo 

tão questionada” (LUCA; MARTINS, 2006, p.14).

Luca e Martins (2006) salientam importantes informações acerca da história da 

imprensa no Brasil, de maneira que podemos melhor contextualizar a produção de nossas 

fontes. No período pós-guerra, com o início da Guerra Fria, o Brasil alinha-se aos EUA e isto 

fica explícito no jornalismo, que também passa a ser influenciado pelo modelo norte- 

americano. Apesar do fim da censura através da constituição de 1946, em alguns momentos 

críticos ela voltou a ocorrer. Devemos lembrar que neste período, o jornal impresso já 

encontrava concorrência na difusão de notícias através das rádios, e posteriormente, iria 

também concorrer com a televisão.

A grande imprensa escrita agigantara-se enquanto a imprensa falada —  através de 
243 emissoras de rádio que estavam no ar em 1950 —  deslanchara com a 
propaganda e a publicidade. Mas também em 1950 surgia a tevê, o mais poderoso 
veículo de difusão da cultura de massas. Sua força como mídia decisiva, contudo, só 
se faria sentir alguns anos mais tarde. (LUCA; MARTINS, 2006, p. 76).

O período entre ditaduras marca a modernização do país e da indústria de 

comunicação. Embora a constituição de 1946 tenha mantido os jornais nacionais restritos a 

empresas brasileiras, na prática isto não ocorria e a tradição francesa do jornalismo brasileiro 

foi substituída pela tradição norte-americana. O investimento internacional e a publicidade 

acabavam por gerar autocensura nas redações.
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No período em que Jango assumiu a presidência da República, após a renúncia de 

Jânio Quadros, a imprensa passou a posicionar-se intensamente, seja contrária ao novo líder 

ou favoravelmente. Veículos como OESP e O Globo mantiveram-se contrários à sua posse e 

às consequentes propostas de mudanças, tal qual a reforma agrária, considerada como um 

perigo comunista. Estes mesmos veículos de imprensa apoiaram o golpe realizado pelos 

militares no ano de 1964. De acordo com Aguiar (2020), embora houvesse publicações 

alternativas que desafiavam a repressão do regime ditatorial, os grandes jornais 

permaneceram propagando seus ideais tradicionais. Ele explica:

nessa época —  meados do século XX —  estava em formação o cartel hegemônico 
da própria “grande imprensa", com características muito próprias: em geral, grandes 
empresas familiares —  os Mesquita, os Marinho, os Frias, por exemplo — , que 
reuniam uma ideologia capitalista com um espírito oligárquico, franco-apoiadores 
dos Estados Unidos na Guerra Fria e que se dedicaram a combater o que viam como 
“esquerdismo” no país. (AGUIAR, 2020, p.235).

O período final da Ditadura Militar trouxe ainda conflitos com relação à imprensa. O 

jornal Voz da Unidade, que começou a circular ainda na vigência do regime no ano de 1980, 

também sofreu com o impacto da repressão.

Setores das Forças Armadas, ligados ao aparato de repressão política e temerosos de 
perder o poder, não mediam consequências para barrar o processo de 
democratização. Em 1980, bancas de jornal, editoras e órgãos de imprensa viraram 
alvo de atentados à bomba. Com medo, jornaleiros dos grandes centros passaram a 
afixar em suas bancas avisos no estilo “Não vendemos Hora do Povo, Movimento, 
Pasquim  etc.”. Além desses, outros dez jornais da imprensa alternativa ficaram na 
mira da linha-dura: Coojornal, Convergência Socialista, Correio Sindical, Em 
Tempo, Jornal da CBA, O Companheiro, O Trabalho, Repórter, Tribuna da Luta 
Operária e Voz da Unidade. (VILLAMEA, 2020, p.256-257).

Pensando mais especificamente no recorte temporal dessa pesquisa, salientamos que 

com o fim da Ditadura Militar, muitos jornais se mobilizaram a favor da campanha pelas 

eleições diretas. “Para a imprensa abria-se um novo período cujo desafio não estava em 

superar restrições e constrangimentos, mas em assumir, de fato, o papel que sempre se 

atribuíra: o de quarto poder, atento defensor dos interesses coletivos” (LUCA; MARTINS, 

2006, p. 115).

No ano de 1988, quando ocorre a promulgação da Constituição, há um período de 

intensa modernização no Brasil, inclusive na mídia, que cobre amplamente a constituinte.
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A Constituição de 1988 concebida em um plenário enriquecido por novas 
representações sociais —  em que um jovem  Partido dos Trabalhadores já  tomava 
assento — , apontava para a renovação da vida nacional. Era vedada toda e qualquer 
censura, estabelecendo que: “Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir 
embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 
comunicação social”.
Quanto ao direito de propriedade de empresas de comunicação, prescrevia-se: “A 
propriedade de empresa jornalística e de radiofusão sonora e de sons e imagens é 
privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, aos quais caberá 
a responsabilidade por sua administração e orientação intelectual”. (LUCA; 
MARTINS, 2006, p. 118).

O governo de Fernando Collor de Mello tanto em sua ascensão quanto na sua 

derrocada teve grande influência da mídia, como no caso da capa da revista Veja ainda no ano 

de 1988, que o consagrava como um “caçador de marajás” . Com o fiasco de sua gestão, 

principalmente no âmbito econômico, a mídia brasileira também auxilia no processo de seu 

impeachment. Ainda segundo Luca e Martins:

Naquele contexto inaugural, a imprensa pôde se colocar a serviço dos interesses da 
nação, sob o crivo dela, não obstante sua indefectível dependência dos interesses do 
mercado, do marketing publicitário, das notícias que rendiam e vendiam no 
competitivo mercado impresso jornalístico. O episódio de ascensão e queda de 
Collor de Mello foi uma delas. (LUCA; MARTINS, 2006, p.124)

Sobre este mesmo período da história da imprensa no Brasil, Villaméa (2020) aponta 

para a mudança tecnológica que o uso de computadores instaurou nas redações dos grandes 

jornais. É válido destacar a informação trazida pela autora de que o OESP foi o último dos 

grandes veículos de imprensa a informatizar a sua redação, concluindo este processo somente 

em 1991.

Avaliando o impacto das ideologias presentes no cenário nacional e mundial entre os 

anos de 1985 e 1991 — vide contexto de Guerra Fria e redemocratização do Brasil — na 

produção dos textos publicados por nossas duas fontes de pesquisa, apresentamos algumas 

ideias provenientes do campo da análise do discurso que nos auxiliam a compreender a 

dinâmica entre contexto histórico social e linguagem. Considerando a necessidade de não 

analisar a fonte por ela mesma, como uma espécie de espelho-máquina-do-tempo, que 

refletiria com perfeição as características de uma sociedade, apontamos para a importância da 

compreensão do documento enquanto a produção de uma determinada instituição, em um
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determinado local e época. O sujeito ou os sujeitos que produzem estes documentos, também 

ocupam uma posição específica dentro da sociedade. Todas essas especificidades devem ser 

levadas em conta. A seguir traçaremos um breve histórico da disciplina, partindo da obra de 

Valentin Volóchinov até a produção dos analistas do discurso da segunda metade do século 

XX, perpassando por alguns conceitos-chave para a nossa pesquisa.

Na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, publicada em 1929 na Rússia, 

Volóchinov5 aborda temáticas fundamentais para os analistas do discurso e/ou historiadores 

que buscam problematizar mais profundamente as suas fontes. O livro trata essencialmente da 

relação da linguagem com a sociedade e para isso, o autor passeia por diferentes domínios das 

ciências humanas, não se restringindo somente à filosofia. Para o círculo de Bakhtin, através 

da língua podemos notar os conflitos de classes dentro de uma sociedade. O autor se 

contrapõe à análise puramente psicológica da produção da fala, ressaltando a influência 

ideológica e externa que o discurso do indivíduo recebe. Ou seja, ele compreende que a 

infraestrutura determina a ideologia e que esta, por sua vez, dita às pessoas aquilo que 

poderão falar. As diferentes classes, no entanto, utilizam a mesma língua, são os signos 

ideológicos que apontam essas contradições. Para a pesquisa aqui realizada, essa constatação 

tem enorme validade, pois analisando os dois jornais que representam grupos diferentes em 

uma mesma época, poderemos notar que as mesmas palavras ou frases tomam conotações 

totalmente diferenciadas em certos momentos.

Eagleton (1997) segue essa mesma linha de pensamento. Segundo ele:

Aqueles que enfatizam, de modo muito apropriado, que a linguagem é um terreno de 
conflito, esquecem às vezes que o conflito pressupõe um certo grau de acordo 
mútuo: não há conflito político entre nós se você afirma que patriarcado é um
sistema social censurável enquanto eu sustento que se trata de uma pequena cidade
no interior do estado de Nova York. Uma certa solidariedade prática está embutida 
nas estruturas de qualquer linguagem compartilhada, mesmo que grande parte dessa 
linguagem possa ser permeada pelas divisões de classe, gênero e raça. 
(EAGLETON, 1997, p. 25-26).

É imprescindível compreendermos que essas enunciações estão sempre em diálogo, 

nenhum discurso é produzido em si mesmo e para si mesmo, ele está sempre compreendido

5 Esclarecemos que, embora a obra Marxismo e Filosofia da Liguagem  tenha sido escrita por Valentin
Volóchinov, ela aparecerá em nossas citações e nas referências atribuída à Mikhail Bakhtin, uma vez que
utilizamos uma edição antiga do texto, na qual a autoria ainda não havia sido corrigida.
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na relação entre locutor e ouvinte. No caso dos jornais podemos pensar essa relação nos 

seguintes termos: os jornais não produzem um discurso “próprio”, suas reportagens já  estão 

previamente em diálogo com a compreensão dos leitores e, mais do que isso, esses discursos 

jornalísticos fazem parte de uma trama ideológica complexa, ditada pelo contexto dado. 

Obviamente, conforme explicamos, o suporte do jornal impresso, ou seja, a publicação em 

papel, dificulta que se estabeleça um diálogo tão intenso com o leitor como o rádio e a TV 

podem realizar.

A partir disso, podemos pensar em como o contexto político do período entre 1985 e 

1991 está presente nas reportagens selecionadas e procurar entender que mesmo dentro desses 

veículos, há um embate de diferentes posicionamentos ideológicos. Como Volóchinov aponta: 

“O discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma discussão ideológica em 

grande escala, ele responde a alguma coisa, reflete, confirma, antecipa as respostas e objeções 

potenciais, procura apoio e etc” (BAKHTIN, 2010 p. 126). Este é um processo ininterrupto. 

Não é possível compreender um discurso de forma isolada, o historiador que adotar essa 

premissa nunca mais olhará para sua fonte enquanto um espelho, mas sim enquanto uma 

produção integrante de um conflito social de classes. Resumindo, nas palavras do próprio 

autor: “A filosofia marxista da linguagem deve justamente colocar como base de sua doutrina 

a enunciação como realidade da linguagem e como estrutura sócio-ideológica” (BAKHTIN, 

2010, p. 17).

Mais precisamente, adotaremos dois conceitos utilizados pelo círculo de Bakhtin: o 

dialogismo e a polifonia. O autor faz uma crítica ao monologismo da língua proposto por 

Saussure. Para ele, a língua se dá na interação social e verbal, realizada através das 

enunciações. O discurso é dialógico, não somente por se relacionar a outros discursos, mas 

porque pressupõe uma relação com o destinatário. Nas mídias, de forma mais específica, este 

processo ocorre de forma diferenciada, sem grande participação do receptor. Com o conceito 

de polifonia o autor entende que os discursos são tecidos por “várias vozes”, uma rede que ao 

mesmo tempo é complementar, concorrente e contraditória. Através desses dois conceitos, 

notamos que para este círculo de pensadores, a linguagem e a comunicação se dão enquanto 

uma interação social
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em que o outro desempenha papel fundamental na constituição do significado, 
integra todo ato de enunciação individual num contexto mais amplo, revelando as 
relações intrínsecas entre o linguístico e o social. (BRANDÃO, 1994, p.8).

Sob alguns aspectos, as ideias apresentadas pelo círculo de Bakhtin na década de 1920 

aproximam-se bastante do que será a análise do discurso desenvolvida no final da década de 

1960. Esse fértil campo de estudos é composto essencialmente pela tríade da Linguística, do 

Materialismo Histórico e da Teoria do Discurso, atravessada pelo campo da Psicologia. 

Utilizando do conceito de discurso proposto por Foucault principalmente em sua obra A 

Arqueologia do Saber e aliando-o a uma leitura de mundo marxista, proveniente em grande 

parte da obra de Althusser, o grupo de estudos da análise do discurso, cujo principal nome é 

Michel Pêcheux, propõe questões as quais a Linguística já  não podia mais responder. 

Questões da linguagem que ultrapassam um sistema fechado em si mesmo e precisam de uma 

leitura do social e do histórico para serem respondidas. Muitas dessas questões aparecem em 

sua obra Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio.

A noção de sujeito descentrado é fundamental para nossa pesquisa, tendo em vista que 

o desenvolvimento das ciências humanas coincide com o ideal racional de sujeito centrado do 

Iluminismo. Utilizaremos essa noção, elaborada a partir do pós-estruturalismo na década de 

1960, para compreender que os sujeitos não produzem seus discursos por si próprios, ou seja, 

não são a única fonte do conteúdo de suas falas. Eles estão envolvidos por uma rede de 

relações e discursos que fazem com que eles possam ou não dizer determinadas coisas. 

Certamente, o assujeitamento desses sujeitos face à economia e a ideologia, por vezes é falho 

e, portanto, trataremos desse processo de forma problematizada. Compreendemos, no entanto,

no caso da pesquisa, que os agentes que escrevem nos jornais, produzem esses materiais a

partir das instituições que fazem parte.

O que seria então essa ideologia que faz com que os sujeitos possam ou não dizer 

determinadas coisas? Esse conceito é bastante amplo, de forma que devemos examinar a sua 

composição. Nas palavras de Eagleton:

A palavra “ideologia” é, por assim dizer, um texto, tecido com uma trama inteira de 
diferentes fios conceituais; é traçado por divergentes histórias, e mais importante, 
provavelmente, do que forçar essas linhagens a reunir-se em alguma Grande Teoria 
Global é determinar o que há de valioso em cada uma delas e o que pode ser 
descartado. (EAGLETON, 1997, p. 15).
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Uma vez que grande parte de nosso método, a análise do discurso, se apropria do 

Materialismo Histórico, é importante que destaquemos que o conceito de ideologia em Marx e 

Engels aponta principalmente para uma inversão da realidade, ou seja, serve para os 

propósitos de uma classe dominante, para que ela possa manter-se no poder. Embora estes 

autores tenham dado uma contribuição fundamental para este debate, é preciso salientar que 

tal pensamento pressupõe que há uma forma verdadeira de compreender o mundo, em 

oposição à forma falseada que a classe dominante propaga na sociedade a fim de subjugar os 

demais grupos. Para além deste problema, há também a questão de que muitos dos autores 

que pensaram a ideologia após Marx e Engels, tal qual Lênin, não tiveram acesso à sua obra A 

Ideologia Alemã, de forma que contribuíram de formas distintas para a construção deste 

conceito, entendendo que também o pensamento socialista, assim como outros, poderia ser 

caracterizado enquanto uma ideologia.

O trabalho de Louis Althusser é bastante relevante para assimilar a ideologia dentro 

dos parâmetros da análise do discurso. O autor amplia o conceito de Marx e Engels, 

entendendo que a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos. Para ele, o principal agente 

desse processo na sociedade burguesa seriam as escolas, que assumem o papel que 

anteriormente pertencia à Igreja. A escola, bem como outros meios pertencentes à 

superestrutura, são Aparelhos Ideológicos do Estado, dentre os quais, Althusser classifica a 

imprensa. Assim sendo, os jornais analisados assumem um papel ideológico, no entanto, não 

interpretamos essa ideologia somente como uma inversão propagada pela classe dominante, 

mas como um processo mais amplo e também falho, que por vezes, dá margens à resistência 

dos indivíduos.

De forma mais específica, Althusser (2003) propõe que a ideologia é a relação dos 

homens com as suas condições de existência. Dessa forma, a ideologia só existe através do 

sujeito e para o sujeito. A prática, por sua vez, só existe através e sob uma ideologia. O autor 

segue propondo que a classe dominante exerce sua hegemonia ideológica sobre as demais 

classes e isso se dá justamente através dos tais Aparelhos Ideológicos do Estado. Em outras 

palavras:

A ideologia, para Althusser, é uma organização específica de práticas significantes 
que vão constituir os seres humanos como sujeitos sociais e que produzem as 
relações vivenciadas mediante as quais tais sujeitos vinculam-se às relações de 
produção dominantes em uma sociedade. (EAGLETON, 1997, p. 30).
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Eagleton (1997) explica que é possível que analisemos as diferentes interpretações 

acerca do conceito de ideologia, descartando aquilo que não nos serve enquanto 

pesquisadores. Nesse sentido, concordamos quando ele afirma em sua obra a validade do 

conceito de ideologia — em contraposição ao grupos de direita que pregam o fim da sua 

utilização — e que, no entanto, não o coloca como algo totalizante, ou seja, como uma teia da 

qual nenhum indivíduo é capaz de escapar. Ressaltamos igualmente a crítica ao pós- 

modernismo feita por ele, no sentido de que não é possível empregar uma leitura de que 

absolutamente tudo é ideológico em um mesmo nível, bem como uma leitura de que o poder 

está presente de forma igual em todas as esferas da vida social, uma vez que tal compreensão 

poderia ser pouco produtiva para nossa pesquisa.

Segundo o autor, há uma margem no processo que faz com que determinadas 

ideologias possam influenciar a vida dos indivíduos, caso contrário, não haveria forma pela 

qual tais pessoas conseguissem escapar desta dominação. Eagleton (1997) reitera que tal 

forma de pensamento é elitista, pois considera que apenas alguns indivíduos iluminados por 

sabedoria seriam capazes de esclarecer a massa de pessoas, e que portanto, suas vivências e 

percepções de mundo seriam totalmente falsas. Assim sendo, a partir das ideias debatidas, 

compreendemos que a ideologia não é exclusivamente pertencente à uma classe dominante, 

mas sim, que existem diversas ideologias dentro de uma mesma sociedade, diversas formas de 

compreender o mundo.

O conceito de condição de produção, ou de situação de comunicação6 — conforme 

aparece na obra de Charaudeau — também é conveniente para nossa pesquisa uma vez que, é 

através da investigação do contexto em que as fontes foram desenvolvidas que daremos uma 

dimensão histórica e social para nosso estudo, evitando manter nossa interpretação somente 

no âmbito de uma análise linguística. Adotamos também a noção de formação ideológica, ou 

seja, compreendemos que em uma sociedade, diferentes grupos seguem diferentes ideologias, 

que guiam suas atitudes. A partir dessa ideia, utilizamos igualmente o conceito de formação 

discursiva, regidas por uma determinada formação ideológica e que de forma mais efetiva,

6 Ela é como um palco no qual se dão as trocas sociais que permitem a passagem de informação. Nela se 
constitui o valor simbólico. Para Charaudeau, os indivíduos que querem se comunicar, devem levar em conta 
esta situação de comunicação. “Assim se constrói o que os filósofos da linguagem designam por 
‘cointencionalidades’: toda troca linguageira se realiza num quadro de cointencionalidade, cuja garantia são as 
restrições da situação de comunicação” (CHARAUDEAU, 2019, p.68).
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determinam os discursos que serão produzidos por uma instituição ou indivíduo. Nas palavras 

de Brandão:

Constituindo o discurso um dos aspectos materiais de ideologia, pode-se afirmar que
o discursivo é uma espécie pertencente ao gênero ideológico. Em outros termos a
formação ideológica tem necessariamente como um de seus componentes uma ou 
várias formações discursivas interligadas. Isso significa que os discursos são 
governados por formações ideológicas.
São as formações discursivas que, em uma formação ideológica específica e levando 
em conta uma relação de classe, determinam "o que pode e deve ser dito" a partir de 
uma posição dada em uma conjuntura dada. (BRANDÃO, 2004, p. 47-48).

A autora lembra-nos, porém, que as formações discursivas não pressupõem uma 

homogeneidade discursiva, assim sendo, podemos, através dos enunciados por elas 

produzidos, compreender traços do que ela chama de contradições ideológicas.

Para além da compreensão das condições de produção de nossas fontes, que está

contemplada no próximo capítulo desta dissertação através da pesquisa bibliográfica que

realizamos sobre o período compreendido entre 1985 e 1991, e do trabalho com os conceitos 

de formação ideológica e formação discursiva, valemo-nos igualmente do conceito de 

interdiscurso, bastante próximo da noção de polifonia já mencionada. A partir dessa noção, 

entenderemos a heterogeneidade presente nas diferentes formações discursivas e a relação que 

se dá entre os diferentes discursos. Por fim, também utilizamos o conceito de memória 

discursiva, uma vez que os discursos não apenas se relacionam entre si em um mesmo 

período, mas carregam o peso do já-dito, mesmo que para modificar os discursos 

consolidados.

A obra Discurso das mídias de Patrick Charaudeau também contribuiu diretamente 

para o desenvolvimento teórico-metodológico desta pesquisa, uma vez que dentro desse 

campo, este livro traz questões mais específicas e atualizadas a respeito do trabalho com 

textos jornalísticos. Dessa forma, discorremos a seguir sobre algumas das principais ideias do 

autor na obra e como elas podem ser aplicadas em nossa análise.

Charaudeau (2019) delineia três lógicas que compõem as mídias: a lógica econômica 

que faz com que os jornais se constituam enquanto empresa de comunicação, a lógica 

tecnológica que visa a maior difusão possível do periódico e, por fim, a lógica simbólica que 

seria o papel da mídia de servir à democracia cidadã. Para o autor esta última sobrepõe-se às
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demais, tendo em vista seu forte caráter social. Ele explica que as mídias não são instâncias 

de poder, uma vez que estas se afirmam em regras, como a Lei, por exemplo. O jornalismo, 

por outro lado, busca justamente ter uma aparência livre de coerções. Dessa forma, como a 

mídia se constituiria enquanto um quarto poder?7 A resposta dada por Charaudeau é: “As 

mídias manipulam tanto quanto manipulam a si mesmas” (CHARAUDEAU, 2019, p.18).

Retomando a ideia de que o jornalismo hierarquiza e escolhe quais eventos devem ser 

noticiados, o autor ressalta o fato de que os jornais visam um público bastante amplo, de 

forma que sejam viáveis economicamente. Assim sendo, é escolhida uma determinada forma 

se noticiar os eventos, uma maneira que agrade a maioria do público consumidor. A partir 

disso entendemos o caráter opaco da linguagem utilizada pela mídia. Em suas palavras:

A ideologia do “mostrar a qualquer preço”, do “tornar visível o invisível” e do 
“selecionar o que é o mais surpreendente” (as notícias ruins) faz com que se 
construa uma imagem fragmentada do espaço público, uma visão adequada aos 
objetivos das mídias, mas bem afastada que um reflexo fiel. Se são um espelho, as 
mídias não são mais do que um espelho deformante, ou mais ainda, são vários 
espelhos deformantes ao mesmo tempo, daqueles que se encontram nos parques de 
diversões e que, mesmo deformando, mostram, cada um à sua maneira, um 
fragmento amplificado, simplificado, estereotipado do mundo. (CHARAUDEAU, 
2019, p.20).

Para Charaudeau (2019) a construção do sentido do discurso midiático ocorre em três 

diferentes locais a partir da noção de ato de comunicação (relação entre produção e recepção): 

O lugar das condições de produção, ou seja, a instância na qual o discurso é produzido e que 

envolve tanto o fator econômico e hierárquico de uma empresa de comunicação quanto seu 

caráter semiológico tendo em vista que o jornal busca gerar certo efeito no leitor; o lugar da 

construção do produto, a instância mais importante para nossa pesquisa. Sobre ela, o autor 

expõe que:

É esse o lugar em que todo discurso se configura em texto, segundo uma certa 
organização semiodiscursiva feita de combinação de formas, umas pertencentes ao 
sistema verbal, outras a diferentes sistemas semiológicos: icônico, gráfico, gestual. 
O sentido depende, pois, da estruturação particular dessas formas, cujo 
reconhecimento pelo receptor é necessário para que se realize efetivamente a troca

7 O autor, nesta parte do livro, somente explica de onde vêm a ideia de que a mídia seria um quarto poder, no 
entanto, ele não concorda com essa classificação. Para Charaudeau, a mídia é apenas uma instância de poder, 
uma vez que, diferentemente de instituições como a Igreja ou o Exército, não possui regras tão rígidas de 
comportamento.
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comunicativa: o sentido é o resultado de uma cointencionalidade. Mas como, por 
um lado, a instância de produção só pode imaginar o receptor de maneira ideal, 
construindo-o como o destinatário alvo que acredita ser adequado a suas intenções, 
e, ao visar produzir efeitos de sentido, não tem certeza se esses serão percebidos, e 
como, por outro lado, a instância de recepção constrói seus próprios efeitos de 
sentido que dependem de suas condições de interpretação, conclui-se que o texto 
produzido é portador de “efeitos de sentido possíveis”, que surgem dos efeitos 
visados pela instância de enunciação e dos efeitos produzidos pela instância de 
recepção. Com isso, toda análise de texto nada mais é do que a análise dos 
“possíveis interpretativos” . No que tange à comunicação midiática, isso significa 
que qualquer artigo de jornal, qualquer declaração num telejornal ou num noticiário 
radiofônico, está carregada de efeitos possíveis, dos quais apenas uma parte —  e 
nem sempre a mesma —  corresponderá às intenções mais ou menos conscientes dos 
atores do organismo de informação, e uma outra —  não necessariamente a mesma 
—  corresponderá ao sentido construído por tal ao qual receptor. (CHARAUDEAU, 
2019, p.27-28, grifo nosso).

Enfim, o lugar das condições de interpretação compreende a instância de recepção da 

mensagem. Ela engloba tanto o receptor idealizado pelo veículo de mídia quanto o receptor 

real que faz a sua própria interpretação das notícias. Em nossa pesquisa, não trabalharemos 

com a recepção real dos textos publicados em nossas fontes, uma vez que esta investigação 

por si só poderia gerar uma dissertação à parte. Nosso enfoque está nos dois primeiros locais 

bem como no caráter da idealização do público receptor.

Adotamos também a noção de efeito de verdade trazida pelo autor, pois, como 

veremos adiante, na análise de nossas fontes, esta é uma tática amplamente utilizada tanto 

pelo OESP quanto pelo Voz da Unidade. De acordo com Charaudeau (2019), a instância da 

produção de informação, em nosso caso, os periódicos, transformam um mundo a  ser 

descrito e comentado em um mundo efetivamente descrito e comentado. A instância de 

recepção-interpretação, por sua vez, interpreta o mundo a partir dessas informações. 

Buscaremos compreender como nossas fontes descrevem e comentam o mundo, tentando 

passar ao leitor a ideia de que aquela informação é verdadeira a partir dos sistemas de 

conhecimentos e crenças na sociedade brasileira daquele período.

Cada tipo de discurso modula seus efeitos de verdade de uma maneira particular. O 
discurso de informação modula-os segundo as supostas razões pelas quais uma 
informação é transmitida (por que informar?), segundo os traços psicológicos e 
sociais daquele que dá a informação (quem informa?) e segundo os meios que o 
informador aciona para provar sua veracidade (quais são as provas?). 
(CHARAUDEAU, 2019, p.50).
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Charaudeau (2019) explica, então, que por vezes há uma discrepância entre o discurso 

auto-justificativo da mídia e de fato a sua estrutura de funcionamento.

Na instância da produção do discurso midiático, embora o jornalista seja a figura 

principal, deve-se lembrar que ele faz parte de uma empresa cheia de outros profissionais, 

como aqueles que cuidam da parte econômica e aqueles que cuidam da linha editorial. 

Segundo o autor:

Todos contribuem para fabricar uma enunciação aparentemente unitária e 
homogênea do discurso midiático, uma coenunciação, cuja intencionalidade 
significante corresponde a um projeto comum a esses atores e do qual se pode dizer 
que, por ser assumida por esses atores, representa a ideologia do organismo de 
informação. (CHARAUDEAU, 2019, p.73).

Diferentemente de outras formas de discurso, como por exemplo um discurso 

proferido por um político específico, o discurso das mídias torna difícil apontar apenas um 

responsável por uma determinada fala. Isto ocorre mesmo quando a matéria é assinada, tendo 

em vista esta instância de produção midiática que envolve muitas pessoas. Podemos costurar 

esta ideia ao ponto anteriormente apresentado quando citamos a metodologia proposta por 

Luca (2020), na qual a autora explica a necessidade de compreender quem faz parte do corpo 

de profissionais do periódico e quais são os contribuintes mais assíduos nas reportagens.

Conforme mencionamos, o autor explica que o discurso midiático visa fazer saber e 

fazer sentir. Esses dois objetivos devem encontrar equilíbrio na produção do jornal, uma vez 

que somente o fazer sentir pode levar o veículo de imprensa a ser considerado pouco 

confiável — como no caso dos chamados jornais sensacionalistas — , no entanto, se o jornal 

também estiver focado somente no fazer saber pode acabar por não atingir seus objetivos de 

venda e alcance de um grande público enquanto empresa de comunicação, no caso de OESP, 

ou jornal partidário, no caso do Voz da Unidade. Na terceira parte da pesquisa nos 

aprofundaremos na investigação de como ambos os jornais buscam equilibrar essas duas 

táticas em suas páginas.

Ainda sobre os acontecimentos a serem noticiados em um jornal, Charaudeau (2019) 

ressalta que aquilo que de fato interessa não é o acontecimento em si, mas a construção do 

acontecimento, aquilo que ele chama de processo evenemencial. Nesse processo, é preciso 

que primeiro haja uma mudança, em seguida, os sujeitos percebem esta modificação no estado 

de algo e, por fim, há a significação deste acontecimento.
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E para que essa problematização se realize, é preciso que, de um lado, exista no 
sujeito um sistema de reconhecimento que lhe permita julgar o afastamento entre 
este novo estado do mundo e as leis, as regras ou as normas do sistema preexistente 
e, de outro, um ato de intervenção deste sujeito que atenda a um novo desejo de 
reorganização do mundo, através de uma recategorização semântica. 
(CHARAUDEAU, 2019, p.100).

Através deste sistema imediatista no qual o jornal está sempre buscando o 

acontecimento mais recente para poder captar o leitor, o jornal categoriza o mundo em que 

vivemos através das diferentes seções que apresenta em sua estrutura.

Assim sendo, o propósito, como componente do contrato de informação midiática, 
inscreve-se num processo de construção evenemencial, que deve apontar para o que 
é “notícia”. O propósito recorta o mundo em um certo número de universos de 
discurso tematizados, transformando-os em rubricas, tratando-os segundo critérios 
de atualidade, de socialidade e de imprevisibilidade, assegurando-lhes assim uma 
visibilidade, uma publicização, e produzindo um possível efeito de captação. Com 
isso, compreende-se que o espaço público se confunda com o próprio acontecimento 
midiático, tal como aparece em sua configuração discursiva. (CHARAUDEAU, 
2019, p.103).

Embora adotemos o conceito de dialogismo apresentado na obra de Volóchinov, 

devemos pontuar que nas mídias, para o período estudado, não há exatamente um diálogo

direto entre os leitores e os jornalistas. No caso dos periódicos esta interação dá-se geralmente

através de cartas, com um ritmo bastante lento. Charaudeau explica:

A instância de produção e a instância de recepção se acham engajadas num processo 
de transação, no qual a primeira instância desempenha um duplo papel de 
testemunha do mundo e de interpelador de um público-cidadão, e a segunda, um 
papel reativo de espelho deformante, pois o discurso que circula entre os dois 
depende de imaginários sociais. A relação que se instaura entre essas duas instâncias 
é, pois, sem troca: a informação é dada a consumir como num museu, onde estão 
expostos, segundo diversas estratégias, objetos (materiais, evenemenciais, 
informacionais) que têm uma significação mais ou menos simbólica, ao olhar de um 
público cujo interesse é preciso despertar e cujo prazer é preciso suscitar, com fins 
de educação (cultural ou cívica); o público, por seu turno, recebe e reinterpreta à sua 
maneira os objetos de informação oferecidos aos seus olhos, sem poder interpelar a 
instância que os apresenta. Por mais que as mídias recorram a técnicas ditas 
interativas, não há diálogo e troca, somente o seu simulacro. (CHARAUDEAU, 
2019, p.124).

Embora não haja um diálogo direto, não podemos colocar esta relação como uma 

relação hierarquizada na qual a mídia se sobrepõe ao público consumidor. Devemos
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considerar que o veículo de imprensa sempre pressupõe a reação que o leitor deverá ter 

quanto ler seus textos, ou seja, a opinião popular também tem grande peso em suas decisões.

a palavra do outro está sempre presente em todo ato de enunciação de um sujeito 
falante, instituindo um “dialogismo” permanente entre o outro e o sujeito que fala, 
fazendo de todo discurso um discurso heterogêneo por definição, uma vez que se 
compõe frequentemente “dos traços das enunciações do outro”. A palavra do outro 
aparece, entretanto, sob diferentes formas, de maneira mais ou menos explícita, com 
significações diversas, daí por que seja necessário distinguir diferentes tipos de 
heterogeneidade. (CHARAUDEAU, 2019, p.161).

Em seguida, o autor também define o que é a notícia. Utilizamos essa conceituação em 

nosso trabalho:

Propomos chamar “notícia” a um conjunto de informações que se relaciona a um 
mesmo espaço temático, tendo um caráter de novidade, proveniente de uma 
determinada fonte  e podendo ser diversamente tratado. Um mesmo espaço temático: 
significa que o acontecimento, de algum modo, é um fato que se inscreve num certo 
domínio do espaço público, e que pode ser reportado sob a forma de um minirrelato. 
(CHARAUDEAU, 2019, p.132).

Ele explica que de forma externa, o acontecimento a ser noticiado na mídia pode 

simplesmente surgir, como no caso de desastres naturais, pode ser programado, como no caso 

de shows de música ou ainda pode ser suscitado, como no caso de entrevistas e debates. No 

nível interno, cabe ao jornal decidir aquilo que acha que vai emocionar mais público ao ser

noticiado. Os eventos que aparecem nas páginas de um jornal podem ser relatados,

comentados ou provocados.

O universo da informação midiática é efetivamente um universo construído. Não é, 
como se diz às vezes, o reflexo do que acontece no espaço público, mas sim o 
resultado de uma construção. O acontecimento não é jamais transmitido em seu 
estado bruto, pois, antes de ser transmitido, ele se torna objeto de racionalizações: 
pelos critérios de seleção dos fatos e dos atores, pela maneira de encerrá-los em 
categorias de entendimento, pelos modos de visibilidade escolhidos. Assim, a 
instância midiática impõe ao cidadão uma visão de mundo previamente articulada, 
sendo que tal visão é apresentada como se fosse a visão natural do mundo. Nela a 
instância de recepção encontrará pontos de referência, e desse encontro emergirá o 
espaço público. (CHARAUDEAU, 2019, p.151).

Como veremos de maneira mais aprofundada em nossa análise do corpus, os jornais 

dispõem de diversas fontes de informação, podendo elas serem internas à mídia, como no



36

caso dos próprios jornalistas e de agências de comunicação ou então, podem ser exteriores à 

mídia, como no caso de fontes oficiais do Estado ou testemunhas de um determinado evento. 

A fonte de informação utilizada por um jornal pode legitimar mais ou menos seu texto.

Tais fatores influem na credibilidade, produzindo efeitos diversos: efeito de 
evidência quando a fonte não é citada, mas com o risco de prejudicar a instância de 
informação se o receptor quiser saber de onde vem a informação sem obter resposta; 
efeito de verdade e de seriedade profissional se a fonte é identificada com precisão 
ou se é identificada com prudência sob o modo do provisório, da espera de 
verificação; efeito de suspeita, se a identificação se faz de maneira vaga, anônima ou 
indireta. (CHARAUDEAU, 2019, p.149).

Charaudeau (2019) constrói em seu trabalho uma espécie de gráfico no qual categoriza 

os gêneros de textos midiáticos, como por exemplo editorial, entrevistas, reportagens etc. de 

acordo com sua proximidade a um relato puro e simples, um acontecimento comentado ou um 

acontecimento produzido. Para além destas categorias que se encontram em um eixo 

horizontal, há também uma linha vertical que categoriza esses gêneros entre mais ou menos 

engajados. Por exemplo, um editorial é bem mais engajado do que um comentário de 

jornalista ou especialista.

Para Charaudeau (2019), a imprensa, diferentemente do rádio e da TV, deve 

preocupar-se com o caráter de visibilidade, ou seja, deve fazer com que o jornal tenha uma 

estrutura (primeira página, rubricas etc.) e o texto esteja organizado (título, lead etc.). Ou seja, 

as notícias devem ser facilmente encontradas pelo leitor. A imprensa também deve atentar-se 

para a legibilidade, ou seja, uma exposição o mais clara possível. Os textos devem ser 

acessíveis ao maior número de leitores. “Uma das consequências dessa exigência é, entre 

outras, a configuração dos gêneros particulares como as notas, os boxes, as páginas de 

informação factual (páginas práticas), certos perfis etc.” (CHARAUDEAU, 2019, p.233). É 

importante salientar, porém, que em qualquer tipo de mídia, por vezes não há uma definição 

exata de cada tipo de gênero, podendo haver uma mistura deles. Para definir se um texto faz 

parte de um gênero ou de outro, devemos ver quais são os seus “traços mais fortes” .

Para além da importante obra de Charaudeau, salientamos a importância da tese de 

Bethânia Mariani, intitulada O comunismo imaginário: práticas discursivas da imprensa 

sobre o PCB (1922-1989). O trabalho da autora nos auxiliou não somente do ponto de vista 

teórico, uma vez que ela traça toda uma construção de sentidos em torno do chamado Partidão
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desde a sua construção até o período da Nova República, contextualizando histórico e 

socialmente as publicações de grandes jornais cariocas, mas também a partir da metodologia 

elaborada em sua pesquisa que nos auxiliou principalmente na elaboração de quadros de 

análise utilizados na terceira parte da dissertação. Assim como Mariani faz em sua tese, 

procuramos separar as sequências discursivas, enumerando-as, de forma que depois as 

inserimos em quadros de análise.

Baseando-nos principalmente no quadro utilizado na página número 104 do trabalho 

de Mariani, construímos nosso próprio instrumento de análise, no qual separamos trechos das 

reportagens presentes nos periódicos analisados e avaliamos o posicionamento do veículo 

com relação aos personagens que aparecem nos textos.

É através do trabalho de Mariani que adotamos a diferenciação entre “mesmo” e 

“outro” na análise de nosso corpus. A autora delimita em suas fontes a dicotomia entre a 

imagem feita dos brasileiros, ou seja, o “mesmo” e dos comunistas, os “outros” . Como 

Mariani trabalha com jornais da grande mídia carioca — O País, Correio da Manhã, Diário 

Carioca, O Globo, Jornal do Brasil e O Dia — pertencentes ao que ela chama de Formação 

Discursiva Brasileira (em contraposição à uma Formação Discursiva Comunista), ela 

considera o “mesmo” como aqueles que estão ideologicamente alinhados ao pensamento de 

suas fontes e o “outro” como os alvos de suas críticas. No caso de nossa pesquisa, como 

trabalhamos com a perspectiva de um jornal de ampla circulação e um jornal de um partido 

comunista, compreenderemos que para cada formação discursiva, ou seja, a FD do OESP e a 

FD do Voz da Unidade, há a imagem de um “mesmo” e de um “outro” ideológico.

Do ponto de vista de nossa análise, principalmente no que se refere ao OESP — que 

embora não seja um jornal carioca, compartilha da mesma ideologia presente nos jornais 

pesquisados por Mariani — é válido ressaltar o resgate da memória discursiva feito pela 

autora, ou seja, compreender que na década de 1980, ao referir-se aos “comunistas” esses 

grandes jornais já  acumulavam uma bagagem de sentido criada desde a década de 1920 que 

colocava esse grupo político como inimigo do Brasil. Assim como já  mencionamos, a autora 

também pontua que o processo de memória discursiva não é absoluto e sempre há a 

possibilidade da introdução de novos sentidos a partir de novos acontecimentos. A respeito do 

discurso midiático, citamos-a:
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A mídia funciona, neste sistema, como um elemento fundamental na representação e 
re-produção dos "consensos de significação" resultantes das hegemonias políticas 
ou, ao contrário, participa da sua dissolução. Um elemento que está em jogo, 
portanto, é o tempo: passado e projeções de futuro se entrecruzam no cotidiano
jornalístico, que vai montando e reconfigurando leituras da história e da política, na
tentativa de explicar/didatizar os acontecimentos, ou seja, construindo um sentido 
“natural” para a instabilidade do presente. (MARIANI, 1996, p.46).

Assim como na obra de Charaudeau, Mariani (1996) expõe o caráter didático que o 

discurso midiático tende a assumir. Ao construir um discurso sobre algo, o jornalista cria uma 

imagem de imparcialidade e distanciamento com relação ao seu objeto. Tendo em vista que 

cada instituição forja uma imagem para si própria perante a sociedade, naturalizando seus 

discursos, o jornal se posiciona como aquele que naturalmente deve transmitir informações 

para a população.

Muito da visão transmitida pelos jornais brasileiro acerca do comunismo foi, na 

verdade, uma reprodução de ideias que já ocorriam no exterior e que chegavam através das

agências de notícias, algo que será visível em nossa análise. Mariani expõe este

acontecimento já  no evento da Revolução Russa:

Da mesma forma, já  havia um “discurso” em circulação sobre os acontecimentos 
revolucionários na Rússia. Discurso esse em que os significantes “revolução”, 
“revolucionários” não aparece. Em seu lugar, banditismo, agitador, criminoso e 
subversão. Retoma-se o direcionamento de sentidos produzidos pelas agências de 
notícias estrangeiras (UPI e outras) que funcionavam na época e, portanto, resultante 
das leituras europeizadas já  existentes sobre os movimentos sociais descritos. 
(MARIANI, 1996, p.158).

Ao mesmo tempo em que busca adjetivos para caracterizar o comunismo de forma 

negativa, a grande mídia também faz um apagamento de movimentos sociais e de lutas 

populares. Ou seja, não somente constrói sentido como também silencia, quando conveniente. 

Poucas são as vezes em que esses personagens ganham voz na grande mídia brasileira. Algo

que é totalmente normal no jornal Voz da Unidade, por exemplo, que sempre está citando a

fala de comunistas, seja do PCB ou do PCUS.

Nesse sentido, Mariani faz uma importante observação em sua pesquisa:

É em torno de meados da década de 30 que se fixa na imprensa esse sentido 
negativizado para comunismo/comunistas. O comunismo, seja em sua acepção geral, 
seja na sua particularização como o regime dos 'horrores soviéticos', passa a ser
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sempre representado como uma doutrina ou ideologia perigosa para o Brasil nas 
matérias ou reportagens jornalísticas não assinadas. (MARIANI, 1996, p.171).

Mesmo quando a grande mídia é obrigada a dar voz aos comunistas, direciona a 

interpretação do leitor para que esta fala não entre em conflito com a FD do jornal. Vamos 

averiguar em nossa análise, se o mesmo ocorre caso o Voz da Unidade cite fala de seus 

“outros” ideológicos.

Após estes apontamentos sobre a metodologia da análise do discurso, passamos a 

tratar de nossa terceira “frente de análise", o trabalho com as imagens reproduzidas em nossas 

fontes. Ao trabalharmos com fontes jornalísticas, temos em nossas mãos uma rica 

documentação, uma vez que os periódicos em geral não trazem somente texto escrito, mas 

também reproduções de imagens, sejam elas fotográficas ou ilustrações. É no conjunto dos 

elementos que se encontram nesses jornais que podemos desenvolver uma análise completa 

da materialização ideológica presente nesses veículos.

Assim sendo, recorremos a outras metodologias, uma vez que somente essa linha 

interpretativa não poderia dar conta sozinha desta empreitada complexa que envolve tantas 

formas de linguagem. Embora sempre compreendamos que o que está impresso nos jornais 

selecionados fazem parte de determinadas formações ideológicas e discursivas — 

independentemente de serem textos escritos ou imagens — acreditamos que para realizar uma 

pesquisa de qualidade, não poderíamos ignorar a especificidade da análise imagética.

O conjunto da obra de Boris Kossoy é de extrema utilidade para estudarmos a 

fotografia enquanto fonte histórica, seja para escrever uma história da fotografia ou para 

utilizar a fotografia a fim de compreender certo período histórico, como em nosso caso. De 

certa maneira, o pensamento do autor se aproxima bastante daquilo que já  propusemos através 

da metodologia da análise do discurso, uma vez que para ele, a fotografia sempre se constitui 

enquanto uma representação da realidade, escondendo em si diversas tramas ideológicas. Nas 

palavras dele:

As diferentes ideologias, onde quer que atuem, sempre tiveram na imagem 
fotográfica um poderoso instrumento para a veiculação de ideias e consequente 
formação e manipulação da opinião pública, particularmente, a partir do momento 
em que os avanços tecnológicos da indústria gráfica possibilitaram a multiplicação 
massiva de imagens através dos meios de informação e divulgação. (KOSSOY, 
2009, p. 20).
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Kossoy (2009) aponta para a necessidade do trabalho multidisciplinar ao trabalhar 

com fotos enquanto fontes históricas. Se transpusermos o conceito de condições de produção 

para o manuseio com tal tipo de documentação imagética, podemos estabelecer relação com a 

seguinte fala do autor sobre as fotografias:

Seu potencial informativo poderá ser alcançado na medida em que esses fragmentos 
forem contextualizados na trama histórica em seus múltiplos desdobramentos 
(sociais, políticos, econômicos, religiosos, artísticos, culturais enfim). (KOSSOY, 
2009, p. 22).

De forma resumida, ele explica que a fotografia registra uma pequena parte da 

realidade, e esta imagem é constituída por alguns fatores; o assunto do qual ela trata, o 

fotógrafo que a produz e a tecnologia disponível. Esses três elementos por sua vez, estão 

inseridos no espaço e no tempo. Ou seja, a foto é a união de elementos materiais e imateriais. 

Para o autor “existe sempre uma motivação interior ou exterior, pessoal ou profissional, para a 

criação de uma fotografia” (KOSSOY, 2009, p. 27). Dessa maneira, também podemos 

compreender a figura do fotógrafo enquanto um sujeito descentrado, alguém que produz uma 

imagem a partir de determinado lugar que ocupa dentro de uma instituição.

Ainda, sobre a recepção da fotografia pelo público, Kossoy (2009) salienta que, a 

partir da bagagem cultural que cada pessoa carrega consigo, podem se gerar leituras 

polissêmicas da fotografia. “Nosso imaginário reage diante das imagens visuais de acordo 

com nossas concepções de vida, situação sócio-econômica, ideologia, conceitos e pré- 

conceitos” (KOSSOY, 2009, p.45). Para além disso, no caso dos jornais, a imagem recebe 

algum determinado tipo de tratamento, a fim de conduzir a interpretação daquele que acessa 

esta mídia.

Desde sempre as imagens foram vulneráveis às alterações de seus significados em 
função do título que recebem, dos textos que “ilustram”, das legendas que as 
acompanham, da forma como são paginadas dos contrapontos que estabelecem 
quando diagramadas com outras fotos etc. (KOSSOY, 2009, p.55).

Objetivamos então significar as imagens presentes nas reportagens selecionadas para 

análise enquanto complexas representações de uma pequena parte da realidade, dependente de 

aspectos culturais, históricos e ideológicos bem como aspectos técnicos e estéticos e que se 

relacionam diretamente com os textos trazidos por estes jornais. “Seus conteúdos, entretanto,
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jamais deverão ser entendidos como meras ‘ilustrações ao texto’.” (KOSSOY, 2001, p. 32), é 

necessário estudar a relação dialética entre as duas formas de linguagem, pois uma 

complementa a outra. No caso da nossa pesquisa, estaremos mais focados no conteúdo 

iconográfico dessas imagens, já  que elas se encontram reproduzidas, ou seja, as fotografias 

originais não compõem nossas fontes.

No caso da reprodução impressa (em livros, periódicos, cartazes, materiais 
impressos em geral), uma vez recuperados os dados acerca da publicação que a 
contém [...] nossa pesquisa deverá ser centrada na imagem e nas informações que a 
cercam: títulos, legendas e textos que a ela se referem na publicação. Essas 
informações uma vez sistematizadas nos trarão elementos para uma análise 
consistente dos referidos conteúdos iconográficos. (KOSSOY, 2001, p. 95).

Pensando ainda na especificidade das fotografias na imprensa, Borges, ao falar sobre o 

surgimento desse tipo de reprodução imagética no final do século XIX e início do XX, expõe 

o seguinte:

Longe de ser um documento neutro, a fotografia cria novas formas de documentar a 
vida em sociedade. Mais do que a palavra escrita, o desenho e a pintura, a pretensa 
objetividade da imagem fotográfica, veiculada nos jornais, não apenas informa o 
leitor —  sobre datas, localização, nome de pessoas envolvidas nos acontecimentos 
—  sobre as transformações do tempo curto, como também cria verdade a partir de 
fantasias o imaginário quase sempre produzidas por frações da classe dominante. 
(BORGES, 2003, p. 69).

Para a autora, esse processo de utilização da fotografia na imprensa ganha grande 

importância principalmente no século XX, e, no período da Primeira Guerra Mundial, já  está 

difundido. Ela ressalta que:

as imagens fotográficas devem ser vistas como documentos que informam sobre a 
cultura material de um determinado período histórico e de uma determinada cultura 
e também como uma forma simbólica que atribui significados às representações e ao 
imaginário social. (BORGES, 2003, p. 73).

Tal papel simbólico que estas imagens carregam, acabam por trazer impacto político 

no século XX.
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Lembremo-nos, por exemplo, de como as imagens fotográficas e televisivas 
contribuíram para veicular e defender tanto os interesses político-ideológicos do
bloco capitalista, quanto os do socialista. Previamente selecionadas, elas
justificariam a onda golpista que marcou as décadas de 1960 e 1970 na América 
Latina, assim como a expansão das ditaduras de esquerda no leste europeu e na Ásia, 
silenciando sobre as diásporas, as perseguições e as torturas dos que ousavam resistir 
a um mundo bipolarizado. (BORGES, 2003, p. 75).

Tal fala da autora é muito elucidativa para pensarmos a importância das imagens

trazidas por nossas fontes no contexto da Guerra Fria.

Outra obra que guia nossa pesquisa é Teoría de la imagen periodística de Lorenzo 

Vilches. Mais especificamente o capítulo La persuasión en la fo to  de prensa, no qual o autor 

aponta as diversas estratégias utilizadas pelos jornais na manipulação das imagens desde a sua 

produção pelo fotógrafo até a sua edição nas páginas do periódico, nos serve de apoio para 

uma análise um pouco mais objetiva de nossas fontes imagéticas. Como o autor propõe, e 

voltaremos nesses pontos de forma mais aprofundada quando estivermos efetivamente 

trabalhando as fontes, os jornais podem, por exemplo, suprimir parte das fotografias a fim de 

dar enfoque em algum ponto específico da imagem, bem como podem criar uma narrativa 

através da junção de diversas imagens em sequência.

Finalmente, destacamos a importância das imagens nos diversos periódicos do PCB 

desde a sua criação na década de 1920. Através de imagens desenhadas em seus jornais, o 

Partido consegue criar uma estratégia didática para atingir o público leitor, exaltando certas 

figuras e representando negativamente aqueles que eram considerados inimigos. Nesse 

sentido, a obra de Tavares, Desenhando a Revolução: as imagens da imprensa comunista 

(1945—1964), embora não compreenda o nosso recorde temporal, nos ajuda a avaliar esta 

dinâmica. Segundo o autor, essas ilustrações acabam por criar uma linguagem própria do 

Partido, que atinge principalmente a fração de pessoas analfabetas. Ainda nas palavras de 

Tavares:

Assim como o discurso comunista se transformou ao longo do tempo, as imagens 
difundidas pela mídia impressa também se alteram ao longo das décadas -  e essas 
mudanças podem dizer tanto sobre o partido quanto as mudanças presentes nos 
textos. (TAVARES, 2017, p. 34).

Dessa forma, reafirmamos a importância de uma análise conjunta de texto e imagem 

para a compreensão da formação ideológica e discursiva do periódico. Segundo o autor:
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“Toda essa luta de imagens, esse conflito entre os diversos personagens, estava permeada pela 

ideologia do partido e visava à construção de certa visão das relações políticas e de classe no 

Brasil e no mundo” (TAVARES, 2017, p. 35).

Em 1980, de acordo com o censo demográfico realizado pelo IBGE, de um total de

102.579.006 pessoas, 69.703.993 sabiam ler e escrever. Isso contabiliza a porcentagem de 

67.95%. Já em São Paulo, do total de 21.993.812 pessoas, 18.034.452 eram alfabetizadas 

naquele período, ou seja, 81,99%. No ano de 1991, de um total de 130.304.361, 97.535.783 

eram alfabetizados, sendo 99.276.941 moradores de áreas urbanas e 31.027.420 moradores de 

áreas rurais. Dessa forma, cerca de 74,85% da população poderia ler os periódicos. Mais 

especificamente, em São Paulo, de um total de 28.476.077 pessoas, 24.610.761 eram 

alfabetizadas, o que significa 86,42%.

Destacamos, no entanto, que especificamente nas edições selecionadas do Voz da 

Unidade para o corpus de nossa pesquisa, não aparecem desenhos nas páginas a respeito dos 

temas soviéticos. Notamos que esta estratégia é mais amplamente utilizada nos editoriais do 

jornal e em páginas a respeito da política nacional. Ainda assim, optamos por não excluir do 

texto de introdução a importância da análise destas ilustrações, uma vez que esta forma de 

texto compõe uma significativa parte da memória discursiva dos periódicos pecebistas.
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2. 1985 a 1991: ANOS DE MUDANÇA NO MUNDO E NO BRASIL

Trabalharemos agora com aquelas que podem ser denominadas condições de produção 

ou, de forma mais simplificada, o contexto histórico no qual as edições de O Estado de S. 

Paulo e do Voz da Unidade analisadas nesta dissertação foram publicadas. Certamente, essa 

não é uma tarefa simples, mesmo se tratando de um recorte temporal de seis anos, uma vez 

que a contextualização de determinada época, por si só, abre diversas possibilidades. O 

historiador pode optar por dar maior enfoque na questão política, na economia, nos aspectos 

culturais, dentre outros ou, mais do que isso, pode também englobar em sua pesquisa todas 

essas vertentes de análise. Aqui, buscaremos fazer um apanhado desses diversos pontos.

Especificamente, no caso da Nova República, como veremos a seguir, há uma 

crescente complexificação do jogo político e uma dinâmica social igualmente rica em 

elementos. Assim sendo, nas próximas páginas, objetivamos expor ideias a respeito desse 

momento histórico de dúvidas, esperanças e frustrações. Pensaremos a nível mundial e 

nacional os impactos das mudanças políticas, as novas relações de poder instituídas, as 

mudanças econômicas e sociais do período final da Guerra Fria e da restituição da democracia 

no Brasil. De maneira mais objetiva, no caso brasileiro, avaliaremos as políticas 

internacionais empregadas nesse momento, a fim de compreender como o Brasil se insere nas 

questões globais dos anos entre 1985 e 1991. Igualmente, analisaremos a questão da censura 

na Nova República, avaliando se, em algum nível, os veículos de imprensa aqui utilizados 

sofrem interferência nesse sentido.

Ressaltamos ainda a importância e as dificuldades de trabalhar com um recorte que se 

encaixa na chamada História do Tempo Presente. Esse é um campo que vem ganhando maior 

espaço nos últimos anos. De acordo com Delgado e Ferreira:

A eleição do tempo presente como temporalidade nuclear de pesquisa e análises é 
recente e, portanto, fértil em suas possibilidades de construção de uma forma 
inovadora de conhecimento histórico que pressupõe redimensionamento do campo 
da história, da construção de abordagens, das noções de espacialidade, além de fértil 
construção de estratégias dialogais com diferentes áreas do conhecimento. 
(DELGADO; FERREIRA, 2014, p.7).
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Embora as fontes orais sejam privilegiadas dentro deste campo de estudos, uma vez 

que é comum encontrar pessoas que viveram os eventos que compõem a temática de tais 

pesquisas, Capelato (2014) atenta para a igual importância da utilização de periódicos na 

escrita da História do Tempo Presente, uma vez que compreende estes veículos — em

especial os de grande circulação — como atores políticos e formadores de opinião na história

recente do Brasil. Ainda que a autora se refira ao período da Ditadura Militar, adotaremos este 

ponto de vista também para o momento da redemocratização, levando em consideração que o 

papel da mídia segue sendo bastante significativo a nível político a partir de 1985.

Como Delgado e Ferreira (2014) destacam, esse campo de estudos traz ao historiador 

a preocupação com relação à delimitação do tempo. Como podemos definir onde começa a 

História do Tempo Presente? No caso da nossa pesquisa, trabalhamos com a periodização da 

Nova República, considerando que este momento da história brasileira iniciou-se em 1985, 

com a redemocratização, e foi finalizado no ano de 2016, com o golpe de estado que tirou 

Dilma Rousseff da presidência da República (MÜLLER; IEGELSKI, 2018). Nesses anos 

percebemos algumas constantes culturais e políticas no Brasil. Da mesma forma, temos ainda 

fácil acesso à memória da população que viveu esse período, uma vez que passaram-se apenas 

36 anos desses acontecimentos, uma temporalidade bastante curta se pensarmos 

historicamente. No presente estudo, que trata da História Política do Brasil nos anos da 

redemocratização, serão citados nomes de políticos que ainda atuam no Estado brasileiro.

Podemos pensar a periodização desta temática, não somente dentro do campo da 

História do Tempo Presente, mas também investigar como esse trabalho se relaciona com 

uma duração que abrange o período desde 1964 até o início do século XXI, já  que, como 

veremos ao longo da dissertação, encontramos certas continuidades políticas e sociais que se 

estendem desde o golpe militar até o golpe midiático de 2016. Certamente, trabalhar com um 

período tão recente da história traz ao historiador uma responsabilidade política.

a história do tempo presente não pode desconhecer a evidência de que a história é 
escrita a partir de um ponto de vista, e, por isso mesmo, é eminentemente política, 
uma vez que descreve e estabelece relações entre acontecimentos, estipula 
periodizações, e, assim, atribui ao que é narrado significados e valorações. 
(MÜLLER; IEGELSKI, 2018, p. 13).
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Apesar da necessidade de uma metodologia multidisciplinar, útil também para a

pesquisa de outros períodos da história, enfatizamos a necessidade de trazer tais temáticas

para o campo da História em si. De acordo com Maciel:

Apesar da óbvia ausência de trabalhos de história contemporâneos ao processo de
transição, ainda hoje o debate acadêmico sobre este tema gira em torno,
principalmente, da sociologia, da economia e da ciência política, em grande medida 
devido ao fato de o estabelecimento dos “marcos analíticos” de compreensão do 
assunto terem sido definidos na época, o que exige da historiografia atual uma 
necessária abordagem crítica. (MACIEL, 2008, p. 34).

No desenvolvimento desta parte da pesquisa, iremos passar primeiramente pelas 

principais questões políticas, sociais e culturais referentes ao contexto brasileiro, como 

mencionamos, e sem seguida, exporemos o contexto político internacional, analisando 

principalmente questões referentes à União Soviética e a trajetória de seu último líder, 

Mikhail Gorbachev.

2.1 CONTEXTO BRASILEIRO

A Nova República, período da história brasileira iniciado em 1985 com o final da 

Ditadura Militar brasileira, é um momento de contradições, embates e lutas por direitos. O 

processo de redemocratização se iniciou no ano de 1974 a partir do que os próprios agentes de 

repressão — representados por Ernesto Geisel — chamavam de “lenta, gradual e segura” 

abertura do regime, estratégia que permaneceu em execução no governo de João Figueiredo a 

partir de 1979. Este processo contém em si alguns debates extremamente polêmicos, como é 

o caso da Lei da Anistia deste mesmo ano. Segundo D ’Araújo (2012), a lei foi aprovada por 

pequena margem, uma vez que os setores de oposição ao regime militar, ainda em vigor 

naquele ano, exigiam punição aos agentes do Estado que estiveram envolvidos nas violações 

de direitos humanos no período. Dessa forma, a Lei da Anistia brasileira, abarca não somente 

os crimes cometidos por aqueles que resistiram à ditadura, como também contempla os 

torturadores e assassinos que integravam o regime.

Até os dias de hoje esse é um tema problemático, mesmo para os governos 

democráticos que sucedem após 1985. Como D ’Araújo (2012) aponta, a baixa adesão social 

aos direitos humanos e a grande autonomia militar fazem com que os torturadores e
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assassinos do período não sejam responsabilizados e possam agir como veto players8 quanto 

ao tema da anistia. Como apontamos a seguir, há ainda no governo de Sarney — que foi 

integrante do partido dos militares na ditadura, a Arena — significativa intervenção militar. 

No governo Collor essa intervenção começa a diminuir. Já nos governos petistas, essa questão 

assume novo caráter, através da criação da Comissão Nacional da Verdade. Sobre os 

problemas enfrentados pelo apagamento que Lei da Anistia gerou na memória nacional na 

Nova República citamos Paula e Vieira:

Essa amnésia resultou em tragédia, na medida em que a sociedade brasileira não 
enfrentou o passado da ditadura, minimizando assim a violência do governo, para 
além de reduzir a luta por justiça e informação a uma simples questão de 
revanchismo. Diante desse hiato, foi criada em 2011 a Comissão Nacional da 
Verdade (CNV), que buscava reconciliar o país com seu passado e desvelar o que 
ainda se encontra encoberto nos porões das Forças Armadas brasileiras. (PAULA; 
VIEIRA, 2020, p. 132-133).

Os autores elucidam que o Brasil, assim como outros países da América Latina, optou 

por um modelo de justiça de transição no qual se adota a criação de comissão de verdade e 

reconciliação. Tal modelo de justiça tem o objetivo de combater o esquecimento acerca das 

violações de direitos humanos. Porém, esta estratégia de justiça recebe críticas, 

principalmente por não instituir punições para os agentes de repressão. Para eles:

Quando comparado com outros países da América Latina, chama a atenção o lapso 
temporal entre a promulgação da Carta Constitucional Democrática de 1988 e a 
instalação da CNV, em 2012. Esse lapso somente pode ser explicado ao 
examinarmos alguns dos aspectos que caracterizam um processo de 
redemocratização, em que a liberalização política coexistiu (e ainda coexiste) com 
parte do arcabouço institucional do período autoritário. (PAULA;VIEIRA, 2020, p. 
135).

Examinaremos neste capítulo algumas dessas políticas autoritárias que permanecem 

durante a redemocratização do Brasil. No recorte temporal estudado, os ministros militares 

sentiam-se ainda completamente à vontade para expressar opiniões de extrema-direita, por 

outro lado, é neste mesmo período que ocorre a visita de Sarney à União Soviética, tendo o 

presidente se encontrado pessoalmente com Gorbachev. Sem dúvida, esses são episódios que 

demonstram a complexidade deste momento. Como destacamos em nossa análise dos

8 Os militares são agentes de veto com relação à Lei da Anistia, ou seja, possuem o poder de vetar possíveis 
tentativas de discussão e revisão desta lei.
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periódicos, o próprio jornal O Estado de S. Paulo brinca, em suas páginas, com o fato de 

Leônidas Pires, o ministro do Exército de José Sarney, assumidamente anticomunista, ter 

elogiado a recepção soviética à comitiva do presidente brasileiro no ano de 1988.

A fim de melhor explicar tal complexidade, recorremos ao trabalho de tese de Maciel, 

intitulado De Sarney a Collor: Reformas políticas, democratização e crise (1985—1990), que 

é sem dúvida, uma obra de grande relevância para entender a dinâmica política daqueles anos. 

Concordamos com o pensamento do autor, que defende que em tal período, chamado por ele 

de segunda transição, ocorre um “processo de substituição da institucionalidade autoritária 

pela institucionalidade democrático-liberal no interior do Estado autocrático-burguês 

brasileiro.” (MACIEL, 2008, p. 12). Para ele, a partir de 1985, a crise de conjuntura que 

ocorria na “primeira transição” passa a ser uma crise de hegemonia, a qual o setor burguês 

autocrático brasileiro tentou combater através de um apagamento dos setores de oposição.

Fazendo referência ao conceito de Gramsci, Maciel aponta que ocorre uma crise de 

hegemonia no Brasil após a redemocratização, a nível social e político. Esta crise se dá 

principalmente pela falta de união do bloco no poder diante da falência do sistema econômico 

desenvolvimentista e, da dificuldade deste grupo, formado tanto pelo governo quanto pela 

burguesia, para pôr em funcionamento um novo modelo econômico. Por outro lado, há neste 

momento uma maior organização popular e das esquerdas, que também têm impacto em uma 

crise da hegemonia burguesa autocrática, processo que fica evidenciado na Constituição de 

1988, através das diversas conquistas de direitos por este setor.

Como Maciel (2008) aponta, a segunda transição, assim como a primeira, se dá 

através de alianças “pelo alto”, porém, mesmo admitindo esta situação, não devemos apagar o 

fato de que houve grande luta política dos grupos de esquerda e da população para garantir 

direitos no período inicial da Nova República. Para o autor, existe uma espécie de 

descompasso entre o que esperavam as forças progressistas para esse momento e as medidas 

democráticas de fato consolidadas pelo Estado dentro da lógica da permanência da 

institucionalidade autoritária. Ele explica:

o bloqueio exercido pela autocracia burguesa tornou possível a construção e 
consolidação de uma nova hegemonia burguesa, neoliberal, e de um novo bloco 
histórico após a conclusão da transição democrática, já  nos anos 90. A vitória do 
campo político conservador nas eleições presidenciais de 1989 em torno de um 
programa político neoliberal, quando as forças populares estivessem próximas como
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nunca de conquistar o governo, evidencia o êxito deste bloqueio, encerrando a 
“segunda transição” . (MACIEL, 2008, p. 18).

Segundo Ferreira (2018), no contexto da abertura — que teve dentre outros motivos a 

vitória do MDB nas eleições de 1974 e o consequente desgaste do regime, bem como a 

política de direitos humanos instaurada pelo presidente americano Jimmy Carter — houve 

uma tentativa de gerar válvulas de escape de modo que houvesse uma “descompressão 

autoritária” . No entanto, é justamente essa brecha que impulsiona a participação política 

popular. De acordo com D ’Araújo (2012), há nessa saída dos militares do poder, apesar das 

dissidências internas, uma união que impede que eles sofram grandes consequências diante de 

seus atos de violação.

Com a chegada da eleição indireta para a presidência da República em 1985, o Partido 

Democrático Social (PDS), antiga Arena, tem um racha interno ao decidir quem deveria 

suceder Figueiredo, criando-se assim a Frente Liberal contra a candidatura de Paulo Maluf, 

que representava a chamada linha dura das Forças Armadas.

Tancredo convenceu Sarney a arregimentar os dissidentes da Frente Liberal. Após 
intensas negociações políticas, o PMDB e a Frente Liberal formaram a Aliança 
Democrática, formalizada em 1984. (FERREIRA, 2018, p. 34).

Dessa forma, formou-se a chapa do MDB com Tancredo concorrendo à presidência e 

Sarney concorrendo à vice-presidência da República. Eles venceram as eleições com 480 

votos do colégio eleitoral. Assim, estava constituído o bloco que ocuparia o poder político 

institucional até as eleições de 1989, com o PMDB, o PFL e o PDS, no entanto, a dinâmica 

entre tais partidos não era estável. Tal composição de partidos no poder demonstra de forma 

explícita a manutenção do conservadorismo no processo da segunda transição. Segundo 

Maciel (2008), dos 33 cargos de primeiro escalão do novo governo, nada menos que 27 eram 

ocupados por agentes autocráticos. A posse de Tancredo ia de acordo com os planos dos 

militares.

Tancredo defendeu a definição constitucional de suas atribuições, mas entre elas 
constava não só a defesa externa, como também a defesa interna do país, numa 
demonstração de aceitação do papel tutelar das Forças Armadas sobre o processo 
político. (MACIEL, 2008, p. 56-57).
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Ainda, de acordo com o autor, a questão agrária para Tancredo Neves foi ditada pelos 

militares do Conselho de Segurança Nacional e do Ministério Extraordinário de Assuntos 

Fundiários, uma vez que a questão de terras era considerada assunto de segurança nacional. O 

novo presidente descartava a possibilidade de instaurar a reforma agrária e em seu lugar 

aplicou o Estatuto de Terras elaborado pelos militares, que por sua vez, privilegiava os 

grandes proprietários em detrimento dos trabalhadores rurais.

Devido a problemas de saúde, Tancredo Neves fica impossibilitado de assumir a 

presidência, passando o cargo ao vice José Sarney. Ferreira (2018) expõe o quão conturbado 

foi esse momento de posse como presidente interino, no dia 15 de março de 1985, e após a 

morte de Tancredo Neves, em 21 de abril de 1985, a posse de Sarney como presidente da 

República. Apesar do descontentamento popular com o novo presidente, devido ao seu 

alinhamento com a Ditadura Militar, esse seria supostamente o caminho mais viável, já  que a 

possível eleição de Ulysses Guimarães poderia gerar insegurança, uma vez que havia o medo 

de um novo golpe. Legalmente, Sarney não poderia assumir a presidência.

Na verdade, a posse de Sarney foi a solução política, e não legal, para uma 
articulação política sujeita a um imprevisto importante, porém, insuficiente para 
desfazer a ampla conciliação conservadora que lhe deu sustentação. (MACIEL, 
2008, p. 65).

Apesar de sua ligação com o regime ditatorial, Sarney buscou implementar medidas 

democratizantes que estavam no plano de governo de Tancredo Neves.

Em maio, Sarney enviou ao Congresso Nacional o chamado Emendão. Tratava-se de 
uma série de medidas de iniciativas democratizantes, como: estabelecer eleições 
diretas para presidente da República em dois turnos, assim como para prefeitos das 
chamadas áreas de segurança nacional; estender aos analfabetos o direito de votar; 
legalizar os partidos comunistas e organizações como a UNE; alterar a legislação de 
modo a facilitar a criação de novos partido políticos, entre outras. (FERREIRA, 
2018, p. 41).

Por outro lado, mesmo com essas medidas, permanece a tutela militar durante o 

governo Sarney. Conforme mencionamos, com a Lei da Anistia, e a falta de importância dada 

à questão por boa parte da população, ainda há um espaço propício para esse poder indireto 

das Forças Armadas. Na própria formulação da Constituição de 1988 evidencia-se o embate 

entre os conservadores e as forças redemocratizantes. Esse foi um momento de participação
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popular e dos movimentos sociais, principalmente através das propostas de emendas 

populares à Assembleia Constituinte, o que demonstra uma inovação na cultura política do 

país. Porém, também houve grande participação militar nesse processo.

Os militares participaram do processo democrático, formando um eficiente lobby na 
Constituinte, inclusive com apoio dos políticos conservadores do Centrão. Eles 
conseguiram manter o serviço militar obrigatório e o controle da aviação civil pelas 
Força Aérea Brasileira (FAB); impedir a criação do Ministério da Defesa e o fim da 
Justiça Militar; e sustar a liberação de documentos da repressão pelo instrumento do 
habeas data. Nas forças armadas havia obsessão por evitar o que chamavam de 
revanchismo. (FERREIRA, 2018, p. 51).

A Constituinte é formada em 1986, no ano seguinte à posse de José Sarney, tendo 

Ulysses Guimarães como presidente. De acordo com Oliveira (1993), os militares já estavam 

prontos para esse momento, uma vez que, durante a lenta e gradual abertura, houve tempo e 

autonomia para que eles garantissem uma boa posição, livre de responsabilização, na Nova 

República.

Na Constituinte, os militares tiveram significativa participação, submetendo diversas 

sugestões principalmente dentro da Subcomissão da Defesa. Segundo o autor, há duas 

principais tendências para o tratamento da questão militar nesse contexto. Uma delas, seria 

favorável à manutenção da autonomia militar, dando o direito da intervenção interna às 

Forças Armadas. Para esta corrente, também haveria o controle das Polícias Militares por 

parte do poder militar. A segunda corrente, no entanto, pretendia limitar a intervenção das 

Forças Armadas apenas para as questões externas, submetendo-a ao poderio de um ministro 

civil dentro do Ministério da Defesa.

Ao defender a intervenção no Brasil, os militares se pautavam principalmente em 

argumentos de defesa da lei e da ordem. “Exceto pela não inclusão da expressão dentro dos 

limites da lei, o artigo 142 da Constituição de 1988 contempla plenamente as reivindicações 

militares.” (OLIVEIRA, 1993, p. 214). É importante compreender que essa atuação militar no 

processo da Constituinte se dá pelo grande poder do qual as Forças Armadas gozam durante o 

governo de José Sarney. Ainda nas palavras de Oliveira:

O poder tutelar exercido pelos ministros militares durante o governo do presidente 
Sarney, particularmente pelo ministro do exército, se traduziu em pressões de 
diversas ordens sobre o Congresso constituinte, envolvendo interesses sobre a
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definição da função constitucional, o regime presidencialista e o mandato 
presidencial. (OLIVEIRA, 1993, p. 199).

Dentro dessa dinâmica, segundo Maciel (2008), o chamado “centrão” esteve 

totalmente de acordo com as reivindicações das Forças Armadas, tendo, por exemplo, 

colocado Ricardo Fiuza do PFL como relator da Subcomissão de Defesa do Estado, ou seja, 

um aliado da causa que acaba por atender as demandas dos militares propostas no documento 

“Temas constitucionais -  subsídios” elaborado pelo Centro de Comunicação Social do 

Exército. O autor afirma que:

O relator da Comissão do Sistema Eleitoral, Partidos e Garantias Institucionais, que 
definia o papel dos militares, era o deputado Prisco Viana (PMDB-BA), ex-Arena e 
ex-PDS, e seu presidente era o senador Jarbas Passarinho (PDS-PA), militar 
reformado e ex-ministro dos governos Costa e Silva e Médici. (MACIEL, 2008, 
p.223).

Para Oliveira (1993), as funções das Forças Armadas são definidas por meio de 

diversas dinâmicas sociais, ou seja, não estão ligadas somente ao que foi determinado pela 

Constituição de 1988. Evidencia-se dessa forma como a relação com o poder Executivo pode 

modificar a atuação das Forças Armadas. O melhor exemplo para a compreensão desse jogo 

de poderes é a mudança de status pela qual esta instituição passa entre os governos Sarney e 

Collor. Enquanto no primeiro os militares desfrutavam ainda de grandes poderes, no governo 

seguinte eles sofreram com a quebra desse padrão de tutela militar. A mentalidade dos 

ministros militares têm grande peso nesta situação, “os ministros militares de Collor 

mantiveram-se coerentes com o regime democrático, ao passo que os do governos do 

presidente Sarney exerceram uma tutela que não é compatível com a democracia.” 

(OLIVEIRA, 1993, p. 177).

Oliveira (1993) ressalta que os militares brasileiros não constituem um bloco 

homogêneo, com os mesmos pensamentos e atitudes. Pelo contrário, há diversas linhas dentro 

das Forças Armadas, sendo que o próprio processo de abertura que levou o Brasil à 

democracia foi resultado, em grande parte, da atuação do setor castelista das Forças Armadas. 

Desde o governo de Geisel este setor tentava reverter a situação proposta pelos chamados 

militares da linha dura, que gostariam de se manter no poder indefinidamente. Embora tenha
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havido grande luta por parte da população contra o regime militar, salientamos que a 

intervenção também ocorre devido à

desarticulação da sociedade brasileira, frágil liberalismo institucional, profundo
autoritarismo das relações sociais, o amplo emprego da repressão em lugar do
recurso à construção dos espaços de consenso político, a prevalência histórica dos 
interesses conservadores no Estado Nacional (OLIVEIRA, 1993, p. 101) .

Dessa forma constatamos que há uma constante da função organizativa militar para 

além do período entre 1964 e 1985.

O que ocorre no período da Constituinte, como vimos, é a autonomia das Forças 

Armadas, a exemplo do grande poder do ministro do Exército Leônidas Pires Gonçalves. 

Dentro dessa lógica, no âmbito da elaboração da Constituição, José Sarney cede às pressões 

militares, que intervieram em seu governo muito mais do que a Aliança Democrática 

(OLIVEIRA, 1993).

Existiu, em contrapartida às reivindicações militares, uma segunda corrente de 

pensamento na Constituinte contrária ao advento da intervenção militar em questões internas. 

As críticas ao modelo militar interventor ocorrem principalmente com o discurso anti- 

Doutrina de Segurança Nacional, uma vez que esta doutrina tem seus pilares baseados na

bipolaridade da Guerra Fria e não faria mais sentido para o mundo que surgia naquele

momento (OLIVEIRA, 1993).

Segundo Oliveira (1993), o relator da Subcomissão de Defesa da Constituinte 

privilegiou as teses militares em seu documento final em detrimento da pluralidade de ideias 

desses trabalhos parlamentares. Ele explica:

Quando julgaram necessário, sobretudo em razão da tutela sobre o poder civil 
durante o governo do presidente Sarney, os ministros militares fizeram a 
Constituinte sentir o peso de suas pressões políticas, em especial no momento que 
agasalharam as definições mais importantes segundo a ótica dos dirigentes militares. 
(OLIVEIRA, 1993, p. 248).

O resultado final desse cabo de guerra no qual um dos lados tinha uma vantagem 

absurda com relação ao outro foi uma espécie de meio termo. Porém, o autor explica que o 

artigo 142 da Constituição acabou por ampliar a autonomia militar em vez de restringi-la, de 

forma que posteriormente, em 1991, foi aprovada uma lei complementar para corrigir esse
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problema. O Artigo 142 abre precedentes para que qualquer um dos três poderes possa 

convocar as Forças Armadas, diluindo o poder de comando do presidente em relação a elas.

Para além da atuação das Forças Armadas na Constituinte, há também a exaustiva 

participação de diversos outros grupos, que visavam garantir seus próprios interesses. Esse é o 

caso de empresários e grandes proprietários rurais, que durante o ano de 1986, investiram 

massivamente na eleição de políticos que pudessem representar suas reivindicações na 

elaboração da nova constituição. De acordo com Maciel (2008), alguns dos grupos que 

atuaram nesse sentido foram a União Brasileira dos Empresários (UB), a União Democrática 

Ruralista (UDR), a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (Fiesp). No caso da UB, foi instalado um escritório em Brasília, a fim de 

influenciar direta e indiretamente o processo da Constituinte. Dessa maneira, o grupo de 

grandes empresários se torna, segundo o autor, como “quase-constituintes” . Sua

intensa campanha foi operacionalizada junto aos meios de comunicação de massa, 
como a grande imprensa, com o óbvio apoio das grandes empresas do setor, para
“naturalizar” as teses empresariais na Constituinte, particularmente as teses liberais, 
e diminuir a resistência popular. (MACIEL, 2008, p. 242).

O autor expõe que a direita e a extrema direita, compostas principalmente pelo setor 

empresarial conservador e de uma parcela militar, estavam organizados em algumas 

instituições que visavam influenciar nas eleições para governadores e na Constituinte em

1986. A Associação Brasileira de Defesa da Democracia (ABDD), a União Nacional de

Defesa da Democracia (UNDD) e o Movimento de Defesa do Brasil (MDB) representavam a 

direita enquanto o Partido de Ação Nacionalista (PAN), o Partido Nacional Socialista 

(Panaso) e a Ação Integralista Brasileira (AIB) eram as instituições de extrema-direita 

presentes no cenário político naquele momento.

De um lado, os ministros militares intensificaram suas críticas públicas à 
Assembléia Constituinte, questionando diversos pontos aprovados, vetando outros e 
ameaçando com a possibilidade de intervenção militar. De outro lado, os setores 
militares de extrema direita, descontentes com o processo de transição e saudosos do 
antigo regime, partiram para uma ofensiva que envolveu, ao mesmo tempo, uma 
conspiração militar, o lançamento da candidatura do ex-presidente Figueiredo à 
sucessão presidencial e as pressões sobre a Constituinte. (MACIEL, 2008, p. 244).
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As esquerdas, que tiveram que se adaptar à luta política institucionalizada — de forma 

forma que poderiam ser mais facilmente controlada pelas classes dominantes — também se 

organizaram para atuar na Constituinte a fim de garantir direitos. Desde 1985, crescia 

consideravelmente a atuação das esquerdas através de mobilizações e greves. No âmbito da 

Constituinte, este grupo se mobilizou conseguindo alguns resultados favoráveis, 

principalmente com o advento das emendas populares.

N a verdade, diante da presença majoritária das forças conservadoras na Constituinte, 
as forças de esquerda adotaram a tática de aprovar um regimento interno que 
garantia maior discussão e participação popular e de controlar as relatorias das 
comissões temáticas. (MACIEL, 2008, p. 217).

Entretanto, o autor ressalta que muitos dos avanços de direitos democráticos propostos 

pela esquerda foram sufocados pelos conservadores. O principal exemplo disso é o fato do 

Anteprojeto da Comissão Arinos, no qual houve diversas propostas progressistas, não ter sido 

objeto de debate pela Constituinte. De acordo com Maciel (2008), as forças de centro- 

esquerda e esquerda na Constituinte representavam somente 31, 9% da Assembleia.

No ano de 1986 ocorreu a troca dos ministros escolhidos por Tancredo Neves. 

Segundo o autor, há nessa reforma ministerial o indício de uma mudança de prioridade no 

governo. Sarney assumiu a presidência com o discurso de levar adiante as propostas de 

Tancredo, porém, dada a importância da elaboração da constituição, esse passa a ser o novo

ponto de preocupação do bloco no poder, de maneira que ocorre nesse momento uma

intensificação das forças conservadoras ligadas à presidência.

No PMDB, as reações ao anúncio da reforma ministerial foram intensas, 
particularmente de sua ala esquerda, inconformada com o que parecia ser a
ressurreição de um governo da velha Arena. (MACIEL, 2008, p. 119).

Naquele momento, o governo dispunha de grande popularidade, dado os sucessos 

iniciais do Plano Cruzado I. Esse fato se reflete nas eleições de 1986, com a grande vitória do 

bloco no poder, consequentemente, o PMDB, o PSD e o PFL também acabaram por ganhar 

grande poder na Constituinte, ou seja, a constituição que serviria de instrumento para a 

consolidação da recente democracia seria predominantemente elaborada por um grande 

número de conservadores e até mesmo ex-membros da Arena, o partido da Ditadura Militar.
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Para Maciel, “a simples análise do processo constituinte e da própria Constituição de 1988 

não deixa dúvidas quanto à permanência da autocracia burguesa.” (MACIEL, 2008, p. 35).

A respeito das eleições de 1986, o autor expõe o seguinte:

O principal saldo político das eleições foi a ampliação da inserção do campo 
conservador, polarizado pelos militares e pelos egressos do regime militar (PDS e 
PFL), sobre os setores anti-cesaristas e reformistas, originados da oposição burguesa 
à Ditadura Militar e polarizados pelo PMDB, isolando a esquerda peemedebista e 
submetendo os liberais moderados como reféns. (MACIEL, 2008, p. 179).

Maciel (2008) também ressalta a tentativa de golpe na Constituinte por parte do 

próprio presidente Sarney em julho de 1987, uma vez que ele propunha a interrupção dos 

trabalhos de elaboração da nova Constituição até que fosse fechado um pacto político no 

Brasil. A partir desse pacto, Sarney acreditava que devia-se elaborar um novo projeto 

constitucional. Certamente essa era uma estratégia para invalidar os avanços que as forças 

progressistas vinham alcançando na Constituinte, no entanto, tal proposta não se estabeleceu.

Adentrando em outro importante tópico para a compreensão daquele contexto, não 

tardariam a aparecer problemas com relação à política econômica adotada. Junto à crise 

política, existe no período da Nova República uma forte crise econômica deixada de herança 

do suposto milagre econômico do regime militar. A inflação era enorme e a população de 

classes mais baixas sofria com essa situação. Como mencionamos, há um sucesso inicial do 

Plano Cruzado I, que diminui o desemprego e a inflação. Em decorrência desse 

acontecimento, há uma explosão de popularidade política para Sarney, que conta com o apoio 

popular dos chamados “fiscais do Sarney”. Ou seja,

o Plano Cruzado foi utilizado politicamente pelo governo como um instrumento
fundamental para sua sobrevivência política e para o controle da transição pelo
campo conservador. A vitória nas eleições constituintes de 1986 seria uma mera 
conjectura se o governo não recuperasse o apoio popular e recompusesse a Aliança 
Democrática. O Cruzado criaria as condições para isto. (MACIEL, 2008, p. 126).

De fato, tal estratégia garantiu o sucesso do bloco no poder nas eleições de 1986, no 

entanto, essa popularidade durou pouco tempo, tendo em vista o fracasso do Plano Cruzado II

e do Plano Bresser. Juntamente ao fracasso desses planos econômicos, há um crescente

desgaste do poder político e da hegemonia dos partidos que compunham a Aliança 

Democrática. De acordo com Maciel (2008), essa situação gera nova onda reacionária, não
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mais pela necessidade primeira da transição pelo alto, mas sim por conta da crise de 

representação política. Nesse sentido, o autor aponta o surgimento do chamado “Centrão” em 

detrimento do “Partido Sarney”. É justamente a partir dessa situação que aumenta a influência 

e a importância das Forças Armadas para o bloco no poder, uma vez que elas se apresentavam 

como seu maior sustentáculo em um momento de fragilidades.

Após cinco conturbados anos, Sarney, que desejava ficar seis anos no poder, deixou o 

cargo em 15 de março de 1990. Durante seu governo encarou graves críticas tanto da 

esquerda quanto de colegas do PMDB, que fundaram o Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB). “Na presidência da República, Sarney cumpriu o calendário da transição 

democrática, mas chegou ao final do governo sem rumo, com a economia em descontrole, 

isolado politicamente e sem credibilidade.” (FERREIRA, 2018, p. 63).

É nesse cenário instável e de crise que ocorre a eleição presidencial de 1989. Saíram 

vencedores do primeiro turno os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos 

Trabalhadores (PT) e Fernando Collor de Mello, do Partido da Reconstrução Nacional (PRN). 

De acordo com Sallum Júnior (2018), no segundo turno da eleição, que ocorreu em 17 de 

dezembro de 1989, o PT tinha apoio garantido das forças que lutaram pela redemocratização 

enquanto Collor conquistava o voto da centro-direita. Cada um representava um viés 

ideológico distinto. Enquanto Collor estava aliado ao liberalismo, que vinha ganhando forças 

desde o fracasso do Plano Cruzado de Sarney, Lula lutava pelo desenvolvimentismo e pela 

igualdade.

A eleição de 1989 foi a primeira em 29 anos na qual os brasileiros puderam escolher 

de forma direta o presidente da República. Essa eleição contou com grande participação dos 

eleitores, “82 milhões de pessoas, que correspondiam a 90% da população adulta do país” 

(FREIRE; CARVALHO, 2018, p.132). Houve também um grande número de candidatos 

concorrendo ao cargo da presidência, ao todo 22 candidatos. Segundo Freire e Carvalho 

(2018), há um alto grau de dispersão política nesse momento, o que possibilita a legalização e 

formação de novas legendas partidárias. A eleição de 1989 trouxe grandes expectativas à 

sociedade brasileira.

Em termos de experiência política e de trajetória partidária, os candidatos de 1989 se 
mostraram um grupo bastante heterogêneo. Em primeiro lugar, cabe destacar um 
elemento inédito. Em 1989, muitos indivíduos que participaram da corrida
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presidencial tinham pouca atividade política prévia ou iniciaram suas carreiras nesse 
momento. (FREIRE; CARVALHO, 2018, p. 125).

Esses eram os chamados “candidatos anônimos”, porém, concorreram também antigos 

políticos conhecidos da população como Leonel Brizola, Ulysses Guimarães e Mário Covas. 

Collor, por outro lado, tenta se desvincular da imagem de político tradicional, mesmo que a 

sua família tivesse, na verdade, tradição política e ele mesmo já tivesse ocupado o cargo de 

prefeito de Maceió e de governador de Alagoas.

Para Antunes (2004), frente ao insucesso das candidaturas de Ulysses Guimarães e 

Paulo Maluf na eleição de 1989 e ao medo das elites frente à Lula e Brizola, “Collor foi a 

expressão (bem-sucedida) de um improviso necessário da ordem ante os riscos presentes no 

quadro eleitoral” (ANTUNES, 2004, p.9).

Gostaríamos de destacar também o papel do PCB nessas eleições, uma vez que 

utilizamos seu veículo oficial de imprensa como fonte desta pesquisa. O PCB lança como 

candidato nas eleições de 1989 o político Roberto Freire:

Militante do clandestino PCB, Freire se filiou ao MDB, pelo qual se elegeu deputado 
estadual, em 1974, e deputado federal, quatro anos depois. Seguiu para o PMDB 
após o fim do bipartidarismo e tornou-se uma importante liderança do PCB, após a 
legalização da legenda no governo Sarney. (FREIRE; CARVALHO, 2018, p. 131).

A figura de Freire, no entanto, tem caráter controverso dentro da história do PCB, uma 

vez que o político é considerado por muitos como um traidor do Partido.

Lula, que disputou o segundo turno da eleição com Collor, também já era conhecido 

enquanto liderança sindical desde a década de 1970 e, em 1986, alcança o cargo de deputado 

federal constituinte. Para os autores, o sindicalismo de Lula e do seu partido propunha uma 

mudança na esquerda brasileira e nas relações entre o Estado e a sociedade. É significativo 

para o desenvolvimento de nosso trabalho compreender qual é o efeito que isso terá na 

política do PCB, uma vez que, diferentemente do PT, o partido estava ligado à URSS. 

Segundo Motta (2018), Lula bem como o núcleo do partido nunca aderiram propriamente a 

um projeto revolucionário, esse posicionamento circulava apenas entre grupos menores dentro 

do PT.

“De acordo com pesquisas realizadas à época, poucos se identificavam com os 

partidos existentes em 1989” (FREIRE; CARVALHO, 2018, p. 133), isso reflete a situação de
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insatisfação popular com a política como ela se encontrava naquele momento. Collor surge 

como o candidato das mídias, com propagandas exaltando a sua imagem. Nesse contexto, ser 

um aliado das mídias era uma chave para alcançar sucesso nas eleições, visto que “94% das 

residências possuíam TV — , as emissoras de rádio e televisão se transformaram em um 

espaço fundamental de informação e formação políticas.” (FREIRE; CARVALHO, 2018, 

p.133). Collor conta ainda com a divulgação através de jornais impressos, como a nossa fonte 

de pesquisa, O Estado de S. Paulo. Lula também apostou na representação midiática. Aos 

poucos, a esquerda petista passou a ocupar o lugar da esquerda histórica brasileira, de forma 

que até mesmo obteve seu apoio no segundo turno da eleição presidencial.

O PT atribuiu a causa de sua derrota, entre outros fatores, à falta de um jornal de 

circulação nacional. No entanto, o próprio PCB que tinha o Voz da Unidade, não atingiu 

números expressivos nesta eleição.

O momento da eleição de Collor é caracterizado por Maciel como o “retrato da crise 

da hegemonia burguesa e a tentativa de superá-la” (MACIEL, 2008, p. 36). Collor se elegeu 

utilizando principalmente o discurso anticorrupção, aproveitando a baixa popularidade de 

Sarney. Ele também foi visto como o candidato capaz de frear o avanço da esquerda 

representada por Lula na eleição. De acordo com Silveira (2009), Fernando Collor passa a 

ganhar apoio de diversos setores da classe média uma vez que o período em que ocorre a 

eleição coincide com uma crescente aversão à intervenção estatal na economia, devido aos 

problemas resultantes das política econômicas adotadas durante a Ditadura Militar e aos 

problemas deixados pelo governo Sarney.

Não tardariam a aparecer problemas também em seu mandato. De início, é notável o

erro político cometido quando o presidente formou sua equipe somente com figuras de seu

meio, ignorando outros partidos.

Em geral, foram escolhidos como auxiliares diretos, participantes de sua campanha 
ou profissionais com quem já  trabalhara. Parecia não preocupar-se em construir uma
maioria orgânica, baseada em coalizão partidária, para aprovar no parlamento as
matérias legais de interesse do governo. (SALLUM JÚNIOR, 2018, p. 165).

Com grandes expectativas de superar a crise política e econômica gerada durante o 

mandato de Sarney, Collor apresenta o Plano Brasil no dia seguinte à sua posse como 

presidente. Neste plano, é implementada uma reforma monetária, sendo a moeda brasileira
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substituída pelo cruzeiro, também instituem-se “medidas de reforma fiscal (elevação da 

receita fiscal, reforma administrativa e privatizações), políticas de renda (preços e salários) e 

políticas cambial e de comércio exterior.” (SALLUM JÚNIOR, 2018, p. 167). Assim como 

Sarney, Collor fracassou em sua tentativa de recuperação da economia brasileira. Silveira 

(2009) explica que este plano, também conhecido como Plano Collor I, extingue 24 empresas 

públicas, demitindo seus funcionários. É também este plano que implementa o famoso 

confisco das poupanças, episódio presente até os dias de hoje no imaginário da população 

brasileira. O autor expõe que em 15 de maio, é iniciada a segunda fase deste plano 

econômico, visando a diminuição da inflação através da recessão e da redução do valor real 

dos salários. O resultado, porém, é que não somente a inflação não diminuiu como o PIB 

brasileiro sofreu considerável queda.

A falta de articulação de Collor com os demais políticos que compunham o Congresso 

naqueles anos somada à ineficácia de suas medidas implantadas através do Plano Brasil

fizeram com que a oposição tivesse chance de tirá-lo do poder. Seu governo foi bastante

centrado em sua própria figura e quando notou-se que o presidente não poderia combater os 

problemas que o país enfrentava foi gerada munição política para que seu impeachment 

ocorresse. Para termos uma dimensão do isolamento de Collor vale lembrar que:

Em seu primeiro ano de governo, Collor fez extenso uso de medidas provisórias: 
foram 143 MPs em 1990, grande parte das quais meras repetições de iniciativas
anteriores com pequenas alterações, de forma a evitar sua apreciação pelo
Congresso. (SALLUM JÚNIOR, 2018, p. 173).

Sobre este e outros aspectos do governo Collor, o sociólogo Ricardo Antunes realizou 

críticas publicadas nos jornais daquele período. Citamos-o:

Depois da aprovação da medida provisória n. 168, Collor vetou praticamente todos 
os acordos feitos pelos seus representantes parlamentares. Não pode haver maior 
desprezo ao Parlamento que a sua pura e simples desconsideração. (ANTUNES, 
2004, p.8).

Já em 1991, ano que encerra nosso recorte temporal, Collor busca se aproximar do 

Congresso que aprova o Plano Collor II em julho, no entanto, essa medida também é ineficaz 

contra a inflação. O presidente diminui a utilização de MPs, mas mesmo assim não consegue 

realizar coalizão com o Congresso. Com o desequilíbrio entre os três poderes, Collor dá maior
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poder à oposição e, devido aos escândalos de corrupção envolvendo a sua figura, ele passa a 

ter sua reputação cada vez mais fragilizada perante a população . “Desta vez, como em outras 

ocasiões, ao longo de 1991, os partidos de centro e de esquerda formaram uma frente 

parlamentar de oposição, na medida em que entendiam estar em jogo a democracia” 

(SALLUM JÚNIOR, 2018, p. 176).

Antunes (2004) realizou um diagnóstico do insucesso do Plano Collor I e, escrevendo 

na época do lançamento de Plano Collor II, expõe suas expectativas:

O Plano Collor 1, todos lembramos, objetivava, através da recessão violenta, do 
arrocho salarial, do enxugamento da liquidez, da redução do déficit público, da 
privatização do Estado, estancar o processo inflacionário para abrir caminho para 
um real segundo momento, mais ofensivo, do Plano. É falso, portanto, quando se diz 
que o Plano Collor 2 é a continuidade natural do plano anterior. Não é. O Plano 
Collor 2 é o reconhecimento da falência das medidas imediatas e contingenciais do 
Plano Collor 1. Este empobreceu ainda mais o país, desestimulou o parque 
produtivo, achatou barbaramente os salários, manipulou intensamente a consciência 
dos setores populares, e a inflação passou dos 20%, índice hoje já  insuportável. O 
Plano Collor 2 é a tentativa, um bocado desesperada, de arrumar o país do estrago 
feito pelo plano anterior. (ANTUNES, 2004, p.13).

O governo Collor marca definitivamente a inserção do Brasil em uma economia 

neoliberal. A respeito dessa proposta de desmonte, citamos Silveira:

O documento intitulado Brasil: Um Projeto de Reconstrução Nacional, lançado pelo 
governo em março de 1991, recolocava, como diziam alguns à época, “a bola no 
meio de campo”, buscando legitimidade social e política para levar adiante as 
medidas “modernizantes” de Collor. O Projetão, como ficou conhecido, não passava 
de uma reafirmação de vários preceitos já  definidos pelo Presidente no sentido da 
redução do Estado, adicionando mais algumas medidas pontuais como a redução da 
estabilidade dos funcionários públicos, a substituição da aposentadoria por tempo de 
serviço pela aposentadoria por idade e a introdução do ensino superior pago 
(privatizando universidades federais). (SILVEIRA, 2009, p. 88).

Esta última medida mencionada por Silveira, devido aos esforços empregados pelos 

servidores das universidades públicas, não chegou a ser aplicada.

Neste mesmo ano, segundo o autor, há uma mudança no Ministério da Economia de 

Collor. Saiu a então ministra Zélia Cardoso de Mello e assumiu Marcílio Marques Moreira, 

embaixador do Brasil nos Estados Unidos naquele período. Dentro da lógica neoliberal, é 

dada continuidade às privatizações:
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Em outubro de 1991, a privatização da Usiminas dá largada efetiva ao Programa 
Nacional de Desestatização [...]. Até o final de 1992, 13 empresas públicas foram 
vendidas e terminado o ano de 1993, já  no governo Itamar, outras 12 estatais 
também seriam repassadas à iniciativa privada. (SILVEIRA, 2009, p. 90).

De acordo com Antunes:

Collor elegeu-se com base em um projeto de “modernização” do país. Em seus 
contornos mais gerais, esse projeto contempla uma integração subordinada do 
Brasil nos marcos do mundo capitalista avançado. Fundado num ideário neoliberal 
para um país de Terceiro Mundo industrializado e intermediário, tal projeto opera
uma brutal reestruturação do país, levando à desindustrialização inúmeros setores
que se expandiram nos últimos trinta anos. (ANTUNES, 2004, p.16-17).

Podemos compreender assim uma tríade que representa o “calcanhar de Aquiles”, 

tanto para o governo Sarney quanto para o governo Collor em nível mais acentuado: a 

dificuldade em lidar com o Congresso, a crise econômica e os escândalos de corrupção. Por

outro lado, esse também é um momento em que as esquerdas têm maior grau de liberdade

para protestar contra os problemas presentes em ambas as gestões.

Apesar dos problemas de seu governo, Collor, que foi o candidato das grandes 

empresas de comunicação do Brasil, ainda mantinha certo apoio da imprensa, bem como da 

classe empresarial que via com bons olhos a sua política de privatizações (SALLUM 

JÚNIOR, 2018). Posteriormente, no entanto, a força popular terá grande impacto para a saída 

de Collor da presidência. Em dezembro de 1992, Collor deixa o cargo de presidente da 

República.

2.2 AUTORITARISMO E CENSURA NA NOVA REPÚBLICA

Conforme mencionamos, nos anos do governo Sarney, embora tenha havido um 

esforço para cumprir a agenda da redemocratização, tendo em vista principalmente uma 

ampla participação popular nesse processo, permanece a chamada tutela militar.

A autonomia dos militares como aparelho burocrático no interior do Estado foi 
preservada pelo governo Sarney, particularmente no sistema repressivo e de 
informações e na indústria bélica. (MACIEL, 2008, p. 105).
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Já no início de seu governo, Sarney aproximou-se do ministro do Exército Leônidas 

Pires, com quem mantinha amizade pessoal. Pires acaba sendo uma das principais figuras de 

seu governo e “sua principal base de apoio junto aos militares” (MACIEL, 2008, p. 69). 

Segundo Maciel, havia

posição de intransigência e endurecimento dos setores conservadores do governo, do 
PFL e do PMDB, ávidos por utilizar e preservar os instrumentos autoritários 
herdados do regime anterior diante dos movimentos sindical e popular e dos partidos 
de esquerda, cimentando sua unidade em torno do combate ao que consideravam 
uma tentativa de desestabilização da transição, deixando pouco espaço para 
mudanças mais ousadas e efetivas e chantageando as forças democráticas contra a 
possibilidade de “retrocesso”. (MACIEL, 2008, p. 69-70).

Um dos exemplos de evidente permanência de autoritarismo antidemocrático que 

ocorreu naquele momento foi a reação do presidente em face aos protestos da esquerda após o 

fracasso do Plano Cruzado. Ele contou com o apoio das Forças Armadas para espionar a 

oposição e, segundo Ferreira (2018), houve naquele período a permanência da utilização da 

Lei de Segurança Nacional a fim de cercear estes grupos através da invasão de residências e 

prisões.

Documentos liberados pelo Arquivo Nacional em 2010 revelam que o SNI, na 
época, interceptou cartas, infiltrou agentes e espionou líderes e organizações de 
oposição ao governo. Sindicatos, MST, religiosos da Teologia da Libertação e, 
sobretudo, os principais líderes do Partido dos Trabalhadores foram espionados e 
fichados. (FERREIRA, 2018, p. 57).

Neste contexto, movimentos como greves geravam grande impacto no cenário 

nacional. Segundo Maciel (2008), os ministros militares se opunham a essas mobilizações 

uma vez que a chamada Lei de Greve ainda estava em vigor e eles demandavam a sua 

aplicação contra os grevistas. Para além do conservadorismo no Estado, o autor explica que 

há também o favorecimento dessas práticas pelo setor empresarial. No ano de 1986, “Em 

outubro, o próprio Sarney convocou o ministro do Exército para solicitar-lhe ação repressiva 

contra o avanço do movimento sindical e das greves, além de vetar a abertura de arquivos do 

SNI aos cidadãos” (MACIEL, 2008, p. 154).

Ainda em 1985, ano em que ocorreram as eleições municipais no mês de novembro, 

Sarney juntamente aos militares procura manipular a situação política a fim de enfraquecer a 

oposição. Segundo Maciel (2008), a chamada Lei Ulysses, que definia o acesso dos partidos



64

ao horário político gratuito, acabava por favorecer o bloco de partidos no poder, o PMDB, o 

PFL e o PDS, uma vez que previa maior horário para os partidos com grande representação 

parlamentar. Sarney e os militares pressionavam o Tribunal Superior Eleitoral a fim de que a 

lei proibisse a presença de líderes políticos — que não fossem candidatos — nas campanhas 

municipais, bem como “a realização de entrevistas com os candidatos por 90 dias antes das 

eleições, dificultando o debate e a politização da campanha.” (MACIEL, 2008, p.81) Ainda, 

de acordo com o autor, foi mantida a Lei Orgânica dos Partidos, criada em 1965, de forma 

que mantém-se a mesma estrutura política autocrática e institucional, de tendência 

burocratizante.

O restante do chamado “entulho autoritário” continuou intocado pelo governo 
Sarney e pelos partidos da Aliança Democrática, que tinham a maioria do 
Congresso, como a Lei de Segurança Nacional, o instituto do Decreto-Lei, a Lei de 
Imprensa e o Decreto 1077, que autorizava a censura prévia nos órgãos de 
comunicação. (MACIEL, 2008, p. 83).

O ano de 1987 é marcado pelo 23° aniversário do golpe militar de 1964. Tal ocasião 

gera agitação entre os defensores da ditadura. Maciel (2008) aponta algumas das principais 

manifestações desse grupo, um dos exemplos mais emblemáticos é a crítica feita ao regime 

civil pelo ex-presidente Figueiredo. Igualmente impactante é a nota emitida pelos ministros 

militares na qual o regime militar é elogiado9. Segundo o autor, esse caráter golpista era 

acentuado pelos baixos salários nas Forças Armadas, fato que gerava revolta entre alguns 

grupos de militares.

No mesmo ano, houve uma série de eventos de repressão contra aqueles que se 

opunham ao presidente na questão da duração do seu mandato. De acordo com Maciel (2008), 

Dante de Oliveira foi um dos prejudicados por discordar da tese dos cinco anos de mandato, 

sendo demitido de seu cago no Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário. Da mesma

9 Tal temática permanece em evidência enquanto desenvolvemos esta pesquisa. O atual presidente do Brasil, Jair 
Bolsonaro, eleito em 2018, defende abertamente o regime militar e alguns de seus agentes, tal qual o Coronel 
Carlos Alberto Brilhante Ustra (ex-chefe do DOI-CODI). Lembramos o evento ocorrido em 31 de março de 
2021, no qual o ministro da defesa do governo Bolsonaro, general Braga Netto se manifesta favoravelmente ao 
golpe militar na ordem do dia do ministério, no texto, o ministro se expressa da seguinte forma: “ O movimento 
de 1964 é parte da trajetória histórica do Brasil. Assim devem ser compreendidos e celebrados os acontecimentos 
daquele 31 de março.”. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt.-br/centrais-de-cont.eudo/not.icias/ordem-do- 
dia-alusiva-ao-31-de-marco-de-1964-2021. Acesso em: 05 jul. 2021.

https://www.gov.br/defesa/pt.-br/centrais-de-cont.eudo/not.icias/ordem-do-
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forma, houve censura das críticas ao governo na Radiobrás, bem como pressão por parte do 

ministro da Comunicação ao setor privado de jornalismo em relação a estes temas.

Outro acontecimento que gera indignação popular e que contribui para compreender a 

relação de Sarney com os militares foi o fato de em 1988 “A Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) da Corrupção levantou uma série de atos irregulares na gestão de Sarney. O 

próprio presidente foi acusado de aumentar os salários dos militares sem cobertura 

orçamentária” (ECHEVERRIA, 2011, p. 413).

O caso da greve da Companhia Siderúrgica Nacional ocorrida em Volta Redonda no 

Rio de Janeiro em 1988 nos auxilia a compreender a omissão do presidente frente à violência 

repressiva no período. Frente à manifestação, a PM e o Exército foram convocados para 

realizar a reintegração de posse da Companhia após a ocupação do espaço pelos 

trabalhadores, o episódio ficou conhecido como Massacre de Volta Redonda (FERREIRA, 

2018).

Em termos jurídicos, a censura instalada pelo regime militar através do Ato 

Institucional n° 5 em 1968 tem seu fim oficial dez anos depois, durante o governo de Geisel. 

Essa medida, bem como outras adotadas nesse momento, demonstram o processo de abertura 

lenta que o Brasil viveu. Durante a vigência do AI-5 houve censura explícita nos meios de 

comunicação, bem como em obras artísticas. Muitos jornais optaram pela autocensura, 

enquanto outros veículos utilizavam artifícios para driblar a intervenção em suas produções. 

Com o fim da censura estatal legalizada, podemos falar que ainda há a permanência desse tipo 

de política nos anos entre 1985 e 1991? Se sim, em que nível?

Para pensar essa questão recorremos ao trabalho de Beatriz Kushnir, que dedicou a sua 

tese de doutorado Cães de guarda: jornalistas e censores, do AI-5 à Constituição de 1988 

para estudar a censura neste período. Segundo a autora, temos no Brasil uma cultura de 

censura mesmo nos períodos considerados democráticos. A diferença desses momentos para a 

Ditadura Militar é, por exemplo, a necessidade da legitimação dessa censura através da 

legislação. Em seu trabalho, Kushnir (2001) apresenta um tripé de leis10 que sustentaram a 

censura até 1988, com a promulgação da chamada Constituição Cidadã, sendo que a mais 

antiga delas, que data de 1948 e exercia censura principalmente nos meios de entretenimento 

cultural, foi o que legitimou grande parte da censura até a redemocratização. Isso mostra o

10 Este tripé é composto pelo Decreto n° 20.493/48, pela Lei n° 5.536/68 e pelo Decreto-lei n°1.077/70.
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quão antiga é essa instituição, de forma que, como alega a autora, seria difícil que no período 

da Nova República houvesse uma rápida mudança nessa questão somente através de uma 

nova legislação, uma vez que a cultura da censura já  estava arraigada no sistema político e 

social brasileiro. Dessa forma compreendemos que no Brasil, independentemente de haver ou 

não democracia, há a cultura política da censura. A partir disso, podemos verificar mais 

exatamente como ela se dá no início da Nova República.

Um dos episódios mais polêmicos envolvendo a censura no governo Sarney, 

mencionado por Kushnir (2001), ocorreu devido ao filme Je vous salue, Marie do diretor 

Jean-Luc Godard, lançado na França em 1985. O filme realiza uma releitura sobre a mãe de 

Jesus, representando-a como uma jovem jogadora de basquete que trabalha em um posto de 

gasolina. Ao chegar no Brasil, o filme é considerado inadequado pela parcela mais 

conservadora do país, o que acaba gerando uma tensão política, já  que um ato de censura 

explícito contra um filme vai contra a agenda democrática que Sarney pretendia adotar 

naquele momento. Nesse período, fica evidente a cultura da censura presente no Brasil, uma 

vez que a Igreja e parte da população se posicionam contra a exibição do filme, pressionando 

o presidente a censurá-lo. A ironia do episódio se dá pelo fato de que no ano anterior o 

ministro Fernando Lyra havia se comprometido publicamente a finalizar a instituição da 

censura. Segundo a autora, anteriormente à 1988 há apenas a mudança no discurso sobre a 

censura, sem que haja uma efetiva mudança legislativa com relação ao tema. Ainda no ano de 

1986 ocorreu o último concurso público para o cargo de censor.

Além do filme de Godard, ela comenta a questão envolvendo o filme O Último Tango 

em Paris de 1972, que chega ao Brasil somente em 1985, sendo aprovado para exibição na 

televisão com cortes de cenas. O filme nem mesmo chega a ir ao ar. Há também, neste 

período, a censura da entrevista de Ronald Biggs concedida à Marília Gabriela, pois nela o 

famoso ladrão teria difamado o Brasil.

Ainda sobre Je vous salue, Marie s a autora expõe que houve a perseguição de alunos 

da PUC de São Paulo, por parte da Polícia Federal, pela posse da fita de vídeo do filme. 

Segundo Kushnir, entre março de 1985 e o início de 1987:

Foram 261 letras de música cortadas e 25 terminantemente vetadas. Novelas e textos 
teatrais também tiveram cenas suprimidas e o conjunto de censores que era de 150 
técnicos aumentou para 220, já  que houve um concurso em 1986. (KUSHNIR, 2001, 
p. 150).
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Ela lembra ainda que houve a censura ao desfile da Beija-flor no carnaval de 1989, 

quando a escola de samba teve que cobrir a imagem de cristo simbolizado como morador de 

rua.

De acordo com Kushnir (2001), o que podemos compreender sobre a censura nos 

primeiros anos da Nova República é que o Estado não sabia ao certo o que fazer com relação 

a este instrumento e aos concursados que ocupavam os cargos de censores. Ao mesmo tempo 

há ainda pressão popular, principalmente da parcela cristã da sociedade pela repressão a 

conteúdos considerados indecentes.

O tema da censura era responsabilidade do ministro da Justiça. No governo Sarney há 

a ocupação do cargo por três diferentes pessoas, o primeiro deles, Fernando Lyra era de 

postura mais crítica em relação a censura, enquanto seus dois sucessores, Paulo Bossard e 

Oscar Dias Corrêa eram bastante conservadores com a questão. Outro importante ponto a ser 

salientado é o fato de que “Desde abril de 1972 até novembro de 1988, todo o material 

censurado — livros, discos, filmes, revistas — segundo o artigo 23 do decreto 20.493/46 e o 

artigo 5 do decreto-lei 1.077/70, deveria ser e foi incinerado” (KUSHNIR, 2001, p. 207).

A partir dessas informações, acreditamos que, após o fim do AI-5, mantém-se 

principalmente a censura de cunho moral, que atinge em maior grau o campo da produção 

artística. Porém, tendo em vista a permanência da tutela militar naquele momento, 

principalmente no governo Sarney, e a utilização de políticas autoritárias, não descartamos 

que houvesse ainda uma pressão — mesmo que indireta — por parte do Estado para que os 

jornais agissem de determinada forma. Na bibliografia a respeito de nossas fontes, não 

achamos nenhuma informação que evidenciasse que, mesmo após a redemocratização, tenha 

permanecido algum tipo de coerção para que fossem publicadas ou não determinadas notícias. 

Assim sendo, concluímos que, durante esse período, o que tem mais peso para a determinação 

do que seria ou não publicado nos jornais que analisamos é, de fato, a questão ideológica, 

como explicamos na introdução do trabalho.
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2.3 CONTEXTO INTERNACIONAL E POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA

Para além do contexto brasileiro no período entre 1985 e 1991, é de igual importância 

que avaliemos as condições de produção de nossas fontes de um ponto de vista mais amplo. 

Nesse tópico da pesquisa expomos eventos relativos à União Soviética e aos Estados Unidos, 

dentro de nosso recorte temporal, passando superficialmente pelo impacto desses eventos em 

outros países que não o Brasil.

O ano de 1985 é bastante emblemático para a União Soviética e para o restante do 

mundo. No dia 10 de março daquele ano o então secretário-geral do Partido Comunista da 

União Soviética, Konstantin Chernenko falece e, em 11 de março de 1985, ascende ao cargo 

máximo de poder da União Soviética aquele que seria o último líder desta potência, Mikhail 

Gorbachev. Esse processo marca uma considerável mudança na política soviética, uma vez 

que Gorbachev era consideravelmente mais jovem que seus antecessores e representava a ala 

reformista do PCUS.

Como veremos nas reportagens analisadas, neste momento não havia nenhuma 

intenção de dissolução da União Soviética, apenas a expressão da necessidade de reformar um 

sistema que se encontrava bastante desgastado. Nesse sentido, Gorbachev busca associar sua 

política de reformas na URSS à figura de Lênin e à Nova Política Econômica, legitimando sua 

estratégia contra as críticas dos setores conservadores.

Segundo Albuquerque (2015), entre 1929 e 1991 temos um período de continuidades na 

política econômica da União Soviética, o período do sistema centralizado e planificado. Sobre 

a política de planificação, o autor elucida que:

Sob a égide da planificação econômica, a URSS se convertera num país 
industrializado, com especial ênfase em sua indústria pesada e intermediária. Suas 
vastas terras agrícolas estavam coletivizadas, formadas por grandes fazendas estatais 
e cooperativas. Se por um lado, assistia-se a um movimento geral de fechamento e 
recrudescimento do regime das esferas política e social, os resultados da economia, 
por sua vez, pareciam satisfatórios: entre 1940 e 1960, o produto nacional bruto 
cresceu mais de 300%. (ALBUQUERQUE, 2015, p. 77).

No entanto, logo surgiriam problemas, um deles seria justamente a falta de 

investimento na indústria de bens de consumo. Por outro lado, já em 1956, a partir do XX 

Congresso do PCUS, muitos dos crimes cometidos pelo stalinismo são parcialmente
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revelados, gerando divergências no pensamento e na política socialista e comunista no mundo 

inteiro.

Albuquerque (2015) explica que houve diversas tentativas de reforma na URSS, mas 

em geral elas foram frustradas pela oposição das forças conservadoras do partido. Dessa 

forma, quando Gorbachev assume e propõe modificações, a população soviética mostra-se 

descrente com relação a seu discurso11, uma vez os secretários-gerais anteriores, acabaram 

mantendo as mudanças restritas ao campo argumentativo em vez de aplicá-las na prática.

Ao mesmo tempo, a nível internacional, diminuíram com o passar dos anos as tensões 

entre URSS e Estados Unidos, “a política oficial nas relações exteriores passa a se ancorar 

sobre dois pilares fundamentais: a coexistência pacífica e o desarmamento nuclear” 

(ALBUQUERQUE, 2015, p. 117). Um exemplo dessa nova política externa adotada por 

Gorbachev, segundo o autor, é a realização da primeira cúpula americano-soviética em 

Reykjavík em 1986, na qual Gorbachev e Ronald Reagan se encontraram pessoalmente. Um 

novo encontro ocorre em dezembro do ano seguinte, no qual “ambos celebrariam um tratado 

para eliminação de mísseis de médio alcance, o primeiro acordo efetivo de desmilitarização 

entre as superpotências desde o início da perestroika.” (ALBUQUERQUE, 2015, p. 161). Nos 

anos seguintes também se assistira a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão. Nesse 

momento notamos uma ligação direta entre a exaltação do ideal pacifista tanto na URSS 

quanto na mídia pecebista, como veremos na análise de nossas fontes.

De acordo com Albuquerque (2015), ao assumir o poder, Gorbachev busca realizar a 

descentralização política e incentivar os mecanismos de mercado, sendo que esse era um 

tópico bastante delicado, uma vez que poderia ser facilmente associado a uma tentativa de 

adesão ao capitalismo. Juntamente a essas duas estratégias, o novo secretário-geral também 

buscava incrementar o progresso técnico-científico, uma vez que a URSS estava bastante 

atrasada nesse quesito em relação a países ocidentais como os EUA.

Mikhail Gorbachev instaura na URSS duas novas políticas, a perestroika 

(reconstrução) e a glasnost (transparência). Para Reis Filho (1997), a glasnost permitiu 

desnudar diversos problemas que assolavam a União Soviética — para além da corrupção e

11 Sobre essa temática, não há consenso entre os historiadores. Como veremos durante o texto, a partir do 
referencial bibliográfico utilizado, alguns autores são partidários da ideia de que a população soviética teve 
menor envolvimento com o processo de mudanças políticas ocorridas na URSS, já  o historiador Moshe Lewin 
crê em uma movimentação de resistências e consensos, mesmo que de maneira indireta, feita pelos indivíduos 
que ali habitavam.
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privilégio de poucos — , como a devastação da natureza, consequência do modelo de rápido 

crescimento econômico e da falta de um planejamento responsável ambientalmente. Também 

foi apontado o consumo do álcool, de drogas e prostituição, problemas associados até então às 

sociedades capitalistas. Outro ponto denunciado foi a falta de qualidade dos bens de consumo.

Ele menciona ainda a denúncia feita acerca das condições difíceis que as mulheres 

soviéticas viviam. Se na teoria o socialismo poderia promover equidade de gênero, na prática 

as mulheres viviam a dupla jornada. O autor explica que esta opressão acabava por gerar um 

maior número de suicídios e abortos, tendo em vista a falta de acesso à metodos 

contraceptivos por estas mulheres.

Há também, nesse momento, grande valorização dos conceitos de democracia e Estado 

de direito, no entanto, Albuquerque alerta que

nenhum desses conceitos pode ser isolado de seu contexto específico: imersos na 
realidade soviética, transparência, democracia e Estado de direito não correspondem 
com exatidão a seus pares na teoria liberal. (ALBUQUERQUE, 2015, p. 108).

Segundo o autor, Gorbachev não pretendia mudar a estrutura do regime soviético em 

si, mas sim aumentar a participação dentro das instituições já  estabelecidas até o momento, 

como os sindicatos e o komsomol12. Por isso, reforçamos o argumento de que não havia a 

intenção de um desmanche da URSS, mas sim, a tentativa de uma reforma visando a 

continuidade do socialismo. De acordo com Hobsbawm (1995), esse ímpeto de reforma não 

pode ser lido como uma vontade geral da população soviética, afinal, muitas pessoas que ali 

viviam nem mesmo tinham experiência com outro regime senão o socialismo soviético. 

Diferentemente dos países satélites da URSS. “De onde quer que tenha vindo a pressão pela 

mudança na URSS, das bases não foi” (HOBSBAWM, 1995, p.463).

Embora a população no geral não tenha se mobilizado, em parte por sua descrença nas 

reformas de Gorbachev, se estabeleceu, a partir da segunda metade da década de 1980, um

maior canal de expressão tanto na mídia quanto nas artes em geral. De acordo com

Albuquerque:

Entra em cena uma discussão sobre o papel dos meios de comunicação no país, que
passam a ser vistos como canais de interação entre o regime e as massas. Sua
principal função consistiria na análise dos fenômenos sociais, na identificação dos

12 Organização Juvenil do PCUS.
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problemas mais latentes e na proposição de soluções. Essa atmosfera de relativa 
abertura e aceitação de crítica também seria expandida ao universo das artes e da 
literatura. É fundamental, contudo, compreender o sentido que se confere ao espírito 
crítico e autocrítico requerido nos quadros partidários, da imprensa e da sociedade 
em geral. Não se pretendia promover a liberdade de expressão de forma plena ou 
abrir espaço para as vozes dissidentes. Prova disso são as constantes menções à 
responsabilidade dos que proferem as críticas e a reafirmação frequente da 
necessidade de ordem e disciplina tanto na esfera produtiva quanto na vida social 
(ALBUQUERQUE, 2015, p. 116).

Reis Filho cita alguns veículos de imprensa que tem papel importante no contexto do 

governo de Gorbachev:

No mesmo sentido, retomando o papel que tiveram nos anos 50, estava, alguns 
jornais e revistas, vorazmente consumidos, reabilitando a noção de imprensa livre e 
investigativa: Ogoniok (V. Korotitch), Notícias de Moscou (E. Iakovlev), 
Literaturnaia Gazeta, Sovietskaia Kultura, Novi Mir, Oktiabri, Argumenti i facti (V. 
Starkov). E os dissidentes, retornados dos campos e de exílios sem fim. E as 
organizações informais, associações, clubes, círculos que, nos embates, adquiriam 
consistência, reivindicando participação. (REIS FILHO, 1997, p.242).

Mesmo assim, para o contexto soviético, aos olhos de muitos, essas mudanças eram 

inadmissíveis. “Ortodoxos e renovadores coabitavam no governo e no partido, denunciando 

falta de clareza, uma certa insegurança, ecletismo. Até quando seria possível manter estes 

extremos em convivência harmônica?” (REIS FILHO, 1997, p.234). Em agosto de 1991 há 

uma tentativa de golpe realizada pela ala conservadora do PCUS contra Gorbachev, porém, tal 

insurreição falha e, com um efeito contrário, acelera as mudanças que levariam ao fim do 

regime socialista russo. A respeito do grupo golpista, Reis Filho comenta:

Faltou-lhes, porém, força para implementar as medidas elementares que asseguram 
êxito a qualquer golpe, mesmo em repúblicas bananeiras: tropas e tanques nas ruas, 
controle das comunicações, prisão das lideranças potenciais de oposição. Só 
conseguiram deter Gorbachev em sua dacha de veraneio, mas nem foram capazes de 
impedir que recebesse comunicação do exterior. Não que não soubessem dar ordens, 
é que elas não eram cumpridas. (REIS FILHO, 1997, p.266).

No decorrer de sua gestão, como Albuquerque (2015) aponta, Gorbachev empreende 

mudanças principalmente na economia, abrindo cada vez mais a possibilidade de autonomia 

individual. Se no início da política da perestroika, o secretário-geral media suas palavras ao 

falar em mercado e defendia apenas a reforma dentro do próprio sistema soviético, quanto
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mais próximo do ano de 1991, ele alterava seu discurso, mostrando-se disposto ao 

empreendimento de mudanças muito mais profundas. Aos poucos, ocorre modificação no 

sistema político e o PCUS perde o monopólio do Estado. Ao mesmo tempo, são adotadas leis 

que restituem a propriedade privada. Assistia-se nesse momento o desmonte daquilo que 

vinha sendo construído desde 1917 no Leste Europeu. Desde 1989 ocorre grande mudança no 

mapa socialista, com a saída de diversos países do bloco soviético e com a queda do Muro de 

Berlim. Esse processo seguirá até 25 de dezembro de 1991, com a renúncia de Gorbachev e 

posterior posse de Boris Yeltsin como presidente da Rússia. Em seguida, voltaremos a essas 

mudanças mais detalhadamente.

Hobsbawm elenca alguns fatores como determinantes para o fim do regime soviético:

O que levou a União Soviética com rapidez crescente para o precipício foi a 
combinação de glasnost, que equivalia à desintegração de autoridade, com uma
perestroika que equivalia à destruição dos velhos mecanismos que faziam a
economia mundial funcionar, sem oferecer qualquer alternativa; e o colapso cada 
vez mais dramático do padrão de vida dos cidadãos. (HOBSBAWM, 1995, p.468).

Na obra intitulada O Colapso da URSS: Um estudo das causas. Robério Rodrigues 

delineia e se aprofunda em sete tópicos que considera as principais causas da volta da URSS 

para um sistema capitalista em dezembro de 1991. O autor retoma a trajetória deste país desde 

1917, mostrando como pontos de sua história resulta no contexto trágico do final da década de 

1980 para os socialistas.

Concordamos com o autor que os principais pontos que levaram ao fim da URSS 

foram seu baixo desenvolvimento tecnológico com relação aos oponentes, seus gastos

excessivos com armamentos e defesa, bem como seu estado de alerta com relação à possíveis

ataques vindos do ocidente, a manutenção de um regime ditatorial, a problemática de seu 

modelo extensivo de economia e sua crescente estagnação econômica após da década de 

1970, mudanças sociais que acarretaram transformações “por baixo” e enfim, a política da 

perestroika implementada por Gorbachev, os movimentos nacionalistas que explodiram nos 

países que faziam parte do bloco soviético e a movimentação dos restauracionistas na URSS, 

ou seja, daqueles que queriam a volta do capitalismo.

Para ele, fatores como o isolamento soviético e sua extrema preocupação com o setor 

da defesa, são, na verdade, reações perante o ocidente, que após 1917 instaura uma sensação 

de medo que a revolução socialista se alastre pela Europa Ocidental. Rodrigues (2006)
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salienta que este sentimento fez com que o capitalismo cedesse aos seus funcionários 

melhores condições, mantendo-os longe da ideologia inimiga. O autor explica:

As concessões e a diferenciação de remuneração entre os trabalhadores que 
formaram a base social do reformismo e do oportunismo político no movimento 
socialista, da corrente política que passou a ser conhecida como social-democracia 
na Europa, e que, em vários países, se associou aos capitais nacionais durante a 
primeira guerra imperialista. Assim, o surgimento do reformismo, que funcionou 
como um colchão para os conflitos sociais arrefeceu o impulso revolucionário na 
Europa, não foi somente a causa da acomodação do proletariado, mas também 
consequência de um fenômeno objetivo mais amplo de assimilação das camadas da 
classe trabalhadora pelo capital através de concessões materiais. (RODRIGUES, 
2006, p.39).

Dessa forma, um projeto que deveria contar com um grande apoio manteve-se 

somente em um local, o que será incorporado por Stalin como o “comunismo em um só país” .

Rodrigues (2006) salienta que, embora a URSS tenha crescido muito rapidamente, 

principalmente entre a década de 30 e 70, esse crescimento foi baseado em um sistema 

extensivo, ou seja, houve uma preferência do aumento da produção, principalmente no setor 

primário, no entanto a qualidade do que era produzido não era a melhor, de maneira que a 

URSS não se projetava no mercado internacional e nem agradava seu público consumidor. Já 

da década de 1970 para frente, o país também começa a se distanciar do ocidente no quesito 

de tecnologia, principalmente no que diz respeito à informática.

Havia ainda outros indicativos de problemas na URSS, como a questão da longevidade 

da população.

Na verdade, na década de 1970 era claro que não só o crescimento econômico estava 
ficando para trás, mas mesmo os indicadores sociais básicos, como o de mortalidade, 
estavam deixando de melhorar. Isso minou a confiança no socialismo talvez mais 
que qualquer outra coisa, pois sua capacidade de melhorar a vida da gente comum 
através de maior justiça social não dependia basicamente de sua capacidade de gerar 
maior riqueza. O fato de a expectativa de vida na URSS, Polônia e Hungria 
permanecer quase imutada durante os últimos vinte anos antes do colapso do 
comunismo —  na verdade, de vez em quando chegava a cair —  era causa de séria 
preocupação, pois na maioria dos outros países ela continuava a subir (incluindo, 
deve-se dizer, Cuba e os países comunistas asiáticos sobre os quais dispomos de 
dados). (HOBSBAWM, 1995, p.457).

A população cada vez mais urbanizada e com acesso à informação e estudos não mais 

poderia aceitar as más condições que se acumularam durante todos esses anos na União 

Soviética. As ideias ocidentais que circulavam de maneira clandestina começaram a ganhar
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destaque. Lembremos que se foi justamente o caráter centralizado de tomada de decisões, em 

outras palavras, o autoritarismo, que acelerou o desenvolvimento soviético em níveis que o 

ocidente jamais conheceu, foi este mesmo autoritarismo que gerou oposição da população 

soviética a partir principalmente da década de 1980.

Traçando a trajetória da URSS desde 1917, Rodrigues (2006) expõe que a Revolução 

Russa foi um evento um tanto quanto inesperado, uma vez que o marxismo previa que uma 

revolução deste tipo ocorreria em um país capitalista como, por exemplo, a Alemanha, e não 

em um país ainda semi feudal como a Rússia era. Muitos autores nem mesmo consideravam 

que o sistema soviético era de fato socialista, uma vez que estava longe de muitos pontos 

traçados pela obra de Marx e Engels. Reis Filho (1997) questiona: “O socialismo realmente 

existente em alguma curva do caminho deixara de existir. Sequer existira em algum 

momento?” (REIS FILHO, 1997, p.251). De fato, após a revolução, não demora para que os 

trabalhadores na verdade percam a sua representatividade no poder — caráter básico do 

pensamento marxista — e o PCUS passe a assumir este papel exclusivamente enquanto os 

soviets perdiam a sua influência.

Como já  apontamos, muitas dessas distorções do sistema se deram devido às 

condições mundiais em que o socialismo soviético foi forjado. Por exemplo, a respeito dos 

grandes gastos com defesa Rodrigues comenta:

A linguagem de aço, fogo, sangue e morte dos canhões, com a destruição e o 
desespero que carrega, não deixava muito espaço a discussões ideológicas nem foi o 
melhor terreno para o estabelecimento de uma democracia socialista, ainda mais em 
um país atrasado cultural e politicamente. Na literatura especializada no tema URSS, 
tornou-se comum tratar o sistema soviético crítica e pejorativamente como 
comunismo de caserna. Deve-se lembrar, entretanto, que a opção pela militarização 
da sociedade soviética, como se poderá comprovar durante toda sua história, não foi 
jamais uma escolha livre, mesmo antes do stalinismo, mas derivava, antes de tudo, 
do ódio e da permanente ameaça ou agressões do capitalismo mundial, que jamais 
perdoou o povo russo pela expropriação do capital no antigo império dos czares. 
(RODRIGUES, 2006, p.43).

A mesma coisa pode ser dita a respeito do seu investimento na indústria pesada, que 

deixou os bens de consumo desfavorecidos quantitativa e qualitativamente.

Ao estabelecer uma lógica de disputa com o capitalismo na arena econômica, além 
de ter de armar-se para enfrentar a constante ameaça de agressão, o ritmo de 
acumulação na URSS passava a ser ditado não pelas necessidades internas do país, 
mas antes de tudo pela competição com o Ocidente. Assumia-se assim a mesma
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lógica de acumulação do capitalismo, mas em grau mais elevado, pois se tratava de 
conseguir em muito menos tempo o que o capitalismo levara séculos para 
conquistar. (RODRIGUES, 2006, p.89).

Com a pressão da economia centralizada para que as indústrias batessem metas, por 

vezes era priorizada a quantidade de produtos em vez de sua qualidade.

Tendo em vista que trabalhamos nesta pesquisa essencialmente com as reformas do 

período de Gorbachev, vejamos mais especificamente o que o autor fala a respeito delas e do 

período final da URSS, melhor delineando o que já mencionamos brevemente nos parágrafos 

anteriores. Lembremos, em primeiro lugar, que a população soviética em sua maioria estava 

apática politicamente no período em que Gorbachev assumiu o cargo de secretário-geral. Por 

outro lado, embora houvesse ainda resistência do setor conservador do PCUS, há um clima 

favorável às reformas e parte da burocracia já  compreendia que o sistema não poderia mais se 

manter sem elas, de maneira que não seria possível Gorbachev ser eleito sem este apoio.

Em segundo lugar, lembremos também que já  na década de 1960 houve a tentativa da 

implementação de algumas reformas, no entanto, elas não foram adiante. Nas palavras de 

Rodrigues:

Independentemente do caráter espetacular da discussão Liberman, a reforma de 
1965, inspirada em suas propostas, apesar de ter gerado certa aceleração econômica, 
teve um alcance bastante limitado no que se refere a mudar a estrutura padrão do 
conjunto da economia soviética. No plano político, mesmo com o abrandamento da 
repressão, que de massiva nos tempos de Stalin passou a ser mais seletiva, o sistema 
político ditatorial e burocrático foi mantido. Na economia, seja pela inércia do 
aparato seja pela dificuldade de fugir à lógica da corrida armamentista com o 
Ocidente na Guerra Fria, o padrão de gestão econômica ultracentralizado, com 
prioridade à indústria pesada e à defesa, estabelecido desde os anos 30, pouco foi 
afetado. (RODRIGUES, 2006, p.150).

Embora os dirigentes soviéticos tenham buscado criar a imagem de que o período 

entre 1964 e 1985 foi de maior crescimento na URSS, podemos confirmar que este período na 

verdade foi de instabilidade. Gorbachev, por outro lado, o caracterizou como um momento de 

retrocesso e estagnação. Conforme o autor, não devemos tomar nenhuma das visões como 

completamente verdadeiras. A respeito desse suposto período de estagnação, Hobsbawm 

argumenta que:

A “era de estagnação” (zastoi) que Gorbachev denunciou fora na verdade uma era de 
aguda fermentação política e cultural entre a elite soviética. Esta incluía não só o
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grupo relativamente minúsculo de autocooptados chefetes do Partido Comunista no 
todo da hierarquia da União, único lugar onde verdadeiras decisões eram, ou podiam
ser, tomadas, mas o relativamente vasto grupo de classe média educada e
tecnicamente formada, além de administradores econômicos que de fato mantinham 
o país andando: acadêmicos, intelligentsia técnica, especialistas e executivos de 
vários tipos. (HOBSBAWM, 1995, p.461).

Para Rodrigues (2006), este é um momento de grande influência geopolítica soviética 

através de seus avanços espaciais, nucleares e navais. Em 1973 os EUA saem perdedores da 

guerra do Vietnã, algo que confirma a manutenção do poder soviético. Ainda na década de 

1970, apesar de problemas em sua economia, a URSS chega a lucrar com a crise do petróleo,

Porém, até o ano de 1985 a sua economia de fato desaceleraria.

Os avanços tecnológicos econômicos no terreno industrial e militar, a elevação lenta, 
mas contínua, do nível de vida durante os anos 60 e 70, o aumento da influência e 
consolidação da URSS como potência mundial forneciam, entretanto, uma falsa 
visão do que realmente se passava, ilusão que encobria as graves contradições não 
resolvidas que vinham se acumulando na economia e no sistema soviéticos durante a 
década de 70. Tanto é assim que nenhum especialista ocidental —  entre os 
chamados sovietólogos —  chegou a prever seu colapso, uma década depois, sequer 
aproximadamente. (RODRIGUES, 2006, p.156).

Segundo Hobsbawm (1995), ao contrário do que ocorre no período entreguerras, ou 

seja, o isolamento da URSS e seu consequente livramento da crise de 1929, já na década de 

1970, com sua maior integração ao restante do mundo, a URSS é afetada pela crise, embora 

em um primeiro momento, como apontamos, a crise do petróleo tenha gerado lucros para a 

potência.

O autor explica que naquele momento, o modelo extensivo de crescimento já se 

esgotava, até mesmo pela questão de escassez de recursos naturais, uma vez que não seria 

possível explorar para sempre novos territórios, minas e jazidas. Além disso, manejar os 

trabalhadores para locais remotos envolvia grande investimento.

Na década de 1980, segundo Rodrigues (2006), enquanto apenas algumas empresas 

soviéticas utilizavam o sistema de computadores, as grandes empresas norte-americanas e 

japonesas já tinham aderido completamente à nova tecnologia. A URSS acabava por copiar os 

modelos de computadores e softwares do ocidente, o que a mantinha sempre defasada. O 

ambiente burocrático e de pouco estímulo ao diálogo e inovação faziam com que a tecnologia 

dos microprocessadores não avançasse em território soviético. O estímulo à tecnologia na
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URSS mantinha-se restrito ao setor militar. Com um menor crescimento da economia 

soviética, tais gastos com defesa pesaram bastante no orçamento da URSS, o que auxiliou seu 

desgaste político.

Rodrigues (2006) lembra ainda, que para além das reformas propostas no período de 

Kruschev, houve antes de Gorbachev mudanças propostas por Andropov, o que demonstra 

que a onda reformista já se firmava há algum tempo dentro do PCUS.

[...] Gorbachev ficaria conhecido como o pai das reformas que ajudaram a levar a 
URSS a seu colapso final. Entretanto a Perestroika tinha raízes objetivas muito mais 
profundas. Tal programa de reformas e a eleição de Gorbachev expressavam um 
consenso, formado entre todos os setores do alto escalão da burocracia soviética, 
sobre a gravidade da situação que exigia mudanças urgentes. (RODRIGUES, 2006, 
p.204).

Na década de 1980 também ocorre a desagregação dos países que antes faziam parte 

do bloco socialista. Destacamos a ascensão do Solidariedade com o apoio da Igreja Católica 

na Polônia e a queda do Muro de Berlim. Até o fim daquela década os países integrantes do 

Pacto de Varsóvia que não faziam parte da URSS deixariam o bloco. No ano de 1991 a URSS 

já estaria completamente esvaziada de poder.

O autor lembra ainda que parte dos próprios russos defendiam essas separações 

Segundo ele: “prosperava a ideia de que aquele império era um fardo, estas nações eram 

parasitas, porque haveriam os russos de aturá-las? Que cada um seguisse o seu caminho” 

(REIS FILHO, 1997, p.258). De acordo com Hobsbawm (1995), nas nações satélites da 

URSS, muitos políticos não eram de fato comunistas, apenas fizeram carreira dentro de um 

sistema comunista, assim sendo, a partir dos problemas enfrentados pela URSS, eles 

pensavam mais nas consequência políticas do que em um ideal comunista a ser defendido.

Entre 1985 e 1986 Gorbachev buscou se expressar de forma mais branda. Somente a 

partir do segundo semestre de 1986 começam a ser implantadas mudanças mais significativas 

na URSS. Neste mesmo ano ocorreu o desastre nuclear em Chernobil, algo que, embora tenha 

revelado a defasagem tecnológica na URSS, também demonstrou a sua mudança na política 

de divulgação de informações, uma vez que logo o ocidente é avisado sobre o que ocorreu 

naquela usina.
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As reformas econômicas seriam a partir daí aceleradas. Confirmando uma proposta 
de resolução sugerida no XXVII Congresso, de ampliação da esfera “privada” da 
economia no domínio dos serviços e da agricultura, foi aprovada em 19 de 
novembro de 1986, para entrar em vigor em 1 de maio de 1987, uma “lei sobre o 
trabalho individual privado”, limitada aos domínios comercial, artesanal e de alguns 
serviços. Autorizava a atividade profissional individual, desde que não contratassem 
assalariados. (RODRIGUES, 2006, p.223)

Rodrigues elenca mais algumas mudanças no mesmo sentido:

Em junho de 1987, o Comitê Central e, na sequência, o Soviet Supremo da URSS, 
aprovaram uma nova lei sobre a empresa estatal, que tratava da autonomia da 
empresa. Deveria entrar em vigor em 1° de janeiro de 1988. Por ela, as empresas
soviéticas seriam submetidas a uma revisão radical de sua gestão econômico-
financeira. Deixariam de se guiar apenas pelo cumprimento das metas ou valor 
global da produção e passariam a ser avaliadas pelos lucros que conseguissem e pela 
qualidade dos produtos. A prioridade agora seria aumentar consideravelmente a 
produção dos bens de consumo. O Plano Quinquenal teria doravante um caráter 
apenas indicativo, estabelecendo para cada região ou setor econômico apenas índices 
de produtividade e perspectivas para orientar os dirigentes. (RODRIGUES, 2006,
p.226).

Naquele momento, ainda não se imaginava aonde essas reformas levariam a URSS. 

Havia na União Soviética um clima de desorganização. Segundo o autor, entre os anos de 

1989 e 1990 a crise econômica chegou a um ponto irreversível. Ao mesmo tempo em que a 

perestroika não avançava de forma ideal, a glasnost liberou as forças de oposição ao 

socialismo, dando voz aos dissidentes do regime. A mídia passa a fazer críticas ao regime e

sindicatos independentes começam suas atividades. Os setores radicais não apenas

questionavam o stalinismo como também começaram a questionar a própria Revolução Russa 

e o sistema socialista implementado. Embora boa parte da população estivesse apática com 

relação a estas mudanças, uma parcela daqueles que dirigiam empresas, por exemplo, eram 

favoráveis àquelas mudanças.

A repulsa à cada vez mais monumental e generalizada corrupção da nomenklatura 
foi o combustível inicial para o processo de reforma, e Gorbachev teve apoio 
bastante sólido dos quadros econômicos à perestroika , sobretudo dos pertencentes 
ao complexo industrial-militar, que queriam verdadeiramente melhorar a 
administração de uma economia estagnante e, em termos científicos e técnicos, 
paralítica. (HOBSBAWM, 1995, p.468-469).

Gorbachev encontrava-se em uma situação extremamente delicada, tendo de 

equilibrar-se em meio ao contexto de extrema polarização na URSS, entre os reformadores
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que queriam a volta do capitalismo — chamados de restauracionistas — e os conservadores 

que gostariam de manter o sistema socialista.

Em 1988 ocorreu a XIX Conferência Pan-soviética do Partido Comunista. Nela, é 

extinto o monopólio do controle Estado pelo PCUS.

Em seu informe na Conferência, Gorbachev propôs a eleição de um Congresso dos 
Deputados do Povo, constituído por 2.250 deputados, a quem caberia eleger um 
Soviet Supremo com cerca de 450 deputados. Essa espécie de parlamento, por sua 
vez, elegeria por voto secreto um presidente para o país com plenos poderes. 
(RODRIGUES, 2006, p.236).

No mesmo ano, a imprensa soviética protagonizou uma polêmica que demonstrava o 

clima instável daquele momento. Reis Filho (1997) explica que no mês de março o jornal 

Sovietskaia Rossia publicou a carta de uma professora chamada Nina Andreeva, na qual ela 

fazia críticas às reformas, acusando os reformadores de serem parte das classes combatidas 

pela Revolução Russa. O episódio gerou grande alvoroço e a resposta veio nas páginas do 

Pravda cerca de três semanas depois. O jornal, em editorial não assinado, acusou a professora 

de viver ainda no passado e acusou a imprensa por não ter reagido às críticas. Há ainda mais 

um evento neste ano que indica as contradições de opiniões na URSS:

Uma outra catástrofe, desta vez um terremoto, na Armênia, em dezembro de 1988, 
evidenciou novamente as carências, parecia que a colossal União Soviética não 
passava de um país subdesenvolvido: precariedade dos socorros, falta de 
medicamentos, erros grosseiros (corrupção?) no planejamento da construção dos 
prédios. Os partidários da perestroika tiraram do desastre argumentos a favor: a 
prova de que o sistema anterior não era o melhor dos mundos. Na oposição, outros 
olhos viam as coisas de modo diverso: aquilo testemunhava a falência da 
perestroika, não se renovara coisa alguma, ao contrário, ia-se de mal a pior. (REIS 
FILHO, 1997, p.254).

Entre 1989 e 1990, Gorbachev se vê isolado e sem o apoio dos reformadores e busca 

cercar-se de políticos conservadores, no entanto, esta opção seria um problema para ele em 

1991, quando o mesmo grupo tentaria lhe tirar do poder com um golpe no mês de agosto

enquanto Gorbachev estava de férias na Criméia. A esta altura, Boris Ieltsin, que já  era

querido pelos reformistas e presidente da República Russa, auxilia no combate à tentativa de 

golpe. As próprias Forças Armadas fazem resistência aos conservadores. Rodrigues explica:
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No início de de agosto de 1991, a imprensa havia publicado a última versão da 
proposta de Tratado da União. A Federação Russa, o Usbequistão e o Casaquistão 
foram convocados e deveriam assinar o acordo através de seus presidentes no dia 20 
de agosto. Exatamente um dia antes, entretanto, a ameaça de golpe concretizou-se. 
Em 19 de agosto, justamente na véspera do dia previsto para a assinatura do novo 
tratado, os golpistas partiram para o golpe. Nos meios de comunicação anunciaram a 
constituição de um Comitê Estatal de Emergência, que assumia o poder em virtude 
de uma suposta doença de Gorbachev. (RODRIGUES, 2006, p.262).

Segundo o autor, na verdade, naquele momento apenas se legalizaria muitas das 

práticas que já  ocorriam clandestinamente na URSS, como a prestação de serviços privados. 

Até mesmo a classe burocrática já  se parecia muito com uma classe capitalista.

Em seguida, no dia 22 de agosto, após o fracasso do golpe, Boris Ieltsin termina de

vez com o poder do PCUS que por tantos anos deteve o monopólio do poder político na

URSS.

O mundo que estivera disposto a aceitar o golpe, agora aceitava o muito mais eficaz 
contragolpe de Yeltsin, e tratou a Rússia como sucessora natural da morta URSS nas 
Nações Unidas e em outras partes. A tentativa de salvar a velha estrutura da União 
Soviética acabara por destruí-la mais súbita e irrevogavelmente do que se poderia 
esperar. (HOBSBAWM, 1995, p.479).

Naquele dia o PCUS e seu Comitê Central deixaram de existir. Em setembro daquele 

ano as Repúblicas Bálticas que antes faziam parte da URSS são reconhecidas como 

independentes pela ONU.

No dia 1° de dezembro, em um novo plebiscito, a população da Ucrânia, que 
representava algo em torno de um quarto da economia total da antiga URSS, foi 
chamada a votar e deu 90% dos votos a favor da separação. No dia 9 de dezembro, 
em reunião realizada em Minsk, os presidentes da Rússia, Boris Ieltsin, da Bielo- 
Rússia, Stanislav Sushkevitch e da Ucrânia Leonid Kravtchuk selaram um acordo no 
qual declaravam que a URSS e seu Estado estavam extintos e anunciavam a 
constituição de uma nova Comunidade de Estados Independentes, CEI, aberta às 
repúblicas que constituíram a URSS. Gorbachev nem sequer foi consultado em tal 
arranjo. (RODRIGUES, 2006, p.267).

No dia 21 de dezembro de 1991 Gorbachev é informado pela CEI que a URSS não 

mais existe e, apenas quatro dias depois, no Natal daquele ano, ele renuncia ao seu cargo.

Ainda com relação ao contexto soviético, apontamos a importância da obra do 

historiador soviético Moshe Lewin. No livro O Fenômeno Gorbachev, escrito ainda durante o 

governo do último secretário-geral da URSS. O autor procura abordar a trajetória desse país
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não somente a partir de sua economia e política, mas também através do caráter social de seus 

problemas. Nesse sentido, concordamos com a crítica feita por Lewin (1988) à historiografia 

ocidental, que por vezes analisou de forma bastante superficial o regime soviético, sem buscar 

compreender as resistências espontâneas feitas pela população. Houve também uma leitura 

simplista da trajetória econômica da URSS, sem a exposição dos altos e baixos de seu 

desenvolvimento, que envolveram movimentos de urbanização e industrialização e até mesmo 

investimento na formação dos trabalhadores.

Sobre o momento em que escreve, Lewin afirma o seguinte:

Agora que a expressão glasnost se tornou conhecida em quase todo o mundo, é 
possível que por força desta mesma disseminação se tenha começado a criar um 
sentido falso de clareza. Temos de entender que nossa compreensão da União 
Soviética é deficiente e que a complexidade da situação que ora se delineia não pode 
estar contida em um ou dois slogans. Enquanto a glasnost prossegue, são-nos 
reveladas facetas pouco conhecidas da vida soviética: a diversidade ideológica e 
cultural, as tensões entre dinamismo e inércia, o que desejam os proponentes da 
reformas e seus opositores. É evidente que a URSS se está mostrando bem menos 
monolítica e homogênea do que sempre se imaginou. (LEWIN, 1988, p.13).

Ou seja, podemos compreender que de fato, no ocidente, naquele período e talvez até 

mesmo hoje, devido à uma transmissão de informações deficitária, houve uma compreensão 

simplista das políticas reformistas de Gorbachev. Para Lewin (1988), os observadores 

ocidentais acreditavam plenamente em uma estagnação do sistema soviético, principalmente 

devido ao insucesso das reformas propostas no período Kruschev.

Lewin também problematiza o uso do termo totalitarismo para caracterizar o sistema 

soviético. Para ele

durante o período da guerra fria o Ocidente utilizou o tema com fins 
propagandísticos e ideológicos, visando à competição estratégica. O ódio inerente ao 
terrorismo foi transferido do inimigo anterior —  a Alemanha nazista —  para o povo 
inimigo —  a Rússia soviética. (LEWIN, 1988, p.19).

Segundo o autor, embora este termo tenha importância ideológica, não auxilia na 

compreensão do sistema soviético. Esvazia o debate uma vez que restringe os estudos à esfera 

do Estado.

Fatos políticos e economia, estradas e trens, escolas e igrejas, coletores de impostos 
e exércitos, assalariados e prestadores de serviços são, todos, elos fortes e com
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frequência menosprezados, que geram uma entidade histórica. Mesmo uma 
disposição pouco coesa pode constituir um sistema interligado. Sem este tipo de 
entendimento de um sistema social, nada mais é possível senão interpretar as crises e 
as mudanças revolucionárias de sistemas e estruturas como simples acidentes 
gerados pela estultícia de um rei, uma rainha ou um tolo. (LEWIN, 1988, p.23).

De acordo com o historiador, diferentemente do que se acredita, a população soviética 

teve, de fato, peso em decisões tomadas pelo Estado — o Estado engloba elementos não 

governamentais. Havia formas de apoio e resistência que mesmo Stalin não pode controlar 

nos anos mais duros da história da URSS.

O histórico da agricultura na Rússia é indispensável para compreender os problemas 

que se seguiram no século XX. Muitos anos antes, a Rússia estava consolidada enquanto país 

agrícola governado por czares. Para além deles, havia o campesinato e os proprietários de 

terras. A industrialização não chegou neste país da mesma maneira como na Europa Ocidental 

por exemplo. A Rússia ainda era extremamente rural no período da Primeira Guerra Mundial 

enquanto outros países já  estavam inseridos em um sistema capitalista. Até mesmo com a 

Revolução e a política da NEP de Lênin, a Rússia ainda era bastante atrasada neste quesito, 

embora estes eventos tenham trazido a mentalidade da industrialização para a URSS (LEWIN, 

1988).

Essa situação somente mudou a partir da década de 1930, com o stalinismo e a 

mudança forçada implementada através de um terror. Mesmo assim, segundo Lewin (1988), o 

grande êxodo rural ocorrido neste momento demonstra uma forma de resistência da população 

que buscava sua sobrevivência e não podia mais aguentar a péssima situação em que se 

encontrava no campo.

Mesmo com as imposições de Stalin, este foi um período de instabilidades.

[...] esse período de convulsão e crise social impôs um pesado ônus à burocracia 
recém-instituída e ainda instável, e que as deficiências e a pouco experiência da 
classe burocrata ofereceram um terreno propício para que o poder fosse usurpado 
por um ditador, no nível da cúpula, e por patrões despóticos, nos níveis mais baixos. 
(LEWIN, 1988, p.41).

Trabalhadores, camponeses e burocratas, todos à sua própria maneira achavam 

caminhos para resistir ao Estado.
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Seja qual for o campo, a função ou a ação que se estude, ver-se-á que o governo, ao 
lutar por seus programas, planos e objetivos sempre teve de enfrentar a reação 
social, determinadas tendências a espontaneidade e a poderosa força da inércia. 
(LEWIN, 1988,p.45).

Segundo o autor, no próprio campo cultural era praticamente impossível censurar 

completamente piadas e contraculturas que combatiam o regime.

A doutrinação ideológica não deixou de surtir efeito —  bem  ao contrário — , mas 
também não atingiu por completo seus objetivos. As pessoas podiam até parecer 
escutar com toda a atenção, mas a mensagem entrava por um ouvido e saía pelo 
outro. O êxito da reeducação foi apenas relativo, dependendo do grupo social e dos 
responsáveis por ela. (LEWIN, 1988, p.46).

Lewin (1988) explica que algumas medidas “pegavam” e outras simplesmente não, 

mesmo com o uso da violência do Estado. Por mais poderoso que fosse, Stalin não poderia 

controlar a História, a sociedade também teve seu papel nela. Como mencionamos, o êxodo 

rural foi de certa forma um movimento espontâneo e acabou por aumentar as cidades. Em um 

primeiro momento — entre a década de 1930 e 1950 — há um processo de “ruralização” das 

cidades, ou seja, o grande fluxo de migrantes traz para os centros urbanos a cultura rural, 

fazendo com que as cidades soviéticas tenham aparência e cultura de aldeias. A partir da 

década de 1960, no entanto, de fato há um maior grau de urbanização na URSS.

Para o autor, este primeiro momento em que mantém-se a cultura de aldeias na cidade 

demonstra uma espécie de proteção psicológica dos indivíduos frente às rápidas mudanças 

ocorridas no país. A manutenção de sua cultura local era uma maneira de não romper 

definitivamente laços. Ele explica:

À diferença das cidades, onde as pessoas recebem diversas influências, a aldeia 
constitui uma unidade social, cultural e econômica compacta, relativamente isolada 
de unidades semelhantes, e por isto muito mais capacitada do que outras formas de 
vida social a moldar o espírito das pessoas. (LEWIN, 1988, p.56).

Porém, mesmo no período de Kruschev, com todas essas modificações, ainda havia 

uma maioria de trabalhadores não intelectuais, o que demonstra o projeto soviético de 

priorização da industrialização. Lewin (1988) argumenta que, embora tenha havido uma 

diminuição do campesinato e um aumento do trabalho operário, somente trocou-se um 

trabalho braçal por outro. É apenas nos vinte anos seguintes que esta situação é de fato
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alterada, uma vez que os trabalhadores passam a ter maior qualificação e cresce a chamada 

intelligentsia, algo que tem impacto político na URSS. Sobre o período em que escreveu, 

Lewin (1988) ressalta que há uma dissonância entre a qualificação de muitos trabalhadores e 

os cargos que ocupam. Por vezes pessoas altamente qualificadas estavam em subempregos.

Voltamos mais uma vez aos apontamentos do autor com relação à parcial autonomia 

de pensamento que ocorria na URSS. Ele expõe que a mídia não tinha o poder de manipular 

completamente o pensamento da população e que as relações familiares e de amizade ou 

trabalho, por vezes, influenciavam muito mais na construção de opiniões dos indivíduos. Em 

suas palavras:

Logo, mais que qualquer outra forma de comunicação, os contatos interpessoais 
podem funcionar como poderosos foros de auto-expressão, caso sejam relativamente 
estáveis e baseiem-se em interesses comuns; foros até mais poderosos que a mídia 
“de cunho mais intenso e maciço”. (LEWIN, 1988, p.93).

Ou seja, podemos concluir que o Estado não pode realizar uma doutrinação completa 

do indivíduo, pois às vezes os microcosmos se sobrepõem ao macrocosmo político. Há por 

exemplo o que ele chama de “universidades invisíveis”; uma relação de troca de 

conhecimentos entre pessoas qualificadas fora de um âmbito institucionalizado. Lewin (1988) 

salienta que a opinião pública não pôde ser totalmente ignorada pelo governo soviético. 

Houve até mesmo uma tentativa de manipulação desses círculos de conversas informais 

através da infiltração de agentes.

Nem o partido nem os sindicatos, oficialmente considerados os porta-vozes do 
interesse público, podiam alegar ser os legítimos representantes da opinião pública. 
Pelo contrário, seria impossível esses grupos oficiais cumprirem sua função política 
sem reconhecer e estudar a opinião pública e por ela nortear sua ação. (LEWIN, 
1988, p.98).

No período de Gorbachev, no qual o autor escreve, há uma maior preocupação com 

esta opinião pública — neste momento as ciências sociais ganham maior espaço na URSS — 

algo que até então vinha passando batido para os comentadores ocidentais. Note-se que, no 

entanto, às vezes a opinião pública também pode estar ligada à ortodoxia e não somente às 

políticas reformistas na URSS. De acordo com Hobsbawm (1995), muitas das pessoas que 

viveram aquele contexto de mudanças na URSS nem mesmo tinham idade para lembrar de
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momentos históricos chave para seu posicionamento, principalmente para assumir um 

posicionamento favorável à manutenção do socialismo.

De qualquer modo, na Europa como na URSS, os comunistas, outrora sustentados 
pelas antigas convicções, eram agora uma geração do passado. Em 1989, poucos 
deles, com menos de sessenta anos, podiam ter partilhado da experiência que ligava 
o comunismo e patriotismo em vários países, ou seja, à Segunda Guerra Mundial e à 
Resistência, e poucos abaixo dos cinqüenta podiam sequer ter lembranças de 
primeira mão dessa época. O princípio que legitimava Estados, era, para a maioria 
das pessoas a retórica oficial ou o anedotário dos velhos cidadãos. (HOBSBAWM, 
1995, p.473).

Embora a URSS enfrentasse todos esses problemas, seus investimentos no macro 

mascaravam essas insatisfações, especialmente quando se faz uma análise superficial da 

situação. Isto é o que Rodrigues (2006) demonstra em seu trabalho, uma vez que, segundo o 

autor, com o crescimento econômico ainda que muito baixo no período final soviético, os 

sovietólogos não puderam deduzir que este sistema logo chegaria ao seu fim.

Por outro lado, nunca antes o governo havia falado tão abertamente de seus problemas. 

O próprio círculo acadêmico passou a ser instigado a fazer uma leitura menos dogmática da 

realidade.

o partido não passava de um aparelho econômico, cópia carbono das burocracias 
ministeriais, e há muito já  não cumpria as responsabilidades políticas que lhe 
competiam. A lista de críticas, reconhecimento de fatos e revelações não cessava de 
aumentar. O apelo de Gorbachev para que se debatessem os problemas nacionais de 
modo sério e crítico —  apelo que passou a ser conhecido como glasnost —  levou a 
imprensa a divulgar novas revelações e novos problemas. (LEWIN, 2018, p.143).

Retomando o argumento de que a posse de Gorbachev só pôde ocorrer devido ao 

crescimento da ideia de que reformas eram necessárias para a manutenção do PCUS, 

voltamos a citar o autor:

No entanto, se as instituições são assim tão inertes, como foi possível Gorbachev 
chegar ao poder? Ou, então, como conseguiu Krushev, perfeito produto da Stalin, 
dar início a tantas mudanças de vulto? Só há um meio de explicar como e por que 
houve tantos e tão fortes ímpetos de reforma no seio das instituições soviéticas, 
supostamente imutáveis: reconhecer que ao longo das décadas ocorrera e se 
acumularam no sistema inúmeras mudanças e transformações. (LEWIN, 1988, 
p.159).
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Na conclusão de seu livro, Lewin faz um diagnóstico sobre os problemas ainda 

enfrentados na década de 1980 na URSS:

Nos últimos trinta anos, como vimos, a União Soviética atingiu uma nova etapa de 
seu desenvolvimento. Tornou-se predominantemente urbana e apresenta agora uma 
nova estrutura, embora se mantenham bastante vivas as tradições nacionais e 
regionais. Pela primeira vez em toda a história russa, o sistema estatal governa uma 
sociedade muito diferente das que conheceram os czares, Lenin e Stalin. Contudo, o 
próprio sistema estatal —  apesar das inúmeras e às vezes amplas mudanças 
efetuadas para atender aos imperativos dos novos tempos —  ainda guarda muitos 
vestígios do despotismo agrário de épocas passadas. As instituições e os métodos de 
estruturação do Estado deixados por Stalin são produto de um país rural, impregnado 
da tradição autoritária que Stalin “aperfeiçoou” a um nível monstruoso. (LEWIN, 
1988, p.177).

Lembramos que este diagnóstico do fim do socialismo que fizemos até aqui serve 

somente para compreender o contexto soviético e de suas nações satélites.

O colapso do comunismo após 1989 se limitou à URSS e aos Estados em sua órbita 
(incluindo a Mongólia Exterior, que escolhera a proteção soviética ao domínio 
chinês entre as guerras mundiais). Os três regimes comunistas asiáticos 
sobreviventes (China, Coréia do Norte e Vietnã), assim como a distante e isolada 
Cuba, não foram imediatamente afetados. (HOBSBAWM, 1995, p.471).

Para Hobsbawm:

Os últimos anos da União Soviética foram uma catástrofe em câmara lenta. A queda 
dos satélites europeus em 1989 e a relutante aceitação por Moscou da reunificação 
alemã demonstram o colapso da União Soviética como potência internacional, mais 
ainda como superpotência. Sua absoluta incapacidade de desempenhar qualquer 
papel na crise do golfo Pérsico de 1990-1 simplesmente acentuou isso. Em termos 
internacionais, a URSS era como um país abrangentemente derrotado, como após 
uma grande guerra —  só que sem guerra. (HOBSBAWM, 1995, p.476).

Iremos analisar agora, de forma mais específica, a política externa brasileira, tendo em 

vista que nossa problemática aborda principalmente a relação dos discursos selecionados com 

os eventos que marcam a queda da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Do ponto de vista 

geopolítico, devemos investigar como o Brasil firma as suas políticas internacionais nesse 

momento controverso.

Segundo Barreto Filho (2012) a Nova República traz uma inovação em relação ao 

período anterior, a maioria dos chanceleres escolhidos nos governos democráticos a partir de
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1985 provêm de outras carreiras que não a diplomática, diferentemente dos ministros do 

Exterior do regime militar, que eram oriundos do Itamaraty. Por outro lado, não há grande 

ruptura com as posturas que já  vinham sendo adotadas no âmbito das relações exteriores 

durante a ditadura.

O autor explica que esse momento compreende grande mudança geopolítica, não 

somente pelo desmanche da URSS, mas também pelas políticas agressivas do presidente 

norte-americano Ronald Reagan, bem como pela queda dos regimes ditatoriais na América do 

Sul. Em suas palavras:

Fatores externos tinham repercussão interna, tais como o fluxo internacional de 
capitais, o comércio internacional, as pressões para a proteção do meio ambiente e o 
respeito aos direitos humanos. Um aspecto da diplomacia afetado pelo então fraco 
desempenho econômico brasileiro correspondeu à necessidade de assistência ao 
crescente número de brasileiros que passou a emigrar, em particular para os EUA, 
Japão e alguns países europeus. (BARRETO FILHO, 2012, p. 20).

De acordo com Martins (2018), nos anos que sucedem o fim do regime militar, apesar 

da elaboração Constituição de 1988 e das emendas que à ela são adicionadas, temos uma 

centralização do tema da política externa na figura do presidente da República. Segundo ele, 

“o Poder Executivo — em particular a presidência — possui uma vasta latitude de ação. 

Inclusive quanto a iniciativas no complexo cenário das relações internacionais” (MARTINS, 

2018, p. 389). Para o autor, nesse período o Brasil pretende se colocar no contexto 

internacional em três âmbitos. O primeiro intuito seria adquirir um certo reconhecimento 

internacional frente ao novo momento político brasileiro, o segundo seria o alinhamento com 

as questões globais de democracia e direitos humanos e por fim, há a intenção de projetar o 

Brasil como protagonista na América do Sul. Porém, com os diversos problemas internos que 

o país enfrentava, certamente a agenda interna prevaleceu em relação às políticas externas. 

“Colocar a casa em ordem, em especial com o restabelecimento da credibilidade econômica e 

monetária, foi a prioridade número um que atravessou os governos Sarney (1985-1990), 

Collor (1990-1992) e Itamar Franco (1992-1994)” (MARTINS, 2018, p. 391). Além disso, 

nesse momento, a dívida externa brasileira ainda era um empecilho para a sua projeção 

mundial.

Com o processo do fim da Guerra Fria o mundo assiste, aos poucos, a uma 

despolarização política e econômica em escala mundial. Em outras palavras, o mundo que
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anteriormente estava dividido em blocos definidos, passa a não mais contar com uma divisão 

tão fixa, abrindo margens para a ampliação das relações externas multilaterais em detrimento 

das relações bilaterais. No entanto, é válido recordar que ainda entre 1985 e 1991, ocorreram 

diversos impasses internacionais decorrentes do embate entre URSS e Estados Unidos, como, 

por exemplo, a questão da Nicarágua — entre os Estados Unidos e os Sandinistas — , ou a 

invasão americana no Panamá.

A abertura do regime militar e a redemocratização acabam gerando impacto na política 

externa brasileira. No governo Sarney, há alguns exemplos desse movimento. Segundo 

Ferreira (2018), é nesse momento que o Brasil se aproxima dos demais países da América do 

Sul, colocando fim às barreiras alfandegárias e, de forma mais sintomática, o Brasil reatou 

relações diplomáticas e se aproximou política e economicamente de Cuba.

O governo de Sarney teve uma agenda relativamente cheia no que diz respeito às 

viagens diplomáticas. Durante seu governo, o Brasil recebeu a visita de François Mitterrand e 

Zhao Ziyang. Igualmente, Sarney visitou, para além dos países da América do Sul, a China e 

a União Soviética (MARTINS, 2018). Dessa forma, compreendemos que o presidente, 

embora tutelado pelos militares, dispunha de liberdade para se relacionar diplomaticamente 

com nações socialistas.

Dentro de nosso recorte temporal, o Brasil teve três diferentes ministros de Estado das 

Relações Exteriores, sendo que durante o mandato presidencial de José Sarney ocuparam este 

cargo, Olavo Egydio Setúbal e, posteriormente, Roberto Costa de Abreu Sodré. Setúbal 

assumiu como chanceler no dia 15 de março de 1985, tendo sido escolhido, assim como os 

demais ministros desse período, por Tancredo Neves.

Em seu discurso de posse, Setúbal (1985) passou por alguns importantes tópicos 

referentes às políticas exteriores brasileiras. Sempre retomando a trajetória do Itamaraty e de 

seus antecessores em tom elogioso, o novo chanceler não deixa de admitir que será necessário 

se adequar ao contexto mundial e que o Brasil deve impor-se frente às políticas protecionistas 

já consolidadas das grandes potências globais. Como mencionamos, este é um período no qual 

as relações entre os países começa a se modificar, Setúbal menciona:

É por isso que nossa política externa deve ser uma "diplomacia para resultados" — 
ou seja, flexível, criativa e realista. Seu ponto de partida é a explicitação de nossos 
interesses concretos no que se refere à retomada do crescimento e à redução de 
nossa vulnerabilidade externa nos campos financeiro, tecnológico e comercial. Sua
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implementação exige uma presença mais efetiva do Brasil nos debates multilaterais 
e nas negociações bilaterais, mediante uma ação capaz de propiciar a ampliação de 
nossa liberdade no manejo da política econômica e, por conseguinte, do controle 
sobre nossos próprios destinos. (SETÚBAL, 1985, não paginado).

Salientamos ainda, outro trecho do pronunciamento do ministro, no qual fica evidente, 

não somente a tentativa do Brasil de se impor frente ao restante do mundo no início da Nova 

República, como também a sua ligação com a figura de Tancredo Neves:

Ao ter como fonte de legitimidade e autoridade moral de um Governo 
compromissado com a democracia, a "diplomacia para resultados" tem por objetivo 
global negociar com dignidade e eficiência nossa participação no cenário 
internacional. Em nenhum momento ela abdicará de nossa soberania e 
independência. Como vem afirmando o Presidente Tancredo Neves, não podemos 
aceitar "imposições que se valham de nossas situações de vulnerabilidade 
momentânea", razão pela qual "não negociaremos o inegociável nem dialogaremos 
sob pressão". (SETÚBAL, 1985, não paginado).

Depois de passar por mais alguns tópicos a respeito da política externa, Setúbal 

reforça seu posicionamento:

A honra de integrar o Governo Tancredo Neves abre, para mim, a possibilidade de 
ser um participante ativo na construção de um regime voltado à causa da liberdade, 
da igualdade de direitos e do reconhecimento da dignidade do homem livre — 
princípios que a Nova República compromete-se a resgatar entre nós. (SETÚBAL, 
1985, não paginado).

De acordo com Barreto Filho (2012), o período no qual Setúbal atua enquanto ministro 

é um momento de valorização da democracia e inserção do Brasil dentro do contexto de 

globalização. Dessa forma, a própria redemocratização brasileira era vista como um fator de 

abertura de diálogo do país com outras nações democráticas. Como já mencionamos, o Brasil 

busca aproximar-se das nações vizinhas na América do Sul, em especial da Argentina, que 

logo se encontrará na mesma situação de dívida externa que o Brasil.

Ainda, segundo o autor, o Brasil se insere nos debates diplomáticos que compunham 

os problemas da Guerra Fria, estudando nesse momento uma reaproximação diplomática de 

Cuba e se posicionando contra a intervenção americana na Nicarágua. O Brasil também se 

opunha à corrida armamentista. De forma mais específica, com relação à URSS, Barreto Filho 

(2012) ressalta que em dezembro de 1985 ocorre a primeira visita de um chanceler brasileiro à
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União Soviética. Em tal situação Setúbal assina documentos com o ministro do comércio e o 

chanceler soviéticos.

No movimento de defender a autodeterminação dos povos e as soluções pacíficas para 

conflitos internacionais, o Itamaraty se posiciona contra o apartheid na África do Sul e 

favorávelmente à emancipação da Nâmibia. Estava na agenda internacional brasileira a 

adesão à defesa dos direitos humanos.

O Brasil redemocratizado aderiria a diversos instrumentos internacionais sobre 
direitos humanos. Em 1985, o Presidente da República encaminhou à aprovação do 
Congresso Nacional, para posterior adesão do Brasil, os “Pactos Internacionais sobre 
Direitos Humanos”, elaborados sob a égide da ONU, e a “Convenção Americana de 
Direitos Humanos”. Em seu discurso à AGNU, ressalvou serem manifestações 
significativas do novo conceito democrático do Brasil a assinatura da “Convenção 
contra a Tortura” e o envio ao Congresso dos “Pactos Internacionais sobre Direitos 
Humanos”. (BARRETO FILHO, 2012, p. 43-44).

Em 1986, conforme mencionamos, Sarney realizou uma reforma ministerial, trocando 

os ministros escolhidos pelo falecido Tancredo Neves a fim de fortalecer sua base de apoio no 

governo. Dessa forma, Setúbal é substituído por Roberto Costa de Abreu Sodré, que assumiu 

o cargo de chanceler em 1 de fevereiro de 1986. Seu discurso de posse é mais breve do que o 

de seu antecessor. No início, Sodré já  explicita a sua ligação com o presidente José Sarney:

A afinidade que me liga ao Presidente Sarney facilita a tarefa desta Pasta, pois 
honro-me de, com Sua Excelência, comungar dos mesmos ideais políticos, desde 
nossa juventude até a última etapa de transformação da democracia brasileira, unida 
em torno da Frente Democrática que criou a Nova República. (SODRÉ, 1986, não 
paginado).

Assim como Setúbal, Sodré demonstra a preocupação com a imposição do Brasil 

frente a outras nações:

No presente, sem que se tenham de todo dissipado as preocupações com tais formas 
de conflito, o desafio é resguardar a soberania política e econômica, mediante clara 
definição de normas de convivência com empresas e tecnologia de fora, evitando 
novas modalidades de ocupação e conquista. (SODRÉ, 1986, não paginado).

O novo chanceler exalta o tema da paz durante o seu discurso. Em suas palavras:
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O Brasil sempre colocou —  e continuará colocando —  a sabedoria e a inteligência 
de seus diplomatas ao serviço das organizações internacionais construtoras de 
instrumentos e caminhos para o entendimento e a cooperação entre os povos. É 
incontestável a realidade de "um mundo só", "aldeia global", e demais expressões 
indicativas da interpenetração e interdependência das Nações no mundo de hoje. 
Uma política externa realista há de estar atenta para todo tipo de entendimento, quer 
bilateral, quer multilateral, conducente à convivência pacífica. Porque a convivência 
só pode ser pacífica. Pacífica ela será, ou, em caso contrário, as armas nucleares 
extirpariam as condições de vida no planeta. Conforta-nos constatar que é pertinaz e 
intenso, hoje mais do que nunca, o esforço para evitar a destruição, vislumbrando-se 
caminhos mais largos de entendimento entre as Nações detentoras daquele mortífero 
poder. (SODRÉ, 1986, não paginado).

Para além da preocupação com a questão pacifista, Sodré também aponta algumas 

outras questões que, cada vez mais, entravam em pauta na década de 1980. Para ele, “não

basta eliminar os arsenais nucleares — sintoma e não causa. É preciso banir a intolerância

racial, religiosa e ideológica” (SODRÉ, 1986, não paginado).

Segundo Barreto Filho (2012), de fato há nesse momento, como já havia ocorrido na 

gestão de Setúbal, uma grande preocupação com a questão pacifista.

Nessa linha, a solução pacífica dos conflitos seria incluída entre os princípios pelos 
quais as relações internacionais do Brasil seriam regidas, conforme constou da nova 
Constituição Federal, aprovada em 1988: independência nacional; prevalência dos 
direitos humanos; autodeterminação dos povos; não intervenção; igualdade entre os 
Estados; defesa da paz; solução pacífica dos conflitos; repúdio ao terrorismo e ao 
racismo; cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; e concessão de 
asilo político. (BARRETO FILHO, 2012, p. 57-58).

Ao mesmo tempo, de acordo com o autor, o Brasil continua a sua política de 

aproximação das outras nações da América do Sul e de oposição ao protecionismo norte- 

americano e de outras nações desenvolvidas. A Argentina seguiu sendo o maior foco da 

relação diplomática brasileira.

Outros países como Chile e Paraguai ainda se encontravam em processo de 

redemocratização na década de 1980. Vale mencionar que o Brasil concede exílio político à 

Stroessner após a queda de sua ditadura no Paraguai em 1989. Essas questões demonstram 

contradições no discurso internacional brasileiro, uma vez que, apesar da preocupação com os 

direitos humanos e a paz, o Brasil não toma medidas efetivas contra os criminosos de seu 

regime militar recém findado e mantém ainda relações pacíficas com outras ditaduras sul- 

americanas.
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Barreto Filho (2012) expõe que é na gestão de Sodré que o Brasil efetivamente 

restabelece relações com Cuba, sendo que em 1987 o chanceler viaja oficialmente até o país. 

Ainda com relação à América Central, o Brasil segue com seu posicionamento sobre a 

Nicarágua. Sobre a invasão do Panamá, destaca-se a oposição feita pelo Grupo do Rio. Assim 

sendo, a relação do Brasil com os Estados Unidos segue na mesma dinâmica que apontamos 

anteriormente. Os principais tópicos de conflito diplomático entre os dois países são a Lei de 

Informática brasileira, a questão da dívida externa e as disputas comerciais.

A respeito da relação mantida com a URSS nesses anos, o autor menciona as visitas do 

chanceler em 1987 e do presidente Sarney em 1988 à potência socialista, o que simboliza de 

fato uma aproximação diplomática.

De maior relevância na atuação multilateral brasileira, além das questões de direitos 
humanos e meio ambiente, seria a eleição do Brasil para assento não permanente no 
CSNU e sua proposta de criação de assentos adicionais permanentes naquele órgão. 
Teria relevância, no âmbito das questões de desarmamento e não proliferação de 
armas nucleares, a iniciativa brasileira de criação de uma Zona de Paz e Cooperação 
no Atlântico Sul. O país também participaria de novos foros plurilaterais que surgiam, 
entre os quais as reuniões ibero-americanas e as dos países de expressão portuguesa. 
(BARRETO FILHO, 2012, p. 102).

Ainda sobre a questão da relação econômica entre o Brasil e os Estados Unidos 

durante o governo Sarney, Maciel (2008) argumenta que houve certo embate com os Estados 

Unidos principalmente “nas questões da dívida externa, do protecionismo e da reserva de 

mercado.” (MACIEL, 2008, p. 180). Ao mesmo tempo, a política de informática nacional 

desagradava aos norte-americanos. Segundo o autor

Mesmo a visita de Sarney a Washington, em setembro, não resolveu o impasse, 
apesar de o governo brasileiro ter feito uma concessão e enviado ao Congresso lei, 
aprovada posteriormente, que reconhecia o direito de copyright das empresas 
estrangeiras que tivessem softwares utilizados pelos programas de informática 
brasileiros. (MACIEL, 2008, p. 180).

Tal situação só foi resolvida em 1989, ano final do mandato de José Sarney.

No ano de 1990 Fernando Collor assume a presidência do Brasil. No breve período em 

que ocupa tal cargo, nomeia como chanceler Francisco Rezek13. O novo ministro das Relações

13 Não tivemos acesso ao discurso de posse do ministro, de forma que não pudemos realizar uma análise tal qual 
fizemos com os discursos dos outros ministros.
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Exteriores herda o cargo de Sodré em um momento de intensas mudanças mundiais. Barreto 

Filho aponta alguns dos principais eventos internacionais desse período:

Durante a gestão de Francisco Rezek na chancelaria brasileira, a maior parte das 
questões internacionais em pauta refletiu o final da Guerra Fria e a formação de 
novo cenário mundial. Entre 1990 e início de 1992, os fatos mais relevantes seriam: 
na Europa, a reunificação da Alemanha e a renúncia de Gorbatchov como Presidente 
da URSS, cindindo-se esta em 15 repúblicas; no Oriente Médio, a guerra para liberar 
o Coveite da invasão iraquiana; na África, o fim do apartheid na África do Sul e a 
independência da Namíbia; na América Latina, a entrega por Pinochet do poder civil 
a um Presidente eleito, embora tenha conservado o controle dos militares. 
(BARRETO FILHO, 2012, p. 130).

Como analisamos, este é um período conturbado no Brasil, principalmente no que diz 

respeito à economia do país. De acordo com Sallum Júnior (2018), o pensamento neoliberal 

presente principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra a partir da década de 1970 ganha 

força no Brasil entre a classe empresarial e setores políticos a partir da ineficácia do Plano 

Cruzado e a questão da moratória de 1988. Essa mudança no pensamento econômico

Brasileiro acabará por modificar algumas das políticas externas brasileiras em relação ao

período anterior. Nas palavras do autor:

Essa reorientação da política externa se materializou em três tipos de iniciativa: 
redução dos conflitos com os poderes centrais —  o da dívida externa, da não 
proteção às patentes farmacêuticas e energia nuclear; ampliação da ação diplomática 
brasileira para incluir novos temas internacionais, como o do meio ambiente e o dos 
direitos humanos; e reforço da posição internacional brasileira com a construção de 
um bloco econômico regional, o Mercosul, com seus vizinhos meridionais da 
América do Sul —  Argentina, Uruguai e Paraguai. (SALLUM JÚNIOR, 2018, p. 
171-172).

O presidente Fernando Collor busca afastar-se do nacional-desenvolvimentismo que 

estava em vigor até então no cenário político e econômico brasileiro. Para Martins (2018), os 

países em desenvolvimento naquele período, como no caso do Brasil, tiveram que buscar 

reorientação internacional, uma vez que a dinâmica global estava em processo de brusca 

mudança e a bipolaridade causada pela Guerra Fria se desmanchava.

Dessa forma, esse novo momento na política e economia mundiais abrem as portas 

para as privatizações e o neoliberalismo no Brasil. Segundo o autor, essa tendência de 

abertura econômica iniciada no governo Collor acaba por se tornar uma tendência na política 

brasileira nos anos seguintes, uma vez que tal postura é entendida como fator de
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modernização e democratização. É válido mencionar que, na década de 1990, não somente o 

Brasil, mas diversos países latino americanos adotam políticas neoliberais, visando inclusive 

uma solução para seus problemas de dívida externa. Barreto Filho (2012) enfatiza que é nesse 

momento em que Brasil e Argentina abraçam a proposta norte-americana intitulada Iniciativa 

para as Américas e propõem a criação do Mercosul.

Barreto Filho (2012) também destaca o posicionamento favorável do Brasil à criação 

da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) que substituiu a antiga URSS, a visita de 

Nelson Mandela ao Brasil em 1991 acompanhada do fim do apartheid e a primeira Guerra do 

Golfo, no mesmo ano, que ocorre após a invasão do Kuwait pelo Iraque. Sobre esta última 

questão, o autor expõe que o Brasil, diferentemente da Argentina, não participa do bloqueio 

militar contra o Iraque, no entanto, interrompe as exportações para o país. De forma geral, o 

Brasil dá continuidade em sua postura com relação à defesa da democracia e dos direitos 

humanos em âmbito internacional.

A partir desta contextualização a respeito do cenário nacional e mundial dentro de 

nosso recorte temporal, passamos a seguir, para a análise das matérias de O Estado de S. 

Paulo e do Voz da Unidade.
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3. URSS: UM CORPO DOENTE OU UM EXEMPLO DE NAÇÃO?

Realizaremos, nesta parte da pesquisa, o trabalho com as fontes, para tanto, 

gostaríamos primeiramente de aprofundar algumas informações acerca da trajetória de ambos 

os periódicos, a fim de que o leitor possa compreender o funcionamento de cada um desses 

veículos de imprensa bem como as questões ideológicas que os permeiam naquele momento. 

Em seguida, abordaremos nosso recorte temático, delineando cinco eventos que serão 

analisados a partir das fontes e, enfim, passamos para o trabalho efetivo de análise das páginas 

dos jornais.

3.1 O ESTADO DE S. PAULO : A CONSTRUÇÃO DE UM VEÍCULO DE IMPRENSA 

BURGUÊS

Recorrendo à página no site de O Estado de S.Paulo intitulada História do Grupo, 

podemos destacar alguns dos principais pontos sobre a criação e a história do periódico. Com 

o nome A Província de São Paulo, o j ornal surgiu em 4 de j aneiro de 1875.

Seus fundadores foram um grupo de republicanos, liderados por Manoel Ferraz de 
Campos Salles e Américo Brasiliense, que decidiram criar um diário de notícias para 
combater a monarquia e a escravidão. É estabelecida uma linha mestra, que 
caracteriza o jornal até hoje: "fazer da sua independência o apanágio de sua força". 
(O ESTADO DE S. PAULO, 13 jun. 2022, não paginado).

O trecho acima evidencia a tentativa da construção de uma identidade liberal do jornal 

ligada ao período de seu surgimento no século XIX. Tal fato, como veremos durante esse 

capítulo, nos auxilia a analisar a memória discursiva mantida pelo periódico. Nessa página no 

site do jornal, há uma espécie de linha do tempo com diversos acontecimentos históricos e o 

papel que o O Estado de S. Paulo assumiu frente a estes eventos.

Segundo Eleutério, esse periódico

resultava de uma aliança entre elites rurais e burguesia ascendente. Amparado em 
sólidos capitais, conjugou a ideologia elitista das classes dirigentes com um veio de 
defesa do cidadão. Marcado pelo arrojo dos avanços técnicos, o jornal garantiu seu 
lugar como um dos principais veículos de comunicação de São Paulo e mesmo do 
Brasil, durante a maior parte do século XX. (ELEUTÉRIO, 2020, p. 88-89).
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O jornal é dirigido pela família Mesquita desde a década de 1890, quando Júlio 

Mesquita assumiu o cargo antes ocupado por Rangel Pestana. Júlio Mesquita teve 

envolvimento direto com a política brasileira, não somente através de seu veículo de 

imprensa, mas através da política institucional, uma vez que foi vereador, senador estadual e 

deputado federal.14 Neste período, o jornal torna evidente seu posicionamento frente a 

algumas temáticas, como em 1910, quando apoia a candidatura de Rui Barbosa à presidência 

da República. No ano de 1924, Júlio Mesquita é preso e o jornal sofre censura, em 

decorrência da Revolução de 1924, a qual se opunha. Já em 1926, o periódico posicionou-se a 

favor da criação do Partido Democrático, que faria oposição ao governo da época, pertencente 

ao Partido Republicano Paulista.

É válido destacar o posicionamento dos grandes veículos de imprensa brasileiros 

frente às mudanças trazidas pelo socialismo no início do século XX. Segundo Cohen,

O temor de uma revolução aumentou ainda mais depois de outubro de 1917, quando 
se deu a Revolução na Rússia. Desde então, o anticomunismo configurou-se como 
tema frequente nos jornais da grande imprensa. Para essa não havia diferença entre 
as diversas correntes do movimento operário: todos eram considerados comunistas, 
ameaçando a estabilidade das instituições e a ordem social. Assim, a estratégia 
discursiva dos jornais se configurava em notícias alarmantes sobre a Rússia pós- 
revolucionária, denunciando a perseguição religiosa, a fome e a miséria como 
produtos da nova situação política. (COHEN, 2020, p. 124).

No dia 15 de março de 1927, Júlio Mesquita faleceu, passando a direção do jornal para 

Júlio Mesquita Filho, Francisco Mesquita e Nestor Pestana. A década de 1930 foi um período 

bastante intenso politicamente e isto se reflete nas páginas do jornal. Na linha do tempo 

virtual do site o ano de 1932, referente à Revolução Constitucionalista é tratado da seguinte 

maneira:

Uma das épocas mais difíceis para o jornal. Inconformados com o autoritarismo e o 
tratamento hostil de Getúlio Vargas e os "tenentes" a São Paulo, o Estado e o 
Partido Democrático se indispõem com a ditadura e formam uma aliança com alguns 
setores do PRP contra o governo federal. No dia 9 de julho estoura a revolução 
constitucionalista em defesa de eleições livres e de uma constituição. Francisco 
Mesquita vai para a frente de batalha enquanto Júlio de Mesquita Filho permanece

14 “A despeito da atuação institucional do proprietário do matutino paulista, que exerceu vário cargos públicos 
— vereador em Campinas (1887), cidade em que nasceu; deputado federal por São Paulo (1892), deputado 
estadual (1891, 1894, 1898, 1907 e 1910) e senador estadual (1912); líder na Câmara paulista (1892 e 1907), 
integrante da comissão executiva do PRP (1892 a 1984 e em 1896) — , tomou parte ativa nas cisões do partido e 
esteve entre os fundadores do PD” (LUCA, 2020, p.162).
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em São Paulo na liderança civil do movimento. Júlio de Mesquita Filho e Francisco 
Mesquita são presos e posteriormente exilados em Lisboa. (O ESTADO DE S. 
PAULO, 13 jun. 2022, não paginado, grifo do autor).

A narrativa construída pelo site do jornal, através destes eventos, naturaliza a oposição 

entre uma ideologia correta, a do próprio periódico, e a ideologia do “outro”, ou seja, aqueles 

que divergem de suas opiniões. Há sempre um destaque positivo para as ações envolvendo o 

periódico e seus diretores, como no ano de 1934, quando os irmãos Mesquita voltam ao Brasil 

e participam do processo de criação da Universidade de São Paulo. Ainda, sobre a temática da 

ditadura Vargas, o site expõe que:

Durante o Estado Novo, que consolidou a ditadura de Vargas neste ano, o Governo 
estado-novista tentou submeter o Estado à censura prévia. O jornal, porém 
conseguiu manter-se independente, encontrando meios de enfrentar o Regime 
Vargas mantendo os seus ideais jornalísticos. Não vendia páginas para propaganda 
getulista, farta em outros órgãos de imprensa. A repressão ao jornal era grande. Júlio 
de Mesquita Filho, então diretor, foi preso 17 vezes e afastado para o exílio. 
Francisco Mesquita seguiu no comando, sem alterar o caráter cívico e defensor da 
democracia do jornal. (O ESTADO DE S. PAULO, 13 jun. 2022, não paginado, 
grifo do autor).

Em 1935 o Congresso aprova a Lei de Segurança Nacional, fechando a Aliança 

Nacional Libertadora (ANL). No mesmo ano ocorreu a chamada — de maneira pejorativa — 

Intentona Comunista. A partir deste episódio o governo Vargas legitima uma série de atos

anticomunistas e é apoiado pela grande imprensa, inclusive pelo O Estado de S. Paulo

(LUCA; MARTINS, 2020).

Entre os anos de 1940 e 1945, o jornal ficou sob a intervenção do governo de Getúlio 

Vargas. O OESP não considera estas edições, elogiosas ao regime varguista, como 

pertencentes à história do jornal. Quando o periódico volta a circular sob a direção dos 

Mesquita, eles numeram a nova edição do jornal com o mesmo número que teve a primeira 

edição publicada sob intervenção getulista, mostrando dessa forma, seu posicionamento 

contrário à Getúlio Vargas.

Sobre o golpe militar de 1964, a página online do jornal explica que:

O Estado apoia o movimento militar que depôs o presidente João Goulart, ao 
constatar que ele já  não tinha autoridade para governar. Defendeu uma intervenção 
militar transitória. Porém, ao perceber que os radicais de extrema direita 
aumentavam sua influência e queriam a perpetuação dos militares no poder, o jornal
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retira seu apoio e passa a fazer oposição. (O ESTADO DE S. PAULO, 13 jun. 2022, 
não paginado, grifo do autor).

A partir de então, é mencionada a censura sofrida pelo jornal até o ano de 1975 e as 

estratégias utilizadas para driblá-la. Um caso marcante na história do periódico foi a censura 

do editorial intitulado Instituição em Frangalhos de 1968, o qual criticava o regime. Em 1975, 

com a morte de Júlio Mesquita Filho, Júlio Mesquita Neto vira o novo diretor de O Estado de 

S. Paulo. Ele ocupou o cargo até 5 de junho de 1996, quando faleceu. Capelato (2014), aponta 

o papel fundamental que a grande mídia teve enquanto agente político no período da Ditadura 

Militar, sobre a família Mesquita e o papel de OESP, ela salienta que:

Os proprietários do jornal O Estado de S. Paulo exemplificam bem a relevância da 
imprensa na construção da história política do país. O depoimento de Ruy Mesquita 
revela quão significativa foi a sua participação e a de seu pai (Júlio Mesquita Filho) 
nas articulações do golpe de 1964.
Segundo o jornalista, os liberais se engajaram no movimento para impedir o perigo 
comunista. Em entrevista à revista Lua Nova, relatou que a família Mesquita e 
outros civis participavam de reuniões semanais com os militares e chegaram a 
comprar armas. Referiu-se, também, à decepção que tiveram com os rumos da 
Revolução, mas concluiu afirmando não ter se arrependido do apoio dado ao Golpe 
porque o recurso a medidas de exceção “era inevitável”. (CAPELATO, 2014, p. 
304).

Segundo a autora, ao exaltar ações como a Marcha pela Família com Deus pela 

Liberdade, o jornal fazia alusão ao ano de 1932, quando houve a Revolução 

Constitucionalista, em oposição a Getúlio Vargas. As críticas do jornal à figura de João 

Goulart também eram provenientes, dentre outros motivos, da continuidade varguista em tal 

governo. Esse tipo de resgate, demonstra como funciona a memória discursiva do periódico. 

Para Capelato:

A evocação da memória da Guerra de 1932 contra o governo Vargas, liderada e 
patrocinada pelos Mesquitas e seu grupo político, também constitui exemplo nítido 
de “uso político do passado”.
A memória de 32 utilizada para enaltecer a vitória dos conspiradores de 1964 tinha 
como objetivo conferir legitimidade ao golpe e, ao mesmo tempo, valer-se de um 
argumento e autoridade para enfatizar a participação democrática do jornal no 
passado e no presente. (CAPELATO, 2014, p. 311).

O jornal, no momento do recorte temporal desta pesquisa, ainda faz parte do grupo de 

comunicação de propriedade da família Mesquita, tal grupo também é responsável pelo Jornal
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da Tarde, a agência de notícias Estado, a rádio Eldorado e a gráfica OESP (FONSECA, 

1994). Podemos classificar esse periódico como um veículo de grande imprensa, 

compreendendo que “A ‘grande imprensa’ é assim definida por uma atuação de longa 

duração, pela amplitude de circulação e pela participação relevante em vários âmbitos da 

sociedade, inclusive na política.” (CAPELATO, 2014, p. 303). Ainda sobre este ponto, Luca 

(2020) segue mais ou menos a mesma linha de pensamento. Para ela, o termo

De forma genérica designa o conjunto de títulos que, num dado contexto, compõem 
a porção mais significativa dos periódicos em termos de circulação, perenidade, 
aparelhamento técnico, organizacional e financeiro. (LUCA, 2020, p.149).

Como ficará evidente a partir da análise empreendida a seguir nas matérias 

jornalísticas do periódico, o OESP se constituiu ao longo de sua trajetória como um veículo 

de imprensa aliado ao liberalismo. Dessa forma, afirmamos que tal jornal é integrante e 

produto de uma formação ideológica burguesa. Consequentemente, a formação discursiva na 

qual está inserido reflete os mesmos ideais capitalistas, ocidentais e católicos presentes na 

formação ideológica em questão. Em sua trajetória, conforme destacamos, o OESP apresenta 

diversas contradições, uma vez que se vende enquanto um veículo liberal, porém, por diversas 

vezes esteve aliado ao conservadorismo. Sobre isso, Luca explica que

O jornal sempre se manteve independente, zelo que se coadunava com a cartilha 
liberal seguida por Júlio de Mesquita. Tal liberdade diante de poderes constituídos 
era considerada essencial para o livre exercício da crítica, vista como indispensável 
ao pleno funcionamento do jogo democrático. Análises a respeito da trajetória do 
jornal bem evidenciaram os limites e as ambiguidades desse apregoado liberalismo, 
cuja fidelidade flutuava ao sabor das circunstâncias e diminuía sensivelmente diante 
de riscos efetivos de transformações sociopolíticas profundas. (LUCA, 2020, p.162).

Segundo Fonseca (1994), o periódico busca reforçar em seu conteúdo valores como 

moral, nação e pátria. Por outro lado, ele resgata em suas páginas diversas referências ao 

passado, tanto eventos quanto personagens. Reforçamos a partir disso, que o OESP constrói 

de forma bastante perspicaz a sua memória discursiva. Para o autor,

A linguagem e o estilo editorial que adota, sendo-lhe peculiar desde suas origens, 
parece corroborar o conjunto de características aqui levantadas. Isto porque se 
expressa, nos editoriais, de forma empolada e formalista. É reverencial com os 
aliados e cínico/ácido e muitas vezes beligerante com os adversários/inimigos. 
Demonstrando certa erudição na tratativa dos diversos assuntos do cotidiano do país
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e da conjuntura internacional, dá um tom elitista a seus comentários. (FONSECA, 
1994, p.108).

No momento da transição democrática e início da Nova República, segundo Fonseca 

(1994), o jornal busca colocar-se como um representante da moderação, em oposição à 

imagem que constrói da esquerda em temas como, por exemplo, a reforma agrária. Sobre esta 

polêmica temática, o periódico sempre se posiciona favoravelmente à propriedade privada e 

ao setor de grandes proprietários rurais. Ao mesmo tempo, no período da campanha pelas 

eleições diretas, o OESP procura apoiar eficientemente a candidatura de Aureliano Chaves, 

seja pela eleição indireta ou direta. O veículo esteve de acordo com o jogo da transição pelo 

alto, assumindo postura conciliatória, sem retomada crítica do passado recente do Brasil. De 

acordo com o autor:

Requereu, portanto, uma saída institucional e política que envolvesse o regime e a 
oposição considerada “moderada”, o que necessariamente implicaria no alto nível de 
continuidade do regime militar num governo civil saído de acordos tão amplos e 
profundos a ponto de o passado dos políticos e partidos ter de ser “esquecido”, 
suprimindo duas décadas de memória do regime militar. (FONSECA, 1994, p. 115).

Fonseca (1994) destaca o posicionamento do jornal frente à polêmica do filme Je vous 

salue, Marie de Godard já  explicada no capítulo anterior. O OESP, embora alinhado ao 

liberalismo, propõe a censura do filme, mostrando a sua faceta conservadora e cristã. Tal 

tópico demonstra a heterogeneidade presente na formação discursiva do jornal, uma vez que 

apoiar a censura é uma postura contraditória com o ideal liberal que tenta atribuir para si na 

construção de sua memória discursiva.

A formação discursiva do jornal trabalha de forma muito eficiente a figura do “outro”. 

No texto de Fonseca (1994), são apontadas algumas das críticas feitas aos políticos brasileiro 

de esquerda, porém, como veremos ainda neste capítulo, esta construção da imagem do 

“outro” também pode ser observada na forma como as matérias do periódico tratam dos atores 

políticos soviéticos naquele momento. Os “outros” para o OESP são todos aqueles que não 

estão alinhados à sua lógica capitalista, ocidental, cristã e liberal. Nesse sentido, por vezes a 

forma a qual refere-se aos diversos personagens e eventos do momento final da Guerra Fria 

materializa a ideologia com a qual o jornal estava alinhado.
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Outro importante ponto que devemos reforçar a partir do que já  foi trabalhado na 

introdução é o fato de que os jornalistas de OESP são sujeitos descentrados, ou seja, seus 

processos de enunciação ocorrem a partir principalmente da demanda da instituição que 

representam. Embora o assujeitamento frente às ideologias presentes em uma sociedade não 

seja um processo absoluto e inescapável, entendemos que os jornalistas que escrevem para o 

periódico seguem a lógica de pensamento burguês já  consolidada na instituição.

O OESP assim como outros veículos de comunicação, cria efeito de verdade — 

conforme expusemos na introdução do trabalho — em seus discursos, como se afirmasse o 

óbvio de forma naturalizada. Ou seja, trabalha como se essa rede de discursos não existisse e 

o seu “outro” estivesse sempre equivocado em suas afirmações.

Pensando nos conceitos da obra de Louis Althusser apropriados pela análise do 

discurso, classificamos a nossa fonte como um Aparelho Ideológico do Estado. 

Diferentemente dos Aparelhos Repressivos do Estado, que impõem aos indivíduos através da 

força física um determinado modo de comportamento em uma sociedade, os chamados AIEs, 

a exemplo da mídia, propõem através de táticas muito mais sutis a manutenção das relações 

de produção para este mesmo grupo de indivíduos. Althusser (2003) explica que geralmente 

tais aparelhos pertencem ao setor privado, como é o caso de OESP, que através de seu 

discurso, busca manter o modo de produção capitalista no Brasil. A trajetória do jornal aqui 

analisada, bem como o seu papel enquanto um Aparelho Ideológico do Estado, que 

materializa a ideologia da ordem burguesa autocrática brasileira, ficará evidente nas próximas 

páginas, a partir da análise das cinco temáticas escolhidas a respeito do fim da União 

Soviética.

As edições do jornal O Estado de S. Paulo escolhidas como fontes para nossa pesquisa 

contêm grandes quantidades de propagandas em suas páginas.15 Na edição do dia 12 de março 

de 1985, cerca de 56% das páginas do jornal contêm anúncios.16 Embora uma quantidade 

significativa destes anúncios seja de pequenas empresas ou prestação de serviços, bem como 

divulgação do próprio grupo OESP, conseguimos contabilizar ao menos 15 anúncios de

15 As estatísticas apresentadas em seguida foram feitas a partir das páginas de jornal disponíveis no acervo do 
site do O Estado de S. Paulo. Em algumas edições, possivelmente algumas páginas de jornal estão faltando, no 
entanto nosso cálculo está baseado nas páginas disponíveis para consulta.
16 Contabilizamos as páginas do jornal dos classificados e do painel de negócios, bem como publicidades no 
restante da edição. Não entram nessa conta editais, divulgação de eventos e comunicados. Também não 
contabilizamos as páginas de cadernos e suplementos.
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grandes empresas, como multinacionais, bancos e construtoras. Nesta primeira edição nos 

chama atenção o anúncio de uma missa17. O mesmo padrão se repete nas demais edições, 

sendo que no jornal do dia 26 de fevereiro de 1986 aproximadamente 53% da edição é 

composta por publicidade. Com relação à temática da viagem de Sarney à URSS temos as 

seguintes porcentagens de páginas com anúncios em relação ao total de páginas dos jornais: 

edição n° 34.862 (60%), edição n° 34.863 (52%), edição n° 34.864 (81%) e edição n° 34.865 

(52%). Nestas três últimas edições encontramos propagandas políticas também, para o 

candidato a vereador William Salem e para o candidato a vereador Odon Pereira. Nas últimas 

duas edições encontramos anúncios da Rede Globo.

Na edição n° 35.192 há a porcentagem de cerca de 83% páginas com propagandas. 

Dentre elas, mais uma propaganda política, para o candidato à presidência Guilherme Afif 

Domingos. Já na edição n° 35.193 a porcentagem é de cerca de 69%, com propaganda política 

para os candidatos à presidência da República Mário Covas e Paulo Maluf e também anúncios 

da TV Cultura.

Enfim, na edição n° 35.862 há a porcentagem de cerca de 59%, com anúncio da Rede 

Bandeirantes, dentre outros anúncios com o mesmo perfil das outras edições.

3 .2 VOZ DA UNIDADE: A TRAJETÓRIA DE UM JORNAL PECEBISTA ALINHADO AO 

REFORMISMO.

Iniciaremos este tópico revisando a trajetória do PCB, uma vez que para entender o 

funcionamento do Voz da Unidade, é primordial que, em primeiro lugar, investiguemos a 

ideologia e as mudanças políticas que ocorrem dentro da instituição que produz tal periódico.

O PCB foi criado em 1922, a partir de um grupo de operários influenciados, em 

primeiro momento, pelo ideal anarquista e, posteriormente, pela Revolução Russa de 1917. Já 

na década de 1960, após a revelação ao mundo dos crimes de Stálin por Nikita Kruschev, há 

um racha no partido, sendo criado então, em 1962 o PCdoB — que durante a Ditadura Militar, 

optou pela luta armada. Diferentemente do PCB, o PCdoB acreditava no modelo da 

Revolução Chinesa. Desde esse momento, o PCB busca manter uma postura pacífica. Porém, 

tal atitude não é unânime entre seus membros e estes conflitos de ideias ficam bastante

17 Embora tenhamos optado por não contabilizar a divulgação de eventos, neste caso, a veiculação de um 
convite para uma missa pode auxiliar a ilustrar a FD do periódico.
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evidentes nos anos compreendidos em nosso recorte temporal. No ano de 1980, o líder 

máximo do PCB, desde 1934, Luís Carlos Prestes racha com o partido justamente por se opor 

ao posicionamento reformista cada vez mais presente no partido. Em seu lugar, assume 

Giocondo Dias, integrante da ala que buscava renovar o pensamento do partido baseada nas 

ideias eurocomunistas que circulavam no período.

Ressaltamos que, durante o século XX, o chamado Partidão esteve legalizado em 

poucos momentos. Desde a sua criação em 1922, esteve na legalidade entre os anos de 1927 e 

1929, depois entre 1945 e 1947, voltando definitivamente a ter seu registro oficial somente 

em 1985 com o fim da Ditadura Militar.

Durante estes anos, o Partido Comunista Brasileiro atuou de diversas maneiras e 

apoiou diferentes figuras políticas. Tal trajetória torna bastante complexa a análise da 

construção da memória narrativa e discursiva criada pelos diversos periódicos do PCB. Em 

alguns momentos, o partido pregou uma ação mais direta — a práxis revolucionária — , 

através de greves e até mesmo da revolução armada, como ocorreu em 1935, com o Levante 

Comunista. Em outros momentos, como no caso do nosso recorte temporal, o PCB valoriza a 

ação política através do voto e das instituições democráticas. O PCB “transitou da condição 

de partido revolucionário a partido com vocação para a política” (SEGATTO; SANTOS, 

2007, p. 13). Nosso recorte temporal engloba os anos em que o Partido busca inserir-se no 

jogo político institucionazado, postura que passa a ser adotada principalmente após o suicídio 

de Getúlio Vargas em 24 de agosto de 1954. De acordo com Segatto e Santos:

O PCB processou o abandono de sua mentalidade revolucionarista por um 
caminho de pedras. Sob o impacto do suicídio de Getúlio Vargas em 1954 e, 
depois, dos debates sobre o stalinismo de 1956-1957, os comunistas passaram 
a ter posturas mais lúcidas, orientadas por uma espécie de “praticismo 
ilustrado” que se afirmará em longo prazo. (SEGATTO; SANTOS, 2007, 
p.15).

Talvez, estas posturas sejam consideradas como “mais lúcidas” pela oposição, ou seja, 

pelos setores da sociedade brasileira que buscavam inserir seus oponentes em um jogo 

institucionalizado no qual poderiam ser melhor controlados, conforme analisamos no capítulo 

anterior. Acreditamos que, para além de “mais lúcidas", as posturas dos comunistas nesse 

período eram as mais viáveis.
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A partir desse período, o PCB passa a adotar a defesa de um reformismo que, de 

acordo com os autores, dialoga com o pensamento pluriclassista. Ainda no período da 

Ditadura Militar, a postura pacífica do PCB é criticada.

Assim como no pré-64 o PCB centralizara os debates dos grupos mais à esquerda 
por seu reformismo gradualista, nessa nova época o partido referenciará grande parte 
das discussões sobre os rumos da oposição, recebendo críticas por sua moderação 
pelo valor que atribuía às liberdades democráticas na estratégia da resistência à 
ditadura, centralidade anunciada na “Resolução política do Comitê Central do PCB” 
de maio de 1965. (SEGATTO; SANTOS, 2007, p.30).

Um dos exemplos da complexidade da trajetória do partido é a sua relação com a

figura de Getúlio Vargas, que transita entre apoio e total oposição. Nesse sentido, podemos

compreender uma questão que anos depois ainda estaria colocada quando houvesse a 

ascensão do Partido dos Trabalhadores dentro de nosso recorte temporal. Segundo Tavares:

Desconstruir a atuação de Vargas no Estado Novo, sua mitologia, criticar seu 
discurso eram fundamentais para o partido, tendo em vista que a construção 
ideológica de Vargas como “pai dos pobres” o aproximava profundamente do setor 
da população que era o alvo preferencial do PCB, os trabalhadores urbanos. A
ideologia trabalhista era um risco para os comunistas, pois o PCB buscava se
identificar como o único partido operário. (TAVARES, 2017, p. 177).

Em 1985, o partido volta à legalidade, no entanto, passa a enfrentar um novo 

adversário político, o Partido dos Trabalhadores. No contexto da década de 1980, o PT, 

através principalmente da figura de Luís Inácio Lula da Silva passa a aglutinar diversos 

setores de esquerda que já não estavam mais satisfeitos com seus próprios grupos e partidos. 

Nas eleições de 1989, o candidato do PCB, Roberto Freire, tem uma quantidade de votos 

inexpressiva em relação à Lula, que chega ao segundo turno18. Paralelamente a estes fatos 

ocorridos no Brasil, a nível internacional, o ano de 1989 é marcado pela queda do Muro de 

Berlim, bem como a independência de diversos países que compunham a URSS, como 

analisamos no capítulo anterior. Aos poucos, o fim do socialismo na União Soviética, 

alavanca mudanças no PCB que estão refletidas nas páginas do Voz da Unidade.

18 Segundo as estatísticas apresentadas pelo próprio jornal na edição n° 472 de 23 de novembro de 1989, 
enquanto Lula obteve um total de 11.622.673 votos, que representa 16,08%, Freire recebeu somente 769.123 
votos, contabilizando 1,06%. Entre os 22 candidatos, Lula ficou em segundo lugar, perdendo somente para 
Collor, enquanto Freire ficou em oitavo lugar.
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Já no início dos movimentos anarquistas, a imprensa foi instrumento de difusão dos 

ideais dos grupos que surgiam, no entanto, diferentemente dos grandes veículos de 

comunicação, a exemplo de O Estado de S. Paulo, estas publicações eram efêmeras.

Quase todos os jornais enfrentavam os problemas de duração e periodicidade 
irregular. A falta de recursos e a intensa repressão política eram fatores de 
preocupação permanente. Os conflitos entre patrões e operários variavam de 
intensidade, e qualquer sinal de perigo para a ordem era combatido com a invasão 
das pequenas oficinas de tipografia, destruição das máquinas e apreensão dos 
impressos. (COHEN, 2020, p. 124).

Com a predominância dos movimentos socialistas em detrimento dos anarquistas, a 

tática de utilizar a imprensa enquanto meio de difusão ideológica seguiu crescendo.

Entre 1918 e 1922 assistiu-se ao declínio da predominância anarquista nos meios 
operários, como indica o lançamento do jornal A Voz do Povo pela Federação 
Operária do Rio de Janeiro em 1920. Em 1921 surgia, também no Rio de Janeiro, a 
revista Movimento Comunista, da qual saíram sete números. Com a fundação do 
Partido Comunista, iniciou-se a publicação de seu porta-voz oficial, A Classe 
Operária, jornal que curiosamente era impresso nas oficinas d ’O País, jornal 
situacionista da capital federal. Depois de alguns números, A Classe Operária foi 
oficialmente substituído por A Voz do Trabalhador em 1925. (COHEN, 2020, p. 
125).

Em sua trajetória, o Partido Comunista Brasileiro utilizou a publicação de diversos 

periódicos, desde 1922, a fim de divulgar as suas ideias entre seus membros e também entre o 

restante da sociedade. De acordo com Tavares:

Desde a fundação, uma questão-chave para o partido foi difundir o ideário entre os 
trabalhadores brasileiros: lutando contra a falta de recursos e a repressão, o PCB 
começou a imprimir panfletos, cartazes, brochuras, fez alianças com jornais 
progressistas e utilizou periódicos sindicais até conquistar a própria imprensa. 
(TAVARES, 2017, p. 31).

O autor comenta que, embora o Partido tenha se engajado em difundir a sua ideologia 

através de outros meios, tais como o cinema e o rádio, a mídia impressa foi o dispositivo mais 

significativo para a sua comunicação com a população. Ele explica a importância dos 

desenhos na mídia pecebista, uma vez que este recurso imagético auxilia na difusão da 

ideologia do partido para seu público, composto também de pessoas analfabetas. Este é um
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ponto de diferenciação com relação ao jornal O Estado de S. Paulo, que utiliza muito mais do 

texto escrito, uma vez que seu público-alvo é a classe média brasileira.

O leitor poderia inferir, a partir das diferenças apontadas até aqui, que pela longa 

duração de OESP e a efemeridade das publicações pecebistas, a memória discursiva seria um 

elemento que aparece somente no primeiro jornal. No entanto, enfatizamos que há também a 

construção de uma forma de discurso dentro dos veículos partidários de esquerda desde sua 

gênese.

Os trabalhadores gráficos destacaram-se na liderança da organização do movimento 
operário. Tradicionalmente, esse foi sempre o setor mais intelectualizado da classe 
trabalhadora, uma vez que a natureza de sua ocupação exigia alfabetização, além do 
contato permanente com a produção intelectual. Essa formação resultou na 
elaboração de um discurso próprio, na formulação de uma identidade operária e 
na formação de uma camada militante que liderou a organização dos trabalhadores 
desde a segunda metade do século XX. (COHEN, 2020, p. 121, grifo nosso).

No período do recorte temporal desta pesquisa, a chamada imprensa alternativa, que 

teve grande importância durante a ditadura, já  havia perdido espaço, ou seja, restavam poucos 

periódicos desse tipo. Dessa forma, consideramos o Voz da Unidade como um bom 

representante para demonstrar a formação ideológica e discursiva que regem a produção de 

um discurso de esquerda no período inicial da Nova República. O periódico circulou entre 

março de 1980 e junho de 1991, sendo que as suas últimas duas edições surgem já  com o 

título de Partido Novo, tendo em vista o processo de desmanche do PCB. Lembramos 

também, que durante tal período, o PCB contou com outras publicações:

Mencionem-se ainda duas outras publicações nos tempos finais do PCB: a revista 
Presença, editada na sequência do VII Congresso do PCB, de 1981-1982 até 1993, 
por alguns daqueles intelectuais pecebistas, numa tentativa de aggiornamento da 
cultura de esquerda no Brasil, e a revista Novos Rumos, nos anos de 1987-1994, 
quando seus editores buscam fazer uma ponte entre a renovação do socialismo real 
no contexto da perestróica e uma atualização do PCB que seria tentada por seu 
próprio núcleo dirigente, tardiamente, como se verá, em seu IX e último Congresso, 
de 1991. (SEGATTO; SANTOS, 2001, p. 16).

Norteamos a análise das matérias jornalísticas, que é apresentada a seguir, a partir da 

compreensão de que este é um período de mudanças e que isso também impacta na própria 

trajetória do PCB. “País e Partido, igualmente, viviam e respiravam um momento de
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transição. A do país, social e política, e a do Partido, doutrinária e ideológica” (TORRES, 

2009, p.12).

Sobre o nome escolhido para o periódico, Torres faz a seguinte análise:

Ao dar esse título ao seu porta-voz, o PCB parte das intenções que norteiam para o 
todo do enunciado, ou seja, objetivando recuperar aquilo que lhe fora tirado durante 
o regime militar: a sua voz cidadã e a sua unidade (TORRES, 2009, p.31).

Ela salienta ainda que foi comum a utilização da palavra “voz” em títulos de 

periódicos ou publicações de esquerda no Brasil:

algumas publicações (aqui no Brasil desde o século XIX), ligadas a causas sociais, 
trabalhistas, socialistas ou anarquistas, trazem para o título de seu informativo oficial 
a palavra voz para compô-lo, uma vez que os militantes desses movimentos 
reconheciam a importância dos jornais para fazer circular suas reivindicações e 
trazer, para elas, o maior número possível de adeptos. (TORRES, 2009, p. 56).

A partir das informações a respeito da trajetória do Partido e do Voz da Unidade, 

podemos afirmar que o jornal pertence à uma formação ideológica e discursiva de esquerda. 

Naquele momento, porém, de uma esquerda reformista, influenciada pelo eurocomunismo, 

uma esquerda que busca inserir-se na política brasileira e que luta pela democracia de forma 

pacífica, aliando-se a outros setores democráticos. Embora o PCB não tenha aderido à luta 

armada nos anos da Ditadura Militar, buscava desvincular-se da imagem do comunista 

guerrilheiro, bem como dos crimes do stalinismo. Também podemos definir sua formação 

ideológica como antiimperialista, algo presente desde os primeiros momentos nos discursos 

midiáticos do Partido. Neste sentido, apontamos para um caráter do interdiscurso. Segundo 

Mariani (1996), o PCB naquele momento procura defender-se dos sentidos criados pelo que

ela chama de Formação Discursiva Brasileira, ou seja, dos grandes veículos de imprensa. Ela

dá o exemplo do que ocorreu nas eleições de 1989:

Ora, esse processo evidencia, em termos de materialidade lingüística, a presença de 
uma FD em outra, construindo, no caso das eleições de 1989, uma direção para a 
prática e para a memória discursivas. Trata-se de um processo tão forte que obrigou 
o candidato do PCB a passar boa parte da campanha denegando as imagens 
negativas constantemente retomadas. (MARIANI, 1996, p.49).
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Para Torres (2009), através dos discursos presentes no jornal é possível notar as 

divergências presentes na própria instituição que o produz — analisando a heterogeneidade na 

formação discursiva do jornal. Segundo a autora, com o passar dos anos, aos poucos ocorrem 

modificações na linguagem e na aparência do jornal. Tais mudanças demonstram justamente a 

iniciativa renovadora dentro do PCB. Este processo culmina na mudança do nome do 

periódico para Partido Novo, e a criação do Partido Popular Socialista em 1992.

Assim como OESP constrói, através de sua formação discursiva, a imagem do “outro”, 

ou seja, daqueles que são inimigos de sua ideologia, o Voz da Unidade também articula, 

através de seus discursos, a imagem de seus oponentes ideológicos. Em geral, a principal 

figura atacada é o capitalismo imperialista. Porém, no contexto com o qual trabalhamos, surge 

um novo “outro”, não necessariamente visto como inimigo, mas como uma força oponente 

que ora é criticada e ora é apoiada, o PT. Para Torres (2009), o que o PCB vem construindo 

desde 1922 — a sua intenção de ser um partido que agrupa representa as classes trabalhadoras 

— , foi concluído na década de 1980 pelo Partido dos Trabalhadores.

A autora também ressalta a mudança de formatação pela qual o jornal passou em 

1985. As suas matérias jornalísticas ficam mais curtas, visando atingir um público maior, algo 

que vai ao encontro daquilo que trabalhamos na introdução desta pesquisa, quando expusemos 

as mudanças ocorridas na mídia impressa a partir de sua concorrência com outros suportes.

Voltamos ainda em uma questão abordada na introdução do trabalho; a especificidade 

do discurso do Voz da Unidade, não somente como um veículo de informação, mas como um 

meio de propaganda política para um partido em específico. Sobre isso, citamos Charaudeau:

Discurso informativo e discurso propagandista têm em comum o fato de estarem 
particularmente voltados para o seu alvo. O propagandista, para seduzir ou persuadir 
o alvo, o informativo, para transmitir-lhe saber. Em ambos, a organização do 
discurso depende das hipóteses feitas a respeito do alvo, especificamente a respeito 
dos imaginários nos quais este se move. (CHARAUDEAU, 2019, p.60).

Ainda sobre esta temática o autor explica:

esses dois tipos de discurso distinguem-se pelo processo de veridição. No discurso 
propagandista, o status da verdade é da ordem do que há de ser, da promessa: um 
dom mágico é oferecido (“a eterna juventude”, pelo publicitário, ou o “bem-estar 
social” pelo político), cuja realização benéfica para o alvo só se concretizará se este 
se apropriar do dom. No discurso informativo, o status da verdade é da ordem do 
que já  foi: algo aconteceu no mundo, e é esse novo conhecimento proposto no
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instante de sua transmissão-consumação. Num discurso propagandista, não há nada 
a provar: o modelo proposto é o do desejo. Num discurso de informação, é preciso, 
ao contrário, provar a veracidade dos fatos transmitidos: o modelo proposto é o da 
credibilidade. (CHARAUDEAU, 2019, p.61).

Ou seja, ao analisar as edições do jornal Voz da Unidade deveremos levar em 

consideração esta especificidade de seu discurso.

3.3 AS CINCO TEMÁTICAS SELECIONADAS PARA ANÁLISE

Levando em conta o grande volume de publicações de nossas fontes entre os anos de 

1985 e 1991, elencamos cinco temáticas que nos auxiliam na compreensão do processo de 

queda da União Soviética, elas são: a morte de Chernenko e a posse de Mikhail Gorbachev 

como secretário geral do PCUS, O XXVII Congresso do PCUS, a viagem de Sarney à URSS 

— que não faz parte da derrocada do regime soviético, mas que é bastante válida para nossa 

análise como explicaremos a seguir — , a queda do Muro de Berlim e, finalmente, o próprio 

anúncio do fim da União Soviética. Os cinco temas escolhidos representam nosso recorte com 

relação às fontes. Não objetivamos definir essa escolha como a única possível, uma vez que 

entre 1985 e 1991, seria possível delimitar diversos outros eventos que marcam o processo de 

queda da URSS. Tendo em vista a nossa limitação de tempo para a realização desta pesquisa e 

à falta de acesso à algumas edições do jornal Voz da Unidade, decidimos manter nosso 

enfoque em alguns acontecimentos mais pontuais, no entanto, ressaltamos a necessidade de 

não trabalhar somente com grandes eventos sem contextualizá-los dentro de processos de 

maior duração.

A morte de Chernenko e a posse de Mikhail Gorbachev, ocorridas no dia 11 de março 

de 1985, representam o ponto inicial de nossa análise, uma vez que o recorte temporal 

compreende a trajetória da última gestão política na União Soviética. Através desse evento, 

podemos investigar quais eram as expectativas mundiais, e também da mídia brasileira, para 

este novo momento da história soviética, tendo em vista o caráter reformista das propostas do 

novo secretário-geral.

O XXVII Congresso do PCUS, ocorrido entre 25 de fevereiro e 6 de março de 1986 

em Moscou marca algumas das principais propostas políticas, sociais e econômicas que 

Gorbachev empreendeu durante os anos seguintes de seu governo, ou seja, neste evento temos
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um embrião daquelas que serão suas principais ideias de reforma para a União Soviética, de 

forma que é importante investigar mais profundamente este momento. Lembramos, porém, 

que nesta época, estas mudanças ainda estavam em período de desenvolvimento, e não foram 

feitos grandes avanços na prática (REIS FILHO, 1997).

A terceira temática que investigamos é a visita oficial de José Sarney à URSS, 

ocorrida entre os dias 17 e 21 de outubro de 1988. Embora estas notícias não envolvam 

necessariamente a derrocada do sistema soviético, compreendemos que para o nosso recorte 

temático, tal acontecimento não poderia ficar de fora da análise, uma vez que através dele, 

poderemos ver de que forma a mídia noticiou essa reaproximação diplomática entre o Brasil e 

a União Soviética.

Em seguida, trabalhamos com a queda do Muro de Berlim no dia 9 de novembro de 

1989, embora este acontecimento simbolize o fim da Alemanha Oriental, ele está totalmente 

interligado com o período final da União Soviética, como já explicamos. Neste mesmo ano, 

diversos países que faziam parte do bloco socialista passaram por processos de retomada do 

capitalismo, modificando o mapa europeu.

Finalmente, destacamos as notícias referentes ao fim da URSS em 25 de dezembro de 

1991, com a renúncia de Gorbachev e a passagem do poder para Boris Ieltsin. A respeito 

dessa temática, trabalharemos somente com a edição do dia 26 de dezembro de 1991 do 

OESP, já  que o Voz da Unidade não mais circulava no período.

No quadro organizamos quais edições dos jornais analisadas na pesquisa 

correspondem a tais eventos.

QUADRO 1 - Edições de OESP e Voz da Unidade correspondentes ao recorte temático da pesquisa (continua)

TEMÁTICA EDIÇÃO DE O ESTADO DE S. 
PAULO

EDIÇÃO DO VOZ DA 
UNIDADE

Falecimento de Konstantin 
Chernenko/ Posse de Mikhail 
Gorbachev como secretário-geral 
da URSS

Edição n° 33.749 (12 de março de 
1985)

Edição n° 241 (16 a 22 de março 
de 1985)

XXVII Congresso do PCUS Edição n° 34.046 (26 de fevereiro 
de 1986)

Edição n° 287 (28 de fevereiro a 6 
de março 1986)
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QUADRO 1 - Edições de OESP e Voz da Unidade correspondentes ao recorte temático da pesquisa (conclusão)

TEMÁTICA EDIÇÃO DE O ESTADO DE S. 
PAULO

EDIÇÃO DO VOZ DA 
UNIDADE

Visita oficial de José Sarney à 
URSS

Edição n° 34.862 (18 de outubro 
de 1988)
Edição n° 34.863 (19 de outubro 
de 1988)
Edição n° 34.864 (20 de outubro 
de 1988)
Edição n° 34.865 (21 de outubro 
de 1988)

Edição n° 416 (14 a 20 de outubro 
de 1988)
Edição n° 417 (21 a 27 de outubro 
de 1988)

Queda do Muro de Berlim Edição n° 35.192 (9 de novembro 
de 1989)
Edição n° 35.193 (10 de novembro 
de 1989)

Edição n° 472 (23 de novembro de 
1989)

Fim da URSS Edição n° 35.862 (26 de dezembro 
de 1991)

O periódico não estava em 
circulação na data de 25 de 
dezembro de 1991

FONTE: A autora (2022)

Salientamos que a diferença de periodicidade entre os veículos de comunicação fazem 

com que tenhamos que utilizar mais edições de OESP do que do Voz da Unidade para avaliar 

os mesmos acontecimentos, uma vez que com o espaço de uma semana para a publicação, o 

Voz acaba por noticiar eventos de forma mais resumida e completa do que o OESP, que 

diariamente expõe novos fatos sobre determinado assunto, como veremos principalmente no 

caso da viagem de Sarney à URSS.

A importância de cada um dos temas levantados para a construção do presente estudo 

foi descoberta a partir principalmente da leitura da bibliografia a respeito do período final da 

história da URSS. Por outro lado, em uma análise prévia do corpus documental, o qual 

tivemos acesso somente de forma digital, como mencionamos, percebemos que teríamos uma 

visão completa dos dois veículos de imprensa sobre os eventos escolhidos. Outras temáticas 

também poderiam ser significativas para nosso estudo, como por exemplo a cobertura do 

desastre núclear na usina de Chernobyl, porém, não tivemos acesso à edição do Voz da 

Unidade daqueles dias. Tendo em vista que, entre 1985 e 1991 foram publicadas 281 edições 

do Voz da Unidade e 1.976 do OESP teríamos uma tarefa praticamente impossível de análise 

se não colocassemos um recorte mais específico de estudo.

Passamos agora diretamente à análise das fontes.
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3.4 MORTE DE CHERNENKO E POSSE DE GORBACHEV

Iniciamos a análise partindo da edição n° 33.749 de O Estado de S. Paulo, do dia 12 de 

março de 1985, na qual é anunciada a posse de Mikhail Gorbachev como secretário-geral do 

PCUS. O fato ocorreu ainda no dia 11, de forma que a notícia foi anunciada no dia seguinte.

O periódico dá grande destaque ao acontecimento, trazendo-o já como manchete na 

primeira página: “Morre Chernenko. Gorbachev no poder”19. Logo abaixo do título há uma 

adição de imagens20, na qual ao lado esquerdo há uma fotografia de um aparelho de TV 

mostrando a imagem de Chernenko e no lado direito há uma imagem do rosto de Gorbachev. 

A maneira como as duas fotografias estão dispostas ajudam na criação de uma narrativa, de 

forma que o leitor pode compreender melhor os fatos ocorridos. A legenda da composição de 

imagens auxilia nesse processo: “A TV soviética comunica a morte de Chernenko, aos 73 

anos. Pouco depois, surge o sucessor, Mikhail Gorbachev, 54 anos”.

Na mesma página há também o título “Um apelo ao diálogo. E Reagan já  aceitou”. 

Estas chamadas convidam o leitor a buscar mais informações na seção Exterior, entre as 

páginas 8 e 15 desta edição, na qual a temática da sucessão do poder ocupa quase todo o 

conteúdo. Como veremos adiante, os textos jornalísticos presentes nesta seção nos auxiliam a 

compreender a visão que o periódico pretende passar ao leitor sobre os eventos na URSS, 

alguns mais vestidos de imparcialidade e outros mais explícitos quanto ao posicionamento 

político e ideológico do jornal. Esta é uma fórmula que se repete em praticamente todo o 

material analisado de OESP.

A variedade de engajamento nos gêneros de textos jornalísticos é muito bem 

explorada na obra de Charaudeau (2019). Retomando a informação trazida na introdução do 

trabalho, destacamos que o autor propõe uma categorização destes gêneros entre 

Acontecimento Relatado (AR), ou seja, textos nos quais os eventos em destaque são descritos, 

Acontecimento Comentado (AC), quando há uma interpretação das informações para o leitor 

e, enfim, Acontecimento Provocado (AP), quando é o próprio veículo de mídia que constrói o 

conteúdo que irá passar ao leitor, como no caso de entrevistas. Para além desta classificação, 

Charaudeau (2019) também categoriza os textos jornalísticos entre mais ou menos engajados.
19 Todas as reportagens e fotografias mencionadas no texto podem ser consultadas nos Anexos da dissertação.
20 Conforme Vilches (1987), a adição de fotografias na imprensa a nível da sintaxe visual se dá através de 
colagens ou o encadeamento de mais de uma imagem nas páginas do jornal. Isto pode ocorrer em uma mesma 
página do periódico ou em páginas consecutivas.
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Note-se que este maior ou menor grau de engajamento pode ocorrer em textos da instância 

interna do jornal, como no caso do editorial, ou em uma instância externa como no caso de 

análise de especialistas que não fazem parte do quadro de funcionários do periódico.

O OESP busca criar ou reproduzir certas imagens a respeito dos atores políticos 

envolvidos no cenário político mundial da segunda metade da década de 1980. Essa 

construção ocorre, principalmente, através de adjetivos utilizados para qualificar personagens 

como Gorbachev, Chernenko, Thatcher e Reagan, dentre outros. Em muitos momentos, de 

forma bastante direta, principalmente no que tange à URSS, a imagem construída de seus 

líderes se confunde com a própria nação que governam e, dessa forma, o jornal resgata a 

memória discursiva anticomunista já  consolidada na mídia tradicional brasileira. Visto isso, 

passaremos agora a análise de cada uma das páginas apontando os principais pontos e 

destacando as sequências discursivas mais importantes.

Na página 8 é repetida a manchete da primeira página e logo em seguida são 

apresentadas as principais informações sobre o evento. Sobre o novo secretário é mencionado:

(1) Porém, apenas quatro horas depois da agência Tass ter anunciado oficialmente a 
morte de Chernenko, surgiu o nome do sucessor, Mikhail Gorbachev, o mais jovem  
integrante do Politburo21 (54 anos) e partidário de profundas reformas na 
estrutura de produção soviética.22

Ainda,

(2) Enquanto o corpo de Chernenko era velado na Casa dos Sindicatos, rodeado por 
membros do Politburo (o enterro será amanhã), anunciava-se em Genebra que as 
negociações sobre controle de armas nucleares entre a URSS e os EUA serão 
reiniciadas hoje[...].

Enquanto a primeira sequência discursiva nos apresenta algumas ideias iniciais do 

jornal a respeito do novo líder, ou seja, a sua idade e suas ideias reformistas, a segunda 

sequência discursiva destacada nos demonstra a preocupação de OESP com a situação da 

Guerra Fria diante do evento da sucessão de poder, evidenciando dessa forma o peso da 

condição de produção do discurso em sua formulação.

21 Todas as vezes em que aparecem trechos grifados nas sequências discursivas extraídas das fontes, são grifos 
nossos, feitos para destacar para o leitor alguma informação que achamos relevante.
22 Para não gerar confusão entre a numeração dos tópicos que dividem a estrutura do texto e a numeração das 
sequências discursivas, optamos por usar os parênteses para estas últimas.
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Ao lado desse texto, é reproduzido o comunicado do comitê central do PC da URSS 

sobre a morte de Chernenko. Nesta edição do jornal, este é um dos poucos espaços nos quais é 

citada diretamente a fala dos adversários ideológicos do periódico. Segundo Mariani (1996), 

por muitos anos, os periódicos de grande circulação brasileira, de ideologia anticomunista, 

evitam ao máximo dar voz aos seus “outros”. Já na década de 1980, no entanto, devido a 

diminuição da ideia de um “perigo comunista”, este processo começa a ser revertido. Dessa 

maneira, como veremos na análise desta edição e nas próximas, por vezes o OESP tende 

apenas a “falar sobre” os comunistas, e em outros momentos chega a dar voz aos políticos 

soviéticos. No caso da edição do dia 12 de março de 1985, notamos principalmente que o 

jornal reproduz em grande quantidade a fala de políticos/especialistas ocidentais a respeito do 

novo líder soviético.

Logo abaixo, no lado esquerdo da página, há o seguinte título:

(3) “A notícia na TV, com várias horas de atraso”.

É sintomático que uma das principais notícias da primeira página da seção Exterior do 

jornal, se refira a tal questão. De certa forma, é como se o periódico visasse lembrar ao leitor, 

logo após noticiar os fatos referentes a morte de Chernenko e da escolha do novo secretário, 

que as informações são cerceadas na União Soviética e que a sua população não tem acesso 

imediato aos importantes eventos ocorridos em seu próprio país. Essa construção de sentido 

também surge nos seguintes trechos:

(4) “[...] confirmando com quase 19h de atraso, os rumores cada vez mais insistentes 

que circulavam por todo o país: Chernenko estava morto”;

(5) “Os indícios sobre a morte de um importante dirigente do Cremlin tornaram-se 

cada vez mais evidentes [...]”;

(6) “Na manhã de ontem , os indícios sobre a morte de Chernenko tornaram-se ainda 

mais claros”.

Logo em seguida, abaixo desse texto, há mais informações acerca de seu velório e do 

desenvolvimento de sua doença, que já  era visível para a população desde que o ex-secretário 

havia assumido o cargo. Neste box de informação há a adjunção de três fotografias que 

mostram o falecido líder soviético.

Salientamos a importância da imagem reproduzida no centro da página 8. Nela é 

possível ver duas fotografias. Do lado esquerdo há a figura de Chernenko acenando para a
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câmera, como alguém que se despede, já  do lado direito, há a imagem do rosto de Gorbachev 

encoberto por uma sombra. Podemos apontar para um processo de supressão parcial do objeto 

da fotografia, de acordo com Vilches (1987). Como explicamos anteriormente, essas formas 

de manipulações da fotografia de imprensa, servem para passar determinadas ideias ao 

público, neste caso, acreditamos que a reprodução de tal fotografia sirva para demonstrar 

como as intenções do novo líder ainda não são completamente conhecidas e, portanto, deve-se 

ter certa desconfiança com a sua figura. Abaixo há a legenda:

(7) “A morte do ortodoxo Chernenko abriu caminho para o reformista Gorbachev”.

O periódico constrói duas figuras distintas, a de Chernenko, representante do 

conservadorismo soviético, doente, idoso, falecido e ortodoxo. Por outro lado, a sua morte 

“abre o caminho” para a segunda figura, a de Gorbachev, para atuar enquanto um político 

jovem, reformista e representante de um diálogo com o ocidente. Ainda assim, sua fotografia 

sugere a necessidade de atenção. A respeito do envelhecimento dos líderes soviéticos, citamos 

Reis Filho:

A militância envelhecera. Em 1939, apenas 18,5% tinham mais de 40 anos. Quando 
se realizou o XIX Congresso , em 1951, 76,6% encontravam-se nesta faixa etária 
(15,5% com mais de 50 anos). Nos organismos dirigentes, estas proporções 
acentuavam-se, preocupantes, reforçando tendências conservadoras, indicando, 
talvez, sinais precoces de esclerose (REIS FILHO, 1997, p.185).

É curioso pensar que embora o jornal faça esta representação de Chernenko, os 

próprios líderes ocidentais neoliberais que apoia neste momento são também idosos, como 

Ronald Reagan que em 1985 tinha 74 anos e Margaret Thatcher que tinha 60 anos. Outros 

países também tinham presidentes em idade avançada como a França, cujo presidente, 

François Mitterand, tinha 69 anos e a Alemanha Ocidental, cujo presidente, Richard von 

Weizsacker, tinha 65 anos. Em geral nunca foi comum que pessoas muito jovens ocupassem 

cargos políticos de grande importância, em qualquer país. De qualquer maneira, de fato há na 

política soviética uma gerontocracia, de forma que aqueles que sobreviveram ao stalinismo 

seguiram ocupando o poder político até que Mikhail Gorbachev assumisse o cargo de 

secretário-geral. Alexiévitch (2016) reúne, por exemplo, relatos de pessoas comuns que 

viveram na URSS, dentre os quais se é dito que não havia mais surpresa quando um líder 

soviético falecia, dada a idade avançada.
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Este discurso fica ainda mais explícito na reportagem que segue a imagem, intitulada 

“Desde os 20 anos na escada do poder”, nela, a jornalista Cecília Thompson faz um histórico 

da trajetória política de Chernenko, reforçando sua situação de fragilidade quando assume o 

cargo de secretário-geral do PCUS. No seguinte trecho, há novamente a ênfase na oposição 

das figuras de Chernenko e Gorbachev:

(8) No domingo, finalmente, o último representante da Velha Guarda morreu, 
depois de um ano e um mês no poder, que, se não lhe bastaram para criar um estilo 
pessoal de governo, pelo menos não envolveram reformas radicais: seu estilo 
continuísta teve o efeito, paradoxal, de manter Gorbachov numa posição que não lhe 
dificultou agora, a ascensão a um posto que lhe vai permitir por em prática todas as 
reformas iniciadas e não concluídas por Andropov.

Outro importante ponto neste texto é a reprodução de uma imagem do rosto de 

Chernenko com o seguinte texto ao lado:

(9) “As fotos sempre mostram a imagem de um homem doente e cansado antes 

mesmo de ser indicado o sucessor de Andropov”.

Esta imagem é uma supressão parcial23 de uma fotografia, de forma que o rosto do ex- 

secretário-geral fica evidenciado. O texto juntamente ao recorte muito próximo do rosto do 

homem idoso direciona a interpretação do leitor para crer que ele de fato já  estava bastante 

próximo à morte.

Na notícia “Foi a vontade de Deus. Ele está contente” situada no lado direito da página 

8 percebemos a utilização de um recurso adotado com frequência por periódicos. O que 

Guilhaumou, Maldidier e Robin (2016) chamam de vívido-percebido. Segundo os autores, 

nesse estilo de texto midiático, grandes planos descritivos são apresentados aos leitores, 

trazendo à tona no texto os processos-espetáculos. Ou seja, através desta estratégia, o leitor 

visualiza imagens evocadas pelo jornalista em tom simultâneo, como se estivesse presente nos 

eventos noticiados, porém, enxerga a realidade através do filtro produzido pelo escritor do 

texto. Nas palavras dos autores: “Aqui, o jornalista é somente uma câmera que registra o 

‘real’” (GUILHAUMOU; MALDIDIER; ROBIN, 2016, p.56). Os seguintes trechos da 

notícia trazem ao leitor a experiência do vívido-percebido:

23 Levando em consideração a obra de Vilches (1987) esta poderia ser considerada uma supressão parcial da 
fotografia a nível de suporte material.
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(10) “Silenciosos moscovitas de todas as idades concentravam-se, ontem, por trás dos 

cordões policiais, na Praça Vermelha [...]”;

(11) “A praça foi enchendo-se de gente, milhares de pessoas silenciosas sob um céu 

azul, enquanto o sol de inverno dourava as cúpulas” .

Podemos associar a utilização do vívido-percebido à tentativa da imprensa de se 

equiparar ao rádio e à TV, uma vez que não tem como transmitir simultaneamente os eventos 

que cobre, conforme mencionamos na introdução.

Ainda na página 8, há um breve texto intitulado “Margaret gosta dele”, no qual é 

apontado o fato de que a primeira ministra britânica é favorável à Gorbachev, no entanto, a 

todo momento, o texto é construído visando um duplo sentido, em tom jocoso, em torno do 

fato de Margaret Thatcher ter afirmado “gostar” de Gorbachev. Há um sentido irônico, que 

assume, de certa forma, um caráter sexista, ao atribuir à fala da líder um caráter romântico ou 

sexual. O jornal está preocupado em passar ao leitor, constantemente, quais eram as opiniões 

dos grandes líderes ocidentais neoliberais a respeito de Gorbachev.

Na próxima página é repetida a notícia a respeito da proposta de diálogo entre Reagan 

e Gorbachev. É reforçada a ideia de que tudo já  estava pronto para a posse de Gorbachev, uma 

vez que na URSS, era conhecido o estado de saúde de Chernenko. Em seguida, na reportagem 

de A.M. Pimenta, correspondente de Washington, denominada “Mudanças esperarão a 

consolidação do poder”, são apresentadas algumas previsões realizadas pelos norte- 

americanos a respeito do novo governo soviético. Nela, destacamos adjetivos ligados à figura 

de Gorbachev e sua esposa Raísa Gorbachev:

(12) Ao visitar Londres em dezembro passado, Gorbachev causou profunda 
impressão na primeira-ministra Margaret Thatcher e em outros líderes britânicos. 
Ele e sua mulher foram vistos pela imprensa local como sofisticados e modernos. 
Ninguém se atreveria a dizer coisas semelhantes dos líderes soviéticos desde Stalin.

Novamente o jornal atribui valor positivo ao reconhecimento de Gorbachev por parte 

de líderes ocidentais, como Reagan e Thatcher. As palavras “sofisticados” e “modernos” são 

utilizadas para opor a figura do líder às figuras de seus antecessores. Reis Filho (1997) explica 

que de fato, Gorbachev e sua esposa causaram “boa impressão” no mundo ocidental

capitalista: “Em rápidos movimentos. Gorbachev impôs-se à atenção mundial. Pelas propostas
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conciliatórias. Pelo diálogo que passou a encarnar. Pela exposição de charme, o seu e o de sua 

mulher, Raissa” (REIS FILHO, 1997, p.232).

Em seguida, porém, o leitor é alertado:

(13) “[...] os Estados Unidos não deveriam deixar-se enganar pela aparência do casal 

Gorbachev [...]”.

Tal enunciado reforça o sentido criado pela imagem do rosto de Gorbachev encoberto 

por uma sombra na outra página, uma vez que, segundo tal construção, não é possível confiar 

plenamente no novo secretário-geral.

Apontamos também o seguinte trecho:

(14) “O presidente Reagan, que continua saudável aos 74 anos”.

Tendo em vista que nessa parte da reportagem, não se tratava especificamente de 

qualquer questão relacionada à saúde, podemos inferir que é colocada uma relação de 

oposição entre o idoso saudável e representante dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e o 

velho doente e falecido, representante da URSS, Chernenko.

O centro da página é ocupado por uma adjunção de imagens na vertical, formando 

uma linha do tempo, no qual são apresentadas fotos dos funerais dos falecidos líderes 

soviéticos, desde Lênin em 1924 até Chernenko em 1985, sendo que foram excluídos das 

imagens Malenkov (falecido somente de 1988) e Kruchev. Podemos inferir que a escolha de 

apresentar imagens de funerais de líderes soviéticos não somente dialoga com o evento da 

morte de Chernenko, mas acaba reafirmando, indiretamente a ideia de que a URSS é um 

corpo doente prestes a falecer, assim como seus antigos líderes.

A imagem é seguida da reportagem “Malenkov e Kruchev, a morte no esquecimento”. 

Nela, novamente é apresentada uma diferenciação de imagem entre os antigos líderes e os 

novos atores políticos da URSS:

(15) Nos primeiros 36 anos da revolução soviética, só houve dois dirigentes, 
enquanto nos últimos 32 anos, cinco ocuparam o poder, três desde novembro de 
1983. A rápida sucessão de dirigentes desta última fase permite duas conclusões: a 
direção soviética não entregou o poder a quem não tivesse começado a carreira na 
época de Stalin; e a geração da década de 20 esgota-se, razão por que, depois de 
Chernenko, outra geração mais jovem administrará os destinos da URSS. Desde 
Stalin, os dirigentes soviéticos consideraram sua nação um país bloqueado, cuja 
posição no mundo se viu sempre favorecida pela debilidade do Ocidente.

Mais um trecho chama a nossa atenção:
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(16) A história do Estado soviético tem sido uma confrontação permanente, na qual 
se inseriu a política de Stalin, após a Segunda Guerra Mundial, centralizada na 
criação de uma linha de países socialistas na Europa Oriental para manter o 
“inimigo” afastado de suas fronteiras.

Nesta última sequência discursiva, a palavra inimigo aparece entre aspas, o que 

evidencia o posicionamento do jornal frente ao conflito da Guerra Fria, uma vez que as aspas 

indicam uma mudança no sentido de determinada palavra, ou seja, o jornal não concorda que 

as nações que fazem oposição aos socialistas sejam de fato inimigas, uma vez que está 

alinhado ideologicamente a elas. Mariani (1996) aponta que o uso de aspas na matéria 

jornalística pode significar uma forma de parceria com o leitor, uma vez que ele partilhará 

com o jornal a criação de um sentido de ironia. O OESP pressupõe, dessa maneira, que seu 

leitor concorda com seu posicionamento político.

No lado direito da página 9, há a reportagem intitulada:

(17) “O PC é o motor da máquina burocrática”

Ela é assinada por A.C e, como o título indica, nela o leitor é informado de que 

independentemente das estruturas de poder presentes na União Soviética, na prática, é o 

PCUS que controla tudo que ocorre na potência. Para tanto, há a repetição de um mesmo tipo 

de frases:

(18) “Teoricamente existem várias fontes de poder na URSS, mas é o PCUS que 

manipula os fios e ‘supervisiona’ todas elas”;

(19) “Teoricamente, o Soviete Supremo é a fonte da legislação, mas na verdade 

limita-se a aprovar a política elaborada pela cúpula.”;

(20) “O Conselho de Ministros é teoricamente o executivo, [...] mas na prática 

também está atrelado ao Partido”.

É atribuído ao PCUS um papel manipulador. Através dessa construção de discurso, o 

OESP reforça a ideia de que a URSS encobre o que realmente ocorre, como no caso da 

demora na divulgação da notícia do falecimento de Chernenko. Nessa reportagem o jornal 

busca legitimar seu discurso acerca da situação soviética a partir da reprodução da fala de um 

dissidente do regime,Viktor Suvorov. Esta estratégia também é utilizada em outros textos e 

edições do jornal. Para Charaudeau (2019) isso se constitui enquanto um comentário feito por 

alguém externo ao jornal, com alto grau de engajamento, no entanto, Viktor Suvorov não seria
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somente um especialista no tema, pois também está próximo da figura de uma testemunha. 

Segundo o autor: “Observando-se a presença do cidadão de base nas mídias, percebe-se que 

ele aparece essencialmente sob duas figuras: o do cidadão vítima ou reivindicador, ou o do 

cidadão testemunha” (CHARAUDEAU, 2019, p.194). Nesse caso, o dissidente do regime 

aparece como uma vítima do socialismo.

O grau de engajamento aumenta nos próximos textos da edição. Embora Charaudeau 

(2019) tenha classificado os textos jornalísticos entre AR, AC e AP, ele ressalta que esta não é 

uma estrutura fixa e que os jornais podem misturar em um mesmo gênero estas classificações. 

É o que notamos em OESP, que na maioria das vezes, mistura relato com comentário. Nas 

próximas matérias, no entanto, a opinião do periódico ficará muito mais explícita para o leitor.

Na página 10, foi reproduzida uma matéria do jornal L ’express24, assinada por Bernard 

Ullmann, nela, encontramos adjetivos sobre Gorbachev já  no título:

(21) “Simpático e frio, o senhor da URSS”.

O texto começa com a descrição física de Gorbachev. Qual seria o motivo para isso, se 

o texto poderia ser simplesmente substituído pela reprodução de uma fotografia do novo 

líder? A resposta é: a adjetivação conduz o leitor à uma imagem específica, possivelmente 

diferente daquela que ele interpretaria ao ver uma fotografia de Gorbachev. Mais uma vez, é 

feita uma grotesca representação dos políticos soviéticos e, cada adjetivo utilizado é associado 

à situação da URSS. Segue a descrição do rosto de Gorbachev:

(22) Rosto redondo e fisionomia simpática, olhar frio, uma marca de nascença 
no crânio calvo [...] lábios grossos, prontos para o sorriso e para o escárnio : este 
é Mikhail Sergueievitch Gorbachev, 54 anos, o novo número um da União 
Soviética.

Em seguida, o jornalista faz uma comparação:

(23) “Gosto muito de Mikhail Gorbachev”, proclamou Margaret Thatcher (sua 
confissão espontânea faz lembrar outra, de Truman que, em Potsdam, em 1945, 
afirmou que “simpatizava muito como o velho Jô”, o mesmo Stalin que estava 
prestes a devorar metade da Europa).

24 Entendemos que, embora a reportagem não tenha sido escrita pelo O Estado de S. Paulo, reflete as suas 
opiniões, uma vez que está reproduzida em suas páginas. Dessa forma, analisaremos o texto da mesma maneira 
que as outras matérias.
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Essa fala é uma provocação para que o leitor deduza que a situação de 1945 pode se 

repetir, ligando a figura de Gorbachev à de Stalin. Ou seja, é reforçada a desconfiança com 

relação ao novo líder. Em seguida, porém, o autor ameniza seu comentário:

(24) “Entretanto, é preciso reconhecer que Gorbachev, pelo menos aparenta ser bem 

menos rude que seus antigos companheiros do Cremlin”.

Embora o caráter negativo atribuído ao líder tenha sido atenuado, essa estratégia serve 

para apontar que seus antecessores eram ainda piores que ele. Em seguida há mais um trecho 

de caracterização dos políticos da URSS:

(25) Em 9 de fevereiro de 1984 Andropov morreu. Cedo demais: Gorbachev ainda 
não estava pronto para o passo decisivo. O escolhido para suceder Andropov foi 
Chernenko, fiel discípulo de Brezhnev. O enfizema de Chernenko desempenhou 
um papel na ocasião: os velhos hierarcas do Cremlin contaram com a moléstia 
para eleger um um chefe que não sobrevivesse a eles próprios, durante muito tempo.

No lado superior direito da página, é reproduzida uma fotografia de Gorbachev e sua 

esposa ao lado de Margaret Thatcher. Em todos os textos o jornal procura retratar a relação do 

novo líder com o ocidente. Isto fica evidente na legenda da imagem:

(26) “Gorbachev e sua mulher Raisa encantaram a conservadora Margaret Thatcher” .

Logo abaixo está a reportagem “Uma longa etapa de transição”, também de A.C. 

Destacamos a sequência:

(27) Mas esses analistas em geral também notam que Gorbachev, apesar de toda a 
sua “juventude” e entusiasmo, terá de cumprir uma longa e dura etapa de transição, 
destinada a trazer para seu lado o poderoso “clã” conservador, do qual Chernenko 
foi um representante. A opinião geral é de que essa etapa de transição, durante a 
qual Gorbachev lutará para consolidar seu poder, se estenderá por uns cinco anos.

Nesse enunciado, salientamos dois pontos; o primeiro é o reforço da ideia de 

jovialidade e entusiasmo para a figura do novo líder em oposição ao conservadorismo de 

Chernenko. Embora a palavra juventude apareça entre aspas, e aqui retomamos o que Mariani 

(1996) explica a respeito do efeito de ironia que as aspas podem causar no discurso, uma vez 

que, provavelmente, para o jornal, Gorbachev não é de fato jovem, somente mais jovem do 

que seus antecessores que de fato eram bastante idosos. Por outro lado, pontuamos que nesse 

momento ainda não há a percepção de que na verdade, nos próximos cinco anos, a União 

Soviética seria dissolvida.
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Outros enunciados presentes no texto, demonstram o tipo de imagem criada para cada 

um dos personagens envolvidos na questão:

(28) “[...] o continuador de Andropov representa uma nova era na política 

soviética, a ascensão de uma geração que não teve de acomodar-se aos crimes de Stalin nem 

adveio diretamente dos tempos da Segunda Guerra Mundial”;

(29) “Por isso mesmo Gorbachev manobrou sempre com muito cuidado, a fim de não 

entrar em choque com os zelosos guardiões da ortodoxia do partido”;

(30) “[...] fiel burocrata Chernenko [...]”;

(31) “Apesar da simpatia demonstrada por Gorbachev, seu desempenho em política 

externa ainda é considerado uma incógnita [...]” ;

(32) “[...] essas são as diretivas “andropovistas” que o jovem secretário-geral vai 

tentar reviver, certamente tendo pela frente os velhos funcionários acomodados”.

Na página seguinte é explicado como outros países receberam tal notícia e também é 

ressaltada a manutenção da negociação entre URSS e EUA em Genebra, apesar do 

falecimento de Chernenko. É somente nessa página que o periódico traz a reação do Brasil 

frente à morte do secretário-geral, expondo que Figueiredo decretou luto de três dias no país. 

Na mesma página, na reportagem “O ‘urso’ quer aumentar o comércio de armas” de Roberto 

Godoy, é abordada a política de Gorbachev para a América Latina. Há a reprodução da fala de 

um analista militar ligado ao Estado Maior das Forças Armadas:

(33) “Gorbachev é um urso, o equivalente soviético para os falcões do ocidente”

Novamente, o periódico passa ao leitor a imagem de que Gorbachev é um forte líder,

porém, não é totalmente confiável. O jornal busca legitimar seu ponto de vista a partir da 

reprodução da opinião de um analista militar, ou seja, existe aqui um AC no qual o 

comentário é feito pelo especialista externo ao quadro de funcionários do jornal e no qual o 

grau de engajamento é relativamente alto.

Nesta página há também a reprodução de uma imagem do diplomata americano Max 

Kampelman cumprimentando Gorbachev em Genebra. A legenda é: “Max Kampelman (esq.) 

chefia a missão dos EUA em Genebra”. O que reforça a percepção da preocupação do jornal 

com a posição de líderes ocidentais frente à sucessão de poder na URSS.

Na página 12 encontramos textos a respeito do assunto da sucessão de poder na URSS 

com posicionamentos mais explícitos do periódico. A começar pelo título:
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(34) “Gorbachev herda um país esclerosado” .

Esta reportagem, assinada por Gilles Lapouge, correspondente de Paris, também é 

iniciada com uma descrição física, porém, desta vez o objeto de descrição é Chernenko. A 

construção da imagem dos líderes soviéticos como a imagem da própria União Soviética fica 

explícita no seguinte trecho:

(35) Nesse sentido, Chernenko assemelhava extraordinariamente ao país que 
governou: país esclerosado [...]. Um país cinzento, cataléptico, movimentando-se 
com dificuldade, e cuja voz é tão inaudível e quase tão morta quanto a do próprio 
Chernenko. Observação que, aliás, se aplica perfeitamente à maioria dos dirigentes 
da URSS.

Na matéria seguinte é intitulada:

(36) “A grande fábrica de robôs”

No título, já  ocorre uma caracterização negativa da União Soviética. Há também no 

texto descrições grotescas de alguns dos líderes da URSS:

(37) “Eis Stalin, poderoso e ardiloso [...], com o avançar da idade e do delírio, 

fechado em seu sonho sangrento”;

(38) Eis Malenkov, paquidérmico e imóvel. E eis um pequeno personagem roliço, 
camponês malicioso, agitado como um mergulhador, manhoso, “clownesco” :
Kruchev que certamente fez muitas besteiras mas que pelo menos provocou um 
santo rebuliço no império da noite e do gelo.

(39) “[...] a figura de Brezhnev, tão belo nos tempos de sua juventude, para 

transformar-se, com a idade e o poder, numa espécie de bloco de carne pesada, o olhar 

morno [...]”;

(40) “Em todos os campos, Chernenko tentou retomar os mornos floreios tecidos por 

Brezhnev e apagar os arabescos mais coloridos que Andropov havia começado a desenhar.”;

(41) A brutalidade brezhneviana tem o seu correspondente exato na brutalidade —  
e, é preciso dizê-lo, na tolice —  de Chernenko.”, “[...] velho Gromiko, homem 
inteligente, talvez, mas criado no serralho.

(42) “Tem-se frequentemente a impressão de que a burocracia (poderio enorme, 

indolente e cataléptico) é, na realidade o verdadeiro senhor da Rússia soviética.” ;
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(43) “A impressão que se tem é que o homem soviético, submetido há 70 anos a um 

molde terrível, hoje se assemelha a um robô, incapaz de iniciativa, de movimento ”

Na metade direita da página 12, há uma composição de imagens e textos informativos 

sobre a União Soviética. Primeiramente há um mapa demonstrando como o poder militar está 

distribuído pela URSS. Em seguida são apresentados alguns dados geográficos e dois gráficos 

sobre a economia soviética. Lembramos que segundo Charaudeau (2019), este tipo de recurso 

ajuda a tornar ao leitor algumas informações mais inteligíveis.

Por fim, algo válido de nossa atenção; o periódico apresenta os “Fatos históricos mais 

importantes" referentes à trajetória da URSS. Eles são: A revolução de outubro de 1917, a 

morte de Lênin em janeiro de 1924 e a morte de Stalin em março de 1953, a intervenção na 

Hungria em 1956, na Tchecoslováquia em 1968 e no Afeganistão em 1979. Como já 

explicamos na introdução do trabalho, os periódicos possuem o poder de criar a sua própria 

escrita da história, inserindo os acontecimentos do cotidiano nessa dimensão. Neste caso, 

porém, além de inserir o evento da sucessão de poder na URSS em uma historiografia própria, 

na qual OESP realiza uma interpretação da morte de Chernenko e da posse de Gorbachev, o 

jornal também resgata eventos que fazem parte da trajetória dessa potência. Por que esses 

eventos foram escolhidos para compor uma narrativa e não outros?

Para além da Revolução de 1917, novamente são destacadas as mortes de grandes 

líderes soviéticos. O jornal a todo momento trata dessa temática, como temos visto até aqui. 

Os outros três eventos tratados pelo OESP são invasões feitas pela URSS a outros territórios, 

ou seja, acontecimentos que não passam uma imagem positiva de seu oponente ideológico. 

Lembramos que outros eventos poderiam ter sido destacados pelo periódico, como por 

exemplo, a Batalha de Berlim em 1945 ou até mesmo os lançamentos de satélites artificiais 

Sputnik I e II no ano de 1957.

A partir das sequências discursivas destacadas nesta edição de OESP organizamos o 

seguinte quadro:
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QUADRO 2 - Edição n° 33.749 (12 de março de 1985) de OESP (continua)

PERSONALIDADE/
EVENTO SD

ADJETIVO/ 
REPRESENTAÇÃO 
UTILIZADOS PELO OESP 
PARA QUALIFICÁ-LO

POSICIONAMENTO DO 
PERIÓDICO

URSS/Chernenko/ 
Dirigentes soviéticos

34 e
35 "país esclerosado” Anticomunista

URSS/
Chernenko/Dirigentes
Soviéticos

35 "cinzento, cataléptico” Anticomunista

URSS 38 "império da noite e do gelo” Aparentemente neutro

URSS 36 "A grande fábrica de robôs” Anticomunista

PCUS 17 "motor da máquina burocrática” Anticomunista

PCUS 25 "os velhos hierarcas do 
Cremlin”

Anticomunista

PCUS 32 "velhos funcionários 
acomodados” Anticomunista

O homem soviético 43 "robô, incapaz de iniciativa, de 
movimento” Anticomunista

Mikhail Gorbachev 1

"o mais jovem integrante do 
politburo”
"partidário de profundas 
reformas na estrutura de 
produção soviética”

Favorável

Mikhail Gorbachev 7 "reformista” Favorável

Mikhail Gorbachev 21 "Simpático e frio, senhor da 
URSS”

Desconfiado

Mikhail Gorbachev 22 "o novo número um da União 
Soviética”

Aparentemente neutro

Mikhail Gorbachev 24
"aparenta ser bem menos rude 
que seus antigos companheiros 
do Cremlin”

Desconfiado/anticomunista

Mikhail Gorbachev 9 "sucessor de Andropov” Aparentemente neutro

Mikhail Gorbachev 28 "Continuador de Andropov” Aparentemente neutro

Mikhail Gorbachev 32 "jovem secretário-geral” Favorável
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QUADRO 2 - Edição n° 33.749 (12 de março de 1985) de OESP (conclusão)

PERSONALIDADE/
EVENTO SD

ADJETIVO/ 
REPRESENTAÇÃO 
UTILIZADOS PELO OESP 
PARA QUALIFICÁ-LO

POSICIONAMENTO DO 
PERIÓDICO

Mikhail Gorbachev 33 "urso” Desconfiado

Mikhail Gorbachev e Raísa 
Gorbachev 12 “sofisticados e modernos” Favorável

Konstantin Chernenko 9 "homem doente e cansado” Anticomunista

Konstantin Chernenko 7 “ortodoxo” Anticomunista

Konstantin Chernenko 8 “o último representante da velha 
guarda”

Anticomunista

Konstantin Chernenko 27 “representante” de um “‘clã’ 
conservador” Anticomunista

Konstantin Chernenko 30 “fiel burocrata” Anticomunista

Ronald Reagan 14 “saudável” Elogioso

Margaret Thatcher 26 “conservadora” Aparentemente neutro

Josef Stalin 37 “Poderoso e ardiloso” Desconfiado/anticomunista

Geórgiy Malenkov 38

“paquidérmico e imóvel” 
“pequeno personagem roliço, 
camponês malicioso, agitado 
como um mergulhador, 
manhoso, ‘clownesco’.”

Anticomunista

Leonid Brezhnev 39
“belo nos tempos de sua 
juventude”
“bloco de carne pesada”

Anticomunista

Andrei Gromiko 41
“velho”
“inteligente”
“criado no serralho”

Desconfiado/aparentemente neutro

FONTE: O Estado de S. Paulo (1985)

Passamos agora para a análise da edição n° 241 do Voz da Unidade. Esta edição foi 

publicada na semana entre os dias 16 e 22 de março de 1985. Na primeira página, a manchete 

trata de outra temática importante naquele momento, a posse de Sarney como presidente após 

a internação de Tancredo Neves. A maior parte da página é ocupada pela reprodução de uma 

fotografia do comício na Praça da Sé em 1984, mas também estão estampadas em tamanho
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menor, fotos de rosto de ambos os políticos, seguidas do título em vermelho: “Começa a Nova 

República”.

Na chamada da notícia, é evidenciado o apoio do periódico ao vice-presidente Sarney. 

O texto sobre o tema ocupa as páginas 3, 4 e 5. A temática da sucessão de poder na URSS 

aparece no canto inferior direito da primeira página, com o título “Tchernenko e Gorbachev” 

e a indicação de que o tema é debatido na última página do jornal. Não há nenhuma imagem 

referente ao evento e nem qualquer outro tipo de destaque para o assunto.

Esta construção do jornal demonstra o seu maior engajamento enquanto ator político 

dentro do próprio Brasil, afastando-se cada vez mais da ideia de ser um braço do PCUS. 

Imagem consolidada durante muitos anos, principalmente com o Levante de 1935, como 

mencionamos anteriormente.

Na última página do jornal, há o antetítulo “Tchernenko/Gorbachev” e o título:

(44) “A permanência da tradição leninista” .

A manchete não salienta a morte do antigo líder, mas sim, o processo de sucessão que 

envolve o sistema socialista soviético como um todo, a permanência de uma tradição. A todo 

momento, como veremos, os atores políticos soviéticos aparecem como peças de um 

propósito maior e como pessoas exemplares que se dedicam à manutenção do regime. Outro 

ponto importante é o fato de o título aparecer em letras vermelhas. O Voz da Unidade sempre 

utiliza esta cor, que o representa ideologicamente, para dar destaque à determinadas 

informações.

Nesta página há a adjunção de duas imagens, a fotografia do rosto de Chernenko e a 

fotografia do rosto de Gorbachev lado a lado. Note-se que, diferentemente do OESP não se 

faz distinção entre os dois políticos. A legenda das fotos são:

(45) “Tchernenko: uma vida a serviço do comunismo”;

(46) “Gorbachev: na tradição de Lênin”.

Do lado direito dessas duas imagens, há um breve texto no qual o periódico procura 

naturalizar a sucessão política na URSS. Este é o processo que Charaudeau (2019) chama de 

produção de efeito de verdade, conforme explicamos na introdução do trabalho. Isto se dá 

principalmente através do enunciado:

(47) “um processo normal” .

Há ainda a exaltação de um caráter democrático nesse acontecimento:
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(48) “tradição leninista demonstrou a sua vigência democrática”.

Nesse mesmo texto, destacamos que o jornal refere-se a Chernenko como:

(49) “líder Tchernenko”;

(50) “o dirigente Konstantin Tchernenko [...]” .

Alguns enunciados são importantes para compreender a construção da imagem do ex 

secretário-geral pelo Voz:

(51) “a morte não roubou tão somente aos soviéticos um líder cujas qualidades de 

estadistas foram universalmente reconhecidas [...]”;

(52) “[...] um quadro cuja capacitação teórica e política era das mais altas [...]”

O jornal também salienta a sua formação acadêmica:

(53) “diplomado em Pedagogia”.

Percebemos, dessa forma, que busca-se construir a imagem de Chernenko como um 

líder que, embora tenha ficado pouco tempo no cargo de secretário-geral da URSS, possui 

uma longa e exemplar trajetória de dedicação ao PCUS e que era extremamente qualificado 

para o cargo. Sobre a sua atuação internacional o texto explica que:

(54) “Na frente externa, em face do belicismo imperialista, manteve alta a bandeira da 

paz, sem nada conceder à chantagem irresponsável de Reagan.”

Nessa sequência, percebemos a preocupação já latente do PCB referente à questão do 

pacifismo, cada vez mais presente em seus discursos. Também, há a associação da figura de 

Reagan com o “belicismo imperialista”, ou seja, notamos uma clara contraposição por parte 

do periódico entre a figura dos seus, os socialistas pacifistas, e dos “outros”, os capitalistas 

que incentivam a guerra.

Em seguida o jornal refere-se a Gorbachev da seguinte forma:

(55) “Gorbachev, o sucessor”.

Dessa forma, o discurso do Voz da Unidade reforça a ideia do processo natural de 

sucessão de poder na URSS que dá continuidade a tradição leninista. Nesse sentido, 

Gorbachev aparece simplesmente como o sucessor do poder e não alguém que foi escolhido 

dadas as circunstâncias.

O jornal segue mostrando o seu pesar com relação ao falecimento de Chernenko:

(56) “É que perda tão ponderável não se supera facilmente [...]” .
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No enunciado seguinte há a construção da imagem de Gorbachev como um líder 

mundialmente reconhecido. Igualmente, é ressaltado o caráter pacífico de sua futura gestão:

(57) “A eleição de Gorbachev foi recebida com entusiasmo tanto pelo povo soviético 

como por todos os cidadãos amantes da paz e do progresso social” .

Em sua pesquisa, Tavares aponta que na mídia pecebista:

A influência soviética no mundo era neutra, relacionada à paz e ao desejo sincero 
dos povos, enquanto os americanos, nessa visão iconográfica, mantêm relações com 
outros países visando à exploração econômica e agressão militar (TAVARES, 2017, 
p.307).

Embora o recorte temporal trabalhado pelo autor seja mais recuado que o nosso, 

entendemos que tal construção acerca da imagem dessas duas nações faz parte da memória 

discursiva do PCB, uma vez que ainda surge nas páginas do Voz da Unidade, por exemplo 

quando a figura de Gorbachev é ligada à paz e a figura de Reagan é associada ao belicismo 

imperialista.

Assim como Chernenko, Gorbachev também é apontado pelo jornal como um político 

qualificado para assumir o cargo de secretário-geral da URSS. No texto ele é descrito como:

(58) “Advogado e agrônomo”;

(59) “Representante da nova geração de quadros políticos [...]” .

No tópico “Tradição leninista”, é reafirmado o suposto caráter democrático da política 

soviética, bem como a crença na continuidade de seu sistema socialista. As sequências 

seguintes demonstram tal construção de sentido:

(60) “Mas é igualmente claro que o processo de desenvolvimento soviético rumo ao 

comunismo não sofrerá descontinuidade”;

(61) “[...] na tradição leninista, a democracia socialista se realiza no plano da direção 

do Partido e da gestão do Estado, pelo trabalho coletivo”.

O jornal procura legitimar o processo de sucessão na URSS através da memória de seu 

primeiro líder, qualificando essa eleição enquanto algo próprio da democracia. O Voz aponta o 

partido e o Estado enquanto atores principais deste processo na URSS. Diferentemente do 

OESP, o periódico passa ao leitor a ideia de confiança nesses dois agentes políticos.

Na sequência discursiva seguinte também há a preocupação em transmitir ao leitor a 

noção de que o processo de sucessão de poder é natural, e deverá manter o socialismo na
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ativa. Gorbachev surge como a figura de renovação que este antigo sistema necessita. Apesar 

da triste perda do antigo chefe de estado, o novo líder é uma promessa de manutenção da 

ordem na URSS. Vejamos o trecho:

(62) “Nesse sentido, a irreparável perda de Konstantin Tchernenko e a promissora 

eleição de Mikhail Gorbachev são dados que devem ser emoldurados na prática de um 

sistema de direção que, sem prescindir dos grandes homens, garante que as sucessões se 

dêem no melhor espírito de continuidade e renovação”.

No canto inferior direito da página há a reprodução do telegrama do PCB para a 

URSS. Diferentemente do OESP, e obviamente, enquanto veículo oficial de imprensa do 

partido, o jornal busca citar diretamente a sua fala a respeito do evento. O mesmo espaço para 

o discurso desse grupo não é concedido pelo outro periódico. Este texto é bastante útil para 

compreender como o Voz da Unidade procura construir a imagem do PCB enquanto os 

verdadeiros comunistas brasileiros. Mais que isto, no título do texto, o jornal caracteriza os 

membros do PCB enquanto povo brasileiro:

(63) “As mensagens dos brasileiros”.

O enunciado que aparece logo no início do texto, precedendo as mensagens enviadas, 

demonstra melhor esta construção de sentido:

(64) “Na seqüência dos comunicados oficiais da morte de Tchernenko e da eleição de 

Gorbachev, os comunistas brasileiros, em telegramas assinados por Giocondo Dias, fizeram 

chegar aos soviéticos as suas reações aos dois eventos” .

O texto publicado pelo Voz da Unidade a respeito da morte de Chernenko e a posse de 

Gorbachev pode ser categorizado como uma mistura entre AR e AC altamente engajado. 

Organizamos dessa forma um quadro para compreender melhor como o periódico representou 

cada um dos envolvidos no evento.

QUADRO 3 - Edição n°241 (16 a 22 de março) do Voz da Unidade (continua)

PERSONALIDADE/
EVENTO SD

ADJETIVO/ 
REPRESENTAÇÃO  
UTILIZADOS PELO VOZ 
DA UNIDADE PARA  
QUALIFICÁ-LO

POSICIONAMENTO DO 
PERIÓDICO

Konstantin Chernenko 49 "líder” Aparentemente neutro
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QUADRO 3 - Edição n°241 (16 a 22 de março) do Voz da Unidade (conclusão)

PERSONALIDADE/
EVENTO SD

ADJETIVO/ 
REPRESENTAÇÃO 
UTILIZADOS PELO VOZ 
DA UNIDADE PARA  
QUALIFICÁ-LO

POSICIONAMENTO DO 
PERIÓDICO

Konstantin Chernenko 50 “dirigente” Aparentemente neutro

Konstantin Chernenko 51
“um líder cujas qualidades de 
estadista foram universalmente 
conhecidas”

Elogioso

Konstantin Chernenko 52
“um quadro cuja capacitação 
teórica e política era das mais 
altas”

Elogioso

Konstantin Chernenko 53 “diplomado em pedagogia” Favorável

Mikhail Gorbachev 55 “o sucessor” Aparentemente neutro

Mikhail Gorbachev 58 “Advogado e agrônomo” Favorável

Mikhail Gorbachev 59 “Representante da nova geração 
de quadros políticos”

Aparentemente neutro

Políticos soviéticos 62 “grandes homens” Elogioso

Membros do PCB 63 “brasileiros” Favorável

Membros do PCB 64 “os comunistas brasileiros” Favorável

FONTE: Voz da Unidade (1985)

Enquanto o jornal O Estado de S. Paulo fez uma grande cobertura do tema da 

sucessão de poder na URSS, o Voz da Unidade gastou menos espaço de sua edição para tratar 

do mesmo tema. Neste momento, o Voz parece estar muito mais engajado na luta pela 

consolidação do regime democrático no Brasil, de forma que a morte do secretário-geral 

soviético fica em segundo plano. No entanto, apesar do texto mais compacto, o nível de 

engajamento presente no discurso do veículo de mídia pecebista é bastante alto, o que nos 

possibilitou identificarmos facilmente como a sua formação ideológica se materializou nas 

sequências discursivas destacadas.

Após ler as matérias publicadas pelos dois jornais, poderíamos resumir seus 

posicionamentos frente ao evento da seguinte maneira; enquanto o OESP passa ao seu leitor 

um ponto de vista de desconfiança com relação ao novo líder, Mikhail Gorbachev, o Voz trata
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este processo com naturalidade. Ou seja, notamos que a FI do primeiro jornal se materializa 

em seu discurso na medida em que são reproduzidas diversas falas anticomunistas — 

conforme categorizado no quadro 1 — e mesmo ao elogiar o novo secretário-geral, 

reproduzindo o posicionamento de líderes ocidentais, o caracteriza como alguém a quem se 

deve prestar atenção, uma vez que para a FI do jornal, os soviéticos não são totalmente 

confiáveis — pelo contrário, são o seus “outros” .

Reis Filho explica como o mundo ocidental capitalista enxergava a aparição da figura 

de Gorbachev no cenário político mundial: “E a elegância e a desenvoltura com que se 

comportava, as maneiras, o fino trato, como podia uma sociedade tão cinzenta ter sido capaz 

de projetar um filho tão pródigo? Um espanto” (REIS FILHO, 1997, p.232) E ainda expõe 

que “Não gratuitamente levantaram-se vozes cautelosas, de advertência. Daquele gelo não 

poderia surgir calor. Era uma cortina de fumaça, um engodo, uma farsa” (REIS FILHO, 1997, 

p.232). Ou seja, de fato havia uma grande dúvida a respeito do que aquele homem seria capaz 

de fazer.

Por outro lado, nas páginas do Voz, as opiniões de líderes ocidentais a respeito de 

Gorbachev nem aparecem, uma vez que estes, por sua vez, são justamente os “outros” para a 

FI do partido e do jornal. Ao contrário de OESP, o Voz traz informações sobre a formação 

acadêmica dos líderes soviéticos e a questão da idade ou saúde desses personagens não tem 

importância em seu discurso. Para este periódico, ao contrário daquilo apresentado pelo 

OESP, a União Soviética e seus processos políticos estão ainda muito vivos e trazem uma 

tradição desde Lênin.

Ainda sobre os líderes ocidentais e principalmente Ronald Reagan, os jornais os 

qualificam de formas bastante distintas. O OESP, estando alinhado aos EUA, o elogia como 

alguém saudável, algo que mascara a sua idade avançada, igual à dos líderes soviéticos 

criticados. Já o Voz o associa com o belicismo imperialista, algo que o coloca no extremo 

oposto do ideal que o PCB buscava difundir naquele momento.

Há mais uma diferença entre a construção dos dois jornais; o OESP utiliza muito mais 

reproduções de fotografias do que o Voz da Unidade. Como apontamos durante a análise, as 

fotografias utilizadas pelo OESP auxiliam na criação de sua narrativa. Já no Voz a ausência de 

imagens provavelmente ocorre devido ao tamanho reduzido da publicação, somente uma 

página.
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Enquanto o OESP utiliza um verniz de neutralidade, pelo menos nas primeiras 

matérias, o jornal pecebista demonstra mais explicitamente seu posicionamento com relação 

ao tema. Isto se dá pelo seu caráter de discurso não somente jornalístico, mas também 

propagandístico que lhe possibilita abertura para uma expressão ideológica mais evidente. 

Nesse sentido, o OESP busca legitimar seu discurso através de citações e o uso de mapas e 

linhas do tempo, já  o Voz não tem essa mesma preocupação. Podemos afirmar que a 

construção do discurso de OESP é mais didatizada, de forma que o jornal procura interpretar 

para o leitor o que está acontecendo na URSS. O discurso do Voz da Unidade, por outro lado, 

não explica os pormenores da sucessão de poder, mas sim, celebra este processo e os agentes 

envolvidos nele. Há sempre entre os discursos de ambos os jornais um balanço entre o fazer 

saber e o fazer sentir.

O resgate da memória discursiva é evidente nos dois veículos de imprensa. Para o 

OESP, a memória discursiva construída pela mídia tradicional brasileira, aliada às elites e ao 

anticomunismo se mostra na desconfiança que o jornal propaga com relação às figuras de 

políticos soviéticos. Já para o Voz, sua memória discursiva faz com que o jornal resgate 

conceitos consolidados ainda no governo de Lênin.

No caso específico de OESP, que tem matérias assinadas, destacamos que os 

jornalistas são sujeitos descentrados. Embora cada um deles possua formação e trajetória 

diferentes uns dos outros, notamos que há uma certa homogeneidade discursiva em seus 

textos, de maneira que a produção de sentidos nas sequências discursivas destacadas, são 

bastante similares. Eles devem dessa forma, obedecer à formação ideológica e discursiva da 

empresa em que trabalham. Não seria possível, por exemplo, que algum deles exaltasse o 

sistema socialista nas páginas deste jornal.

3.5 O XXVII CONGRESSO DO PCUS

A segunda edição de OESP que selecionamos para análise é do dia 26 de fevereiro de 

1986, n° 34.046. Entre 25 de fevereiro e 6 de março de 1986 ocorre o XXVII Congresso do 

PCUS, no qual Gorbachev expõe algumas das mudanças que pretende implementar na União 

Soviética. Estas mudanças, em alguns anos, levariam ao fim a potência socialista. Assim 

sendo, nesta edição são apresentadas as principais impressões do jornal sobre o discurso de 

Gorbachev do dia 25 de fevereiro de 1986.
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Diferentemente do caso da sucessão de poder na URSS, que ganha a manchete do 

jornal, a notícia a respeito do XXVII Congresso do Partido recebe menor destaque na primeira 

página em um pequeno texto de chamada e nenhuma imagem. O título da notícia referente ao 

evento é:

(65) “Gorbachev ataca os EUA e Brezhnev”.

Tal escolha de palavras nos auxilia em um primeiro momento a compreender qual o 

enfoque que será dado na matéria jornalística presente na página 12 do periódico. Na chamada 

da notícia, há justamente o destaque para as críticas de Gorbachev direcionadas para Reagan, 

bem como para Brezhnev.

Na seção Exterior do jornal, a questão é a última a ser apresentada, na página 12 do 

jornal, diferentemente da temática da sucessão de poder que apareceu em um maior número 

de páginas. Nesta página, na matéria jornalística sobre o congresso há uma nova forma de 

referir-se à Mikhail Gorbachev, alternativa àquela utilizada quando ele assumiu o cargo de 

secretário-geral no ano anterior. O texto começa com o seguinte enunciado:

(66) “O líder do Cremlin, Mikhail Gorbachev, abriu ontem o 27° Congresso do PC 

soviético com seu mais violento ataque à política do governo de Ronald Reagan desde que 

subiu ao poder [...]”.

O jornal passa a referir-se à Gorbachev enquanto um líder já  consolidado, o “líder do 

Cremlin”. Por outro lado, neste mesmo trecho, é explícita a construção de um sentido de 

violência dado ao ato de crítica do secretário-geral com relação aos Estados Unidos, através 

de “seu mais violento ataque”.

Ainda nessa notícia, salientamos o uso extensivo de citações diretas da fala de 

Gorbachev. Isso acentua o já  mencionado caráter do estilo de publicação de OESP. 

Primeiramente há a proposta da exposição dos fatos através de uma aparência de neutralidade 

— nesse sentido as citações diretas lhe são bastante úteis — e posteriormente, uma maior 

demonstração das opiniões do jornal. É o balanço entre o AR e o AC descrito por Charaudeau 

(2019). No entanto, lembramos que a citação das falas de Gorbachev constituem uma 

reprodução de ideias exteriores ao jornal, cabe ao OESP interpretar para o seu leitor aquilo 

que foi dito. Para Charaudeau (2019), quando a mídia reproduz falas de políticos, tenta extrair 

sentidos ocultos de forma que possa “desmascarar” as suas reais intenções para o público.

Logo em seguida há a matéria intitulada:
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(67) “Imperialismo americano é um monstro horrível” .

Nela, novamente Gorbachev é tratado enquanto “líder do Cremlin”. O texto traz à 

tona as críticas realizadas à Ronald Reagan e aos Estados Unidos. Nesta reportagem 

encontramos mais algumas citações da fala de Gorbachev. O título da matéria, na verdade, faz 

menção ao pensamento soviético a respeito do imperialismo americano. O alinhamento do 

jornal à ideologia capitalista norte-americana fica evidente uma vez que, assim como nas 

sequências 65 e 66, Gorbachev e a URSS são associados à violência. Vejamos os enunciados:

(68) “[...] disse ontem o líder do Cremlin , dedicando uma parte de seu discurso no 27° 

Congresso a violentos ataques à política do presidente Ronald Reagan”;

(69) “Como se esperava, Gorbachev também aproveitou a oportunidade para reafirmar 

a resposta negativa da URSS à proposta de redução dos mísseis na área da Europa feita pelo 

presidente Reagan” .

Nestes enunciados há a contraposição entre a figura de Ronald Reagan e de 

Gorbachev. O líder soviético aparece enquanto uma oposição às propostas tidas como 

razoáveis pelo periódico. No entanto, o texto também traz outro lado do mesmo debate. Isto é 

o que Charaudeau (2019) trata como uma espécie de “gangorra” nos textos jornalísticos, ou 

seja, para vestir-se de imparcialidade, por vezes os periódicos trazem em uma mesma matéria 

opiniões ou interpretações variadas sobre um mesmo ponto. Isto ocorre no enunciado 

seguinte, no qual o jornal busca demonstrar que os EUA também tinham dificuldades de 

negociar com a URSS:

(70) “Por outro lado, os EUA também não concordaram com a exigência da URSS de 

incluir nas negociações as forças nucleares da França e da Inglaterra e nesse caso atenderam a 

apelos vindos dos próprios governos desses países” .

Destacamos o fragmento:

(71) “Os observadores ocidentais em Moscou notaram que Gorbachev ficou 

claramente irritado com a demora da resposta dos EUA [...]” .

Nele, o jornal mostra a sua confiança, acima de tudo, nos observadores ocidentais que 

estavam no evento. Novamente o líder soviético é associado com uma palavra que remete à 

violência, já  que estaria “claramente irritado” .

Já na matéria “Proposto Congresso Mundial”, são mencionados alguns dos assuntos 

tratados por Gorbachev no congresso. O periódico elenca ações pretendidas pelo líder que
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poderiam ser caracterizadas enquanto pacifistas, no entanto, em nenhum momento há a 

utilização desta palavra para descrevê-lo. Logo no primeiro parágrafo o texto traz informações 

sobre a tentativa de Gorbachev de negociar com outros países a fim de instaurar segurança e 

paz em detrimento do belicismo que configura a Guerra Fria. São apresentadas as suas 

propostas sem que dessa vez o jornal interprete a sua fala, dentre elas estão a luta contra a 

discriminação e a defesa da soberania dos povos.

No segundo parágrafo da matéria, também é indicada a preocupação do secretário- 

geral em combater o terrorismo, algo que vai de encontro ao que está presente no primeiro 

parágrafo do texto. Em seguida, é citada a fala de Gorbachev a respeito de seu intuito de 

retirar as tropas soviéticas do Afeganistão e enfim, no último parágrafo o jornal menciona que 

o secretário-geral acha absurdo o fato de países de terceiro mundo terem que pagar dívidas 

externas. Nesse momento, o jornal retoma a estratégia discursiva construída até então, no 

sentido de atribuir violência à Gorbachev:

(72) “E ele aproveitou para fazer mais um ataque aos EUA [...]” .

Em seguida vem o título:

(73) “Uma crítica à velha guarda”.

O texto é acompanhado da reprodução de uma fotografia de Leonid Brezhnev com a 

seguinte legenda:

(74) “Brezhnev: bode expiatório?”

Esta construção de discurso do periódico é muito interessante, uma vez que, ao mesmo 

tempo em que novamente é destacada a diferença — de idade e de posicionamento político — 

entre Gorbachev e seus antecessores, o jornal consegue passar para o leitor novamente um 

tom de desconfiança com relação ao novo secretário-geral, uma vez que a pergunta “bode 

expiatório?” remete à ideia de que Gorbachev poderia estar colocando a culpa de seus 

supostos erros em outra pessoa. Como apontamos no capítulo anterior, de fato, a era Brezhnev 

foi tratada por Gorbachev como um momento de estagnação.

Os anos de Brejnev iriam ser chamados pelos reformadores de “era da estagnação”, 
essencialmente porque o regime parara de tentar fazer qualquer coisa séria em 
relação a uma economia em visível declínio. (HOBSBAWM, 1995, p.458).

Vejamos o trecho seguinte:
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(75) “Gorbachev tinha ao seu lado o presidente da URSS, Andrei Gromiko, um dos 

veteranos do Politburo e chanceler durante todo o período de Leonid Brezhnev. Mas isso 

não impediu o líder do Cremlin de atacar duramente a ‘era de Brezhnev’ [...]” .

Segue-se então a citação da fala de Gorbachev fazendo diversas críticas à Brezhnev 

bem como a apresentação de medidas que ele busca adotar para a URSS. Algo que está de 

acordo com aquilo que vimos no capítulo anterior, ou seja, a tentativa de Gorbachev de 

romper com políticas que se consolidaram na URSS principalmente a partir da era de Stálin. 

Lembramos no entanto que “para a maioria dos cidadãos soviéticos, a era Brejnev significou 

não ‘estagnação’, mas os melhores dias que eles e seus pais, ou mesmo seus avós, já  haviam 

conhecido” (HOBSBAWM, 1995, p.463).

No texto, o OESP também refere-se à Gorbachev como:

(76) “líder do PCUS”.

Conforme mencionamos, cada vez mais ele é tratado como um líder já  consolidado.

No centro da metade superior da página 12, há uma imagem de Gorbachev 

discursando. A expressão no seu rosto é séria, quase tensa; algo que dialoga com a construção 

que o jornal faz a respeito de sua dureza nas críticas que faz tanto aos EUA quanto aos seus 

antecessores. Na legenda lemos:

(77) “Gorbachev no 27° Congresso: duro ataque aos EUA e à ‘inércia’ dos tempos de 

Brezhnev”.

Em seguida aparece mais um texto do correspondente de Paris, Gilles Lapouge. Essa 

matéria pode ser considerada como um AC com alto grau de engajamento, assim como o 

texto do autor que apareceu na edição de OESP anteriormente analisada. O título do texto é:

(78) “Um cenário muito bem preparado”.

Neste texto temos novamente o uso do recurso do vívido-percebido durante 

praticamente todo o primeiro parágrafo. Apontamos o fragmento:

(79) “A cidade de Moscou está limpa como se fosse nova. Há retratos de Lênin em 

todos os lugares, em meio a verdadeiras florestas de bandeiras vermelhas. Há arranjos de 

luzes coloridas nas ruas. As lojas estão repletas de provisões” .

Esta descrição é utilizada por Lapouge para criticar a URSS, já  que em seguida o autor 

afirma que hippies, prostitutas e dissidentes foram retirados de cena para que se passasse uma 

boa impressão da capital russa. Isto fica evidente em:
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(80) “Enfim, Moscou é uma cidade brilhante, nova como um novo dia, para servir de 

palco honrado para a grande Cerimônia que acontece somente a cada cinco anos na União 

Soviética, a do 27° Congresso do Partido Comunista” .

O autor explica também qual é a relevância do evento noticiado:

(81) “Uma cerimônia que deve permitir a Gorbachev, no poder há 11 meses, assentar 

definitivamente seu reino e traçar o esboço do que será a URSS no futuro".

A URSS é tratada como o “reino” de Gorbachev e, por outro lado, novamente notamos 

que não havia a noção de que a URSS estava chegando ao fim.

A sequência a seguir, acrescenta um elemento místico ao evento político na URSS, 

através do uso da palavra “evangelho” :

(82) “Seu discurso de seis horas, proferido ontem, é o evangelho desta cerimônia.”

Apontamos também o trecho:

(83) Mas como não perceber um estranho paradoxo? Moscou é uma cidade 
formidável de 12 milhões de habitantes, cuidadosamente disposta e organizada. E, 
para falar do alto da tribuna um homem jovem (55 anos), robusto e charmoso, 
seguro de si, com uma linguagem realista, simples, que soube, em apenas alguns 
meses, seduzir todo mundo, ser respeitado no Exterior até mesmo pelos norte- 
americanos: Gorbachev. Tudo leva a crer, portanto, que ocorrerá uma espécie de 
primavera, de ressurreição do Estado soviético. No entanto, estas imagens são 
enganadoras, a pompa de Moscou, o vigor de Gorbachev —  tudo isto vai se 
sobrepondo dentro de um país que se revela mais velho do que nunca, esclerosado 
ao máximo, corrompido e cansado, totalmente incapacitado de se retomar.

Embora, de forma geral, não haja ainda uma visão concreta do fim da URSS nesse 

enunciado, notamos que existe, por parte do OESP e de seu correspondente, uma visão 

bastante negativa sobre o país. De novo, há a contraposição entre a figura do líder jovem, que 

está de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo ocidente, e do próprio país que é 

representado como um corpo velho e doente. A ideia é reforçada através da figura da 

ressurreição evocada pelo autor, que também tem um caráter religioso. Note-se que nem 

mesmo a “maquiagem” feita na cidade de Moscou e as qualidades de Gorbachev apontadas 

por Lapouge poderiam contrabalançar os problemas profundos que a URSS possuía, segundo 

seu texto. Assim, ele retoma a construção de sentido feita anteriormente, de que a cidade 

somente estava arrumada para que o ocidente tivesse uma boa impressão da Rússia. De certa 

forma, embora ele elogie Gorbachev, é como se o secretário-geral também passasse ao 

ocidente somente uma boa imagem de um sistema já  falido, como a capital descrita.
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Em seguida há o subtítulo:

(84) “Falência de um sistema”.

Tal frase poderia muito bem ser utilizada em termos médicos, falando da causa de uma 

morte. No texto, o jornalista enfatiza os problemas presentes no sistema soviético:

(85) Gorbachev faz referência, no início do seu discurso articulado, ao capitalismo, 
designando-o como o monstro dos tempos modernos, mas somos forçados a 
reconhecer que a URSS constitui, também, outro monstro que se encontra à beira 
da asfixia.

Quando Lapouge utiliza a frase “mas somos forçados a reconhecer”, impõe ao leitor a 

própria interpretação do jornal como se esta opinião fosse óbvia e que, consequentemente, 

somos forçados a enxergar a situação dessa forma. Ele caracteriza a URSS como um “monstro 

que se encontra a beira da asfixia”, ou seja, se de fato o capitalismo é um monstro, pelo menos 

ele terá longa vida, enquanto o monstro socialista está moribundo.

No mesmo texto, sobre a agricultura soviética, Lapouge expõe que:

(86) “A agricultura soviética está em pleno marasmo[...] imutável [...]” .

Tal trecho pode ser interpretado como uma crítica sutil à capacidade de Gorbachev,

uma vez que ele tem formação na área de agronomia, embora em momento algum o jornal

cite a formação acadêmica dos líderes soviéticos.

Sobre outros países que de alguma forma se relacionam com a URSS o autor afirma

que:

(87) Os países que cortejam o império, isto é, a Europa do Leste, estão doentes ou 
agitados, revoltados ou desagregados. No Afeganistão, o exército soviético 
continua matando sem conseguir solução alguma. A Polônia está intratável. Em 
Angola, os cubanos estão escorregando na areia movediça. A Etiópia chegou ao seu 
limite de tolerância e o Iêmen do Sul está se destruindo. Em todo lugar o declínio 
desponta e se agrava.

Além dos termos “agitados”, “revoltados” e “desagregados”, utilizados em tom 

negativo, as palavras “doentes” e "intratável" remetem à construção de sentido do sistema 

soviético enquanto um corpo enfermo.

O correspondente francês aponta que:
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(88) Paralelamente a esta falência material, tudo leva a crer em uma falência 
espiritual, isto é ideológica; a palavra sacrossanta de Marx e Lênin não está mais 
sendo levada a sério. O mundo ocidental levou dois mil anos para começar a perder 
a fé em Cristo e, ainda assim, esta fé se mantém acesa, viva, rica em 
recrudescimentos súbitos. Na União Soviética, a fé só precisou de 60 anos para 
vacilar.

Há de novo neste enunciado uma comparação da política soviética à um culto místico, 

no entanto, dessa vez o jornal reafirma a sua ideologia cristã, ao comparar o culto falido dos 

soviéticos ao culto ainda vivo de Cristo.

Paralelamente, ele atenta para o fato de os jovens soviéticos estarem cada vez mais 

interessados nas subculturas ocidentais. Através desta estratégia, ele mostra que é a cultura do 

ocidente que deve sobrepor-se àquela do mundo oriental.

Já no subtítulo “Dissidentes”, Lapouge toca em um ponto que surge com certa 

frequência no jornal, como mencionamos. Há frequentemente o destaque da trajetória 

daqueles que vivem ou viviam no regime soviético e são contrários a ele. A existência destes 

dissidentes legitima a visão negativa que OESP passa a respeito da URSS.

Na sequência discursiva seguinte, mais uma vez notamos a dicotomia entre a figura de 

Gorbachev e da URSS:

(89) Este é o terreno no qual o jardineiro Gorbachev tem de plantar suas boas 
sementes. É, certamente, um homem à altura. No entanto, como este homem, mesmo 
sendo excepcional, poderia sozinho lutar contra um sistema tão implacável quanto 
o da URSS?

Comparando Gorbachev à Kruchev, Gilles Lapouge faz a seguinte observação:

(90) O imprudente Kruchev foi rapidamente vencido pelas forças conservadoras. 
Eis portanto, as delimitações do terreno onde pode atuar este homem certamente 
mais inteligente que Kruschev [...] é também mais prudente [...]”.

Há também um breve texto publicado na parte inferior da página elogiando Raísa 

Gorbachev. O título é:

(91) “Raísa aparece e quebra o tabu”.

Raísa é comparada às outras esposas de líderes soviéticos, em uma construção que vai 

no mesmo sentido daquilo que o jornal tem feito até o momento, ou seja, de elogio ao novo 

líder e à quebra de padrões com relação às tradições soviéticas que ele tem feito. A curta
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matéria apresenta a supressão de uma imagem que dá destaque ao rosto sorridente de Raísa. A 

oposição do novo líder em relação à seus antecessores é construída na sequência:

(92) Quando os antecessores de Gorbachev apareciam na TV soviética, nos 
congressos ou cerimônias importantes, nunca suas esposas eram focalizadas [...]. 
Mas ontem, os milhões de espectadores soviéticos que acompanharam o longo 
discurso de líder do Cremlin puderam de repente ver no vídeo a imagem de uma 
mulher elegante, de traje escuro e blusa creme, escutando atentamente.

No final na página, há mais um texto de apenas um parágrafo sobre a URSS intitulado:

(93) “O protesto dos judeus”.

Nele, o jornal fala a respeito da greve de fome articulada por dois judeus dissidentes 

do regime que protestam por terem o direito de ir a Israel negado. Embora o jornal não faça 

nenhum comentário sobre a notícia, a escolha de sua publicação, ainda que sem grande 

destaque, dá continuidade a construção de sentido feita por exemplo no texto de Lapouge, que 

cita os dissidentes. Como já  vimos também na primeira edição de OESP analisada, este é um 

recurso bastante utilizado pelo periódico para desqualificar o sistema soviético.

A partir das sequências destacadas, apresentamos o quadro de representações feitas 

pelo O Estado de S. Paulo na edição.

QUADRO 4 - Edição n°34.046 (26 de fevereiro de 1986) do OESP (continua)

PERSONALIDADE/
EVENTO SD

ADJETIVO/ 
REPRESENTAÇÃO  
UTILIZADOS PELO OESP 
PARA QUALIFICÁ-LO

POSICIONAMENTO DO 
PERIÓDICO

XXVII Congresso do 
PCUS 81

"Uma cerimônia que deve 
permitir a Gorbachev, no poder 
há 11 meses, assentar 
definitivamente seu reino e 
traçar o esboço do que será a 
URSS no futuro”

Aparentemente neutro

Socialismo soviético 89 "sistema tão implacável” Anticomunista

URSS 83

"Pais[...] mais velho do que 
nunca, esclerosado ao máximo, 
corrompido e cansado, 
totalmente incapacitado de se 
retomar”

Anticomunista
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QUADRO 4 - Edição n°34.046 (26 de fevereiro de 1986) do OESP (conclusão)

PERSONALIDADE/
EVENTO SD

ADJETIVO/ 
REPRESENTAÇÃO 
UTILIZADOS PELO OESP 
PARA QUALIFICÁ-LO

POSICIONAMENTO DO 
PERIÓDICO

URSS 85 “outro monstro que se encontra 
à beira da asfixia”

Anticomunista

Países do leste Europeu 87 “doentes ou agitados, revoltados 
ou desagregados” Anticomunista

Polônia 87 “intratável” Anticomunista

Mikhail Gorbachev 92 “líder do Cremlin” Aparentemente neutro

Mikhail Gorbachev 76 “líder do PCUS” Aparentemente neutro

Mikhail Gorbachev 83

“um homem jovem (55 anos), 
robusto e charmoso, seguro de 
si, com uma linguagem realista, 
simples, que soube, em apenas 
alguns meses, seduzir todo 
mundo, ser respeitado no 
Exterior até mesmo pelos norte- 
americanos”

Elogioso

Mikhail Gorbachev 89 “jardineiro” Elogioso

Mikhail Gorbachev 90 “mais inteligente que Kruschev” 
“mais prudente” (que Kruschev)

Elogioso

Raísa Gorbachev 92 “uma mulher elegante” Elogioso

Políticos do PCUS 73 “velha guarda” Anticomunista

Leonid Brezhnev 74 “bode expiatório” Anticominista

Nikita Kruschev 90 “imprudente” Anticomunista

Andrei Gromiko 75
“presidente da URSS”
“um dos veteranos do Politburo 
e chanceler”

Aparentemente neutro

Ronald Reagan 79 “presidente” Aparentemente neutro

FONTE: O Estado de S. Paulo (1986)

Na edição número 287 do Voz da Unidade, que compreende os dias entre 28 de 

fevereiro e 6 de março de 1986, na primeira página do jornal, o evento do XXVII Congresso 

ganha bastante espaço. A manchete é:
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(94) “Gorbatchov: paz para salvar a civilização”.

Juntamente ao título há a reprodução de uma fotografia do evento que ocupa boa parte 

da página. Note-se que o texto da manchete impõe ao leitor a noção de grandeza, uma vez que 

o nome do líder soviético é seguido de uma suposta solução para a civilização: a paz, conceito 

amplamente abordado pelo Voz da Unidade neste período. A reprodução da imagem também 

proporciona ao leitor a de uma grande dimensão do Congresso, uma vez que capta a 

quantidade de pessoas presentes e uma enorme estátua de Lênin. Na legenda desta imagem 

são apresentados alguns dados que ajudam na legitimação desta construção de sentido:

(95) “Perante mais de 5.000 delegados Gorbatchov lê seu informe, perante também 

153 delegações estrangeiras.” .

O editorial presente na segunda página da edição aborda a mesma temática. Ele é 

intitulado:

(96) “Um congresso de importância mundial” .

Há a construção da imagem da URSS e seu líder enquanto agentes políticos 

importantes a nível internacional. Esta estratégia pode estar relacionada à tentativa de quebrar 

com a imagem da URSS como um local isolado do restante do mundo. Da mesma forma, este 

discurso retoma a memória do ideal internacional presente na Revolução Russa.

O fragmento seguinte também aponta para uma grande importância, a nível global, do 

XXVII Congresso do PCUS:

(97) “é um acontecimento que transcende o âmbito interno da URSS — e mesmo 

do campo socialista e do movimento democrático mundial —, constituindo-se num 

evento de importância histórica para o conjunto da humanidade”.

O periódico insiste no caráter democrático do evento, já  que ao lado da paz, a 

democracia era o novo lema do socialismo naquele período. Note-se também a inserção da 

notícia já  na dimensão histórica — de acordo com a operação midiográfica — através da 

frase “constituindo-se num evento de importância histórica para o conjunto da humanidade”.

As demais reportagens do Voz da Unidade analisadas neste capítulo, conforme 

veremos, sempre apresentam os conceitos de paz e democracia. Como já  explicamos no 

capítulo anterior, Gorbachev passou a articular nesse momento noções que anteriormente 

eram uma espécie de tabu na sociedade soviética como, por exemplo, a economia de mercado.
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Aos poucos, muitos destes conceitos estiveram cada vez mais alinhados com a visão de 

mundo ocidental.

Nos quatro parágrafos seguintes são apresentados alguns pontos sobre a trajetória da 

URSS. Salientamos as diferenças entre aquela linha do tempo apresentada na página 12 da 

edição n° 33.749 de OESP — referente à temática da sucessão de poder na URSS — e essa 

construída somente em texto pelo Voz da Unidade. Diferentemente da primeira linha do 

tempo, a do Voz apresenta somente pontos positivos da história da URSS, ressaltando 

principalmente o protagonismo popular e o combate ao capitalismo. Começando pelo próprio 

evento da Revolução Russa, assim como OESP, o jornal destaca a participação das massas 

neste processo, amenizando o enorme papel do PCUS na política soviética. Esta estratégia 

fica evidente em:

(98) O significado internacional da Revolução Russa foi imenso: estava 
demonstrado que os trabalhadores, operários e camponeses, podiam dirigir um 
grande país prescindindo da classe dos capitalistas, que os produtores diretos de 
mercadorias podiam constituir seu destino com as próprias forças.

A partir da investigação feita no capítulo anterior, sabemos que, na verdade, logo após 

a Revolução, a classe trabalhadora teve de se submeter a um poder centralizado, comandado 

pelo Partido Comunista.

O jornal segue contrapondo o sucesso da URSS aos problemas do sistema capitalista:

(99) Em poucas décadas, de um país atrasado, a URSS transformou-se por completo, 
promovendo a reforma agrária, a coletivização da agricultura, e a industrialização. 
Em alguns anos, comandados pelo PCUS, os povos das repúblicas soviéticas 
realizaram —  elevando seu nível de vida —  algo que o capitalismo levou séculos 
para construir, e à custa da brutal exploração e opressão sobre os trabalhadores.

O próximo parágrafo menciona a participação da URSS na Segunda Guerra Mundial, 

algo que não foi citado pelo OESP:

(100) Durante a Segunda Grande Guerra, a URSS foi o principal baluarte da luta 
contra o Eixo nazi-fascista. De junho de 1941 a meados de 1944 os exércitos 
soviéticos combateram praticamente sozinhos contra o grosso das tropas de Hitler na 
chamada ‘frente oriental’. Já é consenso entre os historiadores que foi a derrota 
alemã nesta frente o ponto em que a guerra começou a mudar de rumo.
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Já no quinto parágrafo novamente é ressaltado o suposto caráter pacífico da URSS:

(101) Nos anos de 1945 para cá, a URSS tem sido um esteio da paz mundial. A 
existência do campo socialista e da União Soviética é um poderoso fator de
dissuasão para os belicistas e aventureiros que sonham com o esmagamento pela
força dos movimentos democráticos e antiimperialistas e da luta dos trabalhadores 
de todo o planeta.

Nesse trecho o periódico contrapõe o seu “mesmo”, a URSS, um “esteio da paz 

mundial” aos seus “outros” que são caracterizados enquanto “belicistas e aventureiros” . No 

parágrafo seguinte, o jornal expõe a competência de Gorbatchev para lidar com os problemas 

da URSS. Como vimos na primeira temática analisada, uma das facetas do secretário-geral

apresentadas pelo jornal, é a do político capacitado. Isso aparece em:

(102) “[...] deverão emergir propostas para a solução de problemas e dificuldades 

internas (que Gorbatchov enfrentou direta e firmemente), assim como dos impactos 

internacionais” .

O último parágrafo do editorial resume toda a propaganda pacífica presente no texto:

(103) Com estas colocações, a URSS dá mais uma de suas inúmeras demonstrações 
de querer a solução pacífica dos diferendos entre países e povos e, aponta caminhos 
viáveis e reais para pôr fim às tensões com os EUA. Cabe agora às massas dos 
países capitalistas, pressionar seus governantes para que eles abandonem a política 
de confrontação, pois, como viemos repetindo, não há saída para a humanidade fora 
da paz mundial.

Nesse último trecho, o Voz segue construindo o sentido de protagonismo da 

população, no caso, em países capitalistas, uma vez que “Cabe agora às massas dos países 

capitalistas” realizar ações que gerem mudanças. Através de “não há saída para a humanidade 

fora da paz mundial”, o jornal continua a sua estratégia de propagação de um ideal pacifista.

Logo abaixo do texto do editorial, há a reprodução de uma fotografia, sem legenda, 

que apresenta a imagem de mulheres no Congresso. Destacamos que há a presença de uma 

mulher negra. Isto demonstra mudanças de inclusão que já  estavam se acentuando naquele 

momento, se levarmos em conta, como Tavares (2017) aponta em seu trabalho, que nos 

primórdios da mídia pecebista mulheres e pessoas negras quase não eram representadas.

Entre a página 10 e a página 12 desta edição do periódico, também é tratada a temática 

do XXVII Congresso do PCUS. Nas páginas 10 e 11 aparece o título:
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(104) “Impõe-se um sistema global de segurança mundial” .

Seguido do subtítulo:

(105) “O socialismo nunca ligou seu futuro a soluções militares dos problemas 

internacionais” .

A matéria faz referência à Moscou Novosti, agência de notícias russa. O texto é 

permeado por trechos de citações diretas, nos quais o leitor é informado sobre o que o líder 

soviético falou durante seu discurso no congresso. O Voz destaca em negrito — utilizando a 

foto do rosto de Gorbachev — alguns trechos específicos do texto da reportagem. O primeiro 

deles é:

(106) “Esse mito da ‘Ameça’ soviética visa justificar a crítica armamentista do 

capitalismo”.

Nessa sequência, fica evidente o interdiscurso presente nas matérias publicadas no 

OESP e no Voz, uma vez que o jornal pecebista busca rebater uma construção feita pela 

ideologia que rege o discurso do O Estado de S. Paulo. O jornal contrapõe a imagem de 

violência e ameaça socialista feita pelo discurso capitalista ocidental demonstrando, através 

da fala de Gorbachev, que esta é, na verdade, uma estratégia de crítica. Como Mariani (1996) 

explica em sua pesquisa, muito do discurso dos comunistas brasileiros é pautado justamente 

na defesa frente aos ataques feitos por uma formação discursiva oposta.

Algo que chama a atenção no texto é a expectativa de que a URSS adentraria no 

século XXI. O discurso do periódico, que refletia as mudanças propostas pelo 

eurocomunismo, propagava a ideia de que as reformas empreendidas resultariam na 

manutenção do sistema socialista em vez de levá-lo ao capitalismo, como de fato ocorreu. 

Muitos soviéticos se decepcionaram com Gorbachev, uma vez que apoiaram as suas propostas 

acreditando que elas elevariam a qualidade de vida dentro do próprio sistema soviético e não 

que elas acarretariam a transição para o capitalismo.

No texto há também o reforço da imagem dos EUA enquanto um país belicista e 

imperialista, ou seja, com um caráter negativo de acordo com a formação ideológica do Voz. 

Por outro lado, o jornal tenta sempre se colocar do lado “correto” da história, juntamente ao 

PCUS. Em outro desses destaques em negrito lemos:

(107) “A direção mestra da atividade do Partido na arena mundial continua a ser a luta 

contra a guerra”.
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O jornal dá maior enfoque à crise do capitalismo do que à crise soviética, por exemplo 

no trecho:

(108) “Ao debruçar-se sobre a questão do aprofundamento da crise geral do

capitalismo, o interveniente declarou que entre as manifestações perigosas estão o

anticomunismo e o antisovietismo”.

Em seguida, aparecem também alguns dados bastante positivos sobre a economia 

soviética, legitimando tudo o que foi dito até então:

(109) Mikhail Gorbatchov destacou que no quarto de século transcorrido desde a 
aprovação do terceiro programa do PCUS, os fundos fixos de produção da economia 
nacional multiplicaram-se sete vezes. O rendimento nacional aumentou quase 4 
vezes, a produção industrial 5 vezes. Neste período, os rendimentos per capita
aumentaram 2,6 vezes. Foram construídos 54 milhões de apartamentos, passou-se
para o ensino secundário generalizado. Quadruplicou-se o número de pessoas 
diplomadas nos estabelecimentos de ensino superior.

É feita, nessa sequência, uma propaganda do regime soviético. No parágrafo seguinte, 

no entanto, são citados problemas econômicos enfrentados pela URSS, porém, não são 

mencionadas estatísticas tão precisas quanto no parágrafo anterior, o que demonstra a escolha 

do jornal de destacar os pontos positivos do regime que apoia.

A ideia de que a URSS permanecerá em um regime socialista aparece também em:

(110) Mikhail Gorbatchov frisou que o desvelo pelo homem sempre esteve e 
continua a estar no centro das atenções do partido. “Nos próximos 15 anos, planeja- 
se duplicar os meios gastos com a melhoria das condições de vida do povo. Decidiu- 
se assegurar, até o ano 2.000, um apartamento isolado ou uma casa particular a cada 
família soviética”.

No centro da página há mais um texto destacado em negrito. Nele é salientada a 

vontade soviética de fechar acordo com os EUA, bem como há a condenação do terrorismo e 

a menção à questão do Afeganistão, algo que também apareceu nas páginas de OESP. 

Repetindo a estratégia da outra edição que analisamos, o jornal menciona que Giocondo Dias 

e Roberto Freire representaram os comunistas brasileiros no Congresso. Isto nos leva a 

questionar: como os “comunistas brasileiros” podem ser representados em sua totalidade — 

tendo em vista a crescente fragmentação das esquerdas naqueles anos — por dois políticos 

reformistas de um único partido? De certa forma o Voz parece tentar manter a sua imagem 

enquanto o partido histórico que aglutina a esquerda brasileira.
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Logo abaixo é trazida outra fala de Gorbachev sobre “os direitos e liberdades sócio- 

políticos dos cidadãos da URSS”. Ou seja, são articulados conceitos que têm a ver com esta 

liberalização da URSS que o novo secretário-geral estava propondo no congresso. Há ainda 

mais uma sequência que reforça o caráter pacífico de suas propostas:

(111) Falando sobre os principais objetivos e orientações da estratégia do PCUS na 
área da política externa, Mikhail Gorbatchov sublinhou que “a direção mestra da 
atividade do partido na arena mundial continua a ser a luta contra o perigo nuclear, 
contra a corrida armamentista, pela conservação da paz universal”.

No parágrafo seguinte é citado o objetivo da liquidação de armas nucleares até o final 

do século XX, no mesmo sentido da construção de um cenário internacional de paz. O Voz

propaga o tom de desconfiança de Gorbachev com relação ao presidente americano Ronald

Reagan e faz citação direta de sua fala:

(112) Em síntese e sem nos aprofundarmos em pormenores, no documento que 
acabamos de receber é difícil detectar uma posição séria da direção americana de 
passar efetivamente à resolução dos problemas cruciais da liquidação da ameaça 
nuclear.

Ou seja, o periódico busca representar Gorbachev e a URSS como a solução para a 

paz mundial e as nações capitalistas, como os EUA e seu presidente como entraves para este 

projeto. O fragmento seguinte reforça essa ideia:

(113) “A URSS convicta de que a oportunidade histórica da Europa e o seu futuro 

residem na cooperação pacífica dos estados do continente” .

Em seguida aparecem algumas ideias que influenciam diretamente a ala reformista do

PCB:

(114) O relatório realçou os laços inseparáveis do PCUS com o movimento 
comunista internacional, anotando que a opinião pública soviética está disposta a 
desenvolver doravante contatos com as crescentes organizações não comunistas, 
inclusive religiosas, que se manifestam contra a guerra.

Nesse enunciado, percebemos os mesmos ideais propagados pelo PCB no Brasil; a 

ideia de formar alianças com setores não necessariamente de esquerda a fim de derrubar a 

opressão contra a democracia. O jornal também salienta a ideia da criação de um sistema
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global de segurança internacional mencionada por Gorbachev. Em mais dois destaques em 

negrito lemos:

(115) “As crises e os conflitos constituem um terreno benéfico para o terrorismo 

internacional”;

(116) “Não é possível resolver os problemas globais com as forças de um só Estado ou 

de um grupo de Estados”.

O secretário-geral é caracterizado como alguém que possui soluções para os 

problemas mundiais. Muitas das propostas apresentadas por Gorbachev neste período 

coincidem com as temáticas internacionais nas quais o Brasil procurava inserir-se 

diplomaticamente. Questões como a paz mundial, combate ao terrorismo, fim das armas 

nucleares e preservação do meio-ambiente fazem parte, como vimos anteriormente, da agenda 

do Itamaraty na segunda metade da década de 1980. Essa aproximação de interesses é útil 

para compreender a reaproximação diplomática entre Brasil e URSS na década de 1980.

Mais algumas ideias de Gorbachev são apresentadas:

(117) O interveniente adiantou a ideia de realizar um encontro, entre os líderes dos 
países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, para discutirem o 
que se pode e o que se deve fazer para o fortalecimento da paz. Propôs, ainda, 
convocar no futuro um Congresso Mundial para os problemas da segurança 
econômica, no qual seria possível discutir todos os problemas que no seu conjunto 
afetam os contatos econômicos mundiais.

Ou seja, é perceptível que há também cada vez mais uma inserção da URSS no 

mercado internacional a partir das mudanças implementadas pelo novo secretário-geral. De 

novo, são apresentados dados numéricos que podem auxiliar na manutenção de uma boa 

imagem do comunismo, como no fragmento seguinte, no qual busca-se mostrar a grandeza do 

PCUS:

(118) “Na parte do relatório dedicado ao Partido Comunista, que reúne hoje mais de 

19 milhões de membros [...]” .

Na página seguinte do jornal, encontramos o seguinte título:

(119) “PCUS discute e analisa a gradual transição para o comunismo”.

Essa construção mostra a crença na continuidade deste sistema. Como vimos, tanto 

nas páginas do Voz quanto nas do O Estado de S. Paulo, de fato, nesta época, ainda não se 

tinha a ideia que o socialismo soviético terminaria em alguns anos. No caso desse título,
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acredita-se até mesmo que o socialismo seria transformado em comunismo, algo que estava 

previsto na teoria de Marx e Engels.

Nesta página há a reprodução de duas fotografias, ambas da agência Nóvosti. A 

primeira, que está em tamanho relativamente grande em relação à página, traz a imagem da 

população russa em um espaço público carregando faixas e balões. A legenda é:

(120) “Moskovitas em manifestação pela paz”.

Entendemos então que, não somente Gorbachev é um líder pacificador, como também 

a população soviética lutaria por esse ideal, de acordo com a construção realizada pelo Voz. A 

imagem dialoga com a sequência discursiva número 103, segundo a qual a população de 

países capitalistas também devem cobrar mudanças de seus governos. Nesse sentido, os 

moscovitas estariam alinhados com o ideal do periódico enquanto as massas de países como 

os EUA ainda precisariam “acordar” para tomar a ação correta.

Já na segunda imagem vemos um ambiente que parece ser uma fábrica, com máquinas 

e pessoas. A legenda da foto é:

(121) “A URSS entra na era dos robôs”.

Na segunda metade da década de 1980 a indústria soviética encontrava-se bastante 

defasada em relação ao restante do mundo, não investindo em tecnologias. Dessa forma, o 

jornal parece querer divulgar algo que pode contrapor esta imagem de estagnação tecnológica.

A matéria jornalística presente na página 12 do Voz é assinada por René Capriles 

Farfán e também menciona a agência Novósti. O texto é iniciado com o trecho da terceira 

parte do Programa do PCUS, no qual é reforçado o caráter pacificante da URSS. A partir 

disso, Farfán expõe alguns dos principais ideais presentes nesta parte do relatório, como por 

exemplo a intenção de “evoluir” o sistema soviético rumo ao comunismo. No sétimo 

parágrafo está destacada em negrito uma frase presente no Programa que vai de acordo com o 

pensamento que o Voz busca propagar:

(122) “Um mundo sem guerras nem armas é o ideal do socialismo”.

Em seguida, surge mais uma forma de tratar seu “outro” ideológico:

(123) “Na área da segurança, fica esclarecido que enquanto existir a OTAN, (o bloco 

militar imperialista), o Partido afirma [...]” .

Destacamos também o trecho:
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(124) “Nas relações com os países capitalistas, o PCUS parte do princípio de que a 

disputa histórica entre os dois sistemas opostos em que o mundo contemporâneo está 

dividido, pode e deve ser solucionada por via pacífica”.

Neste ponto, fazemos um adendo; como Vilches (1987) explica em sua obra, por 

vezes, seja através de texto ou imagem, uma determinada mídia pode ser redundante. A 

repetição de determinada informação serve para facilitar o processo de entendimento do leitor, 

porém, compreendemos aqui que a insistência do Voz em caracterizar a URSS enquanto 

reduto da pacificação mundial serve como propaganda e como estraégia de educação de seus 

leitores. O mesmo ocorre na temática anterior, com a insistência do OESP em qualificar o 

sistema soviético como um corpo doente, passando a todo momento ao público a mesma 

construção de sentido.

A sequência discursiva seguinte naturaliza a ideologia que rege a produção do Voz da 

Unidade e a política do PCB:

(125) “As revoluções são o resultado lógico do desenvolvimento social e da luta de 

classes em cada país determinado”.

Sendo que “resultado lógico”, passa ao leitor o caráter de obviedade de tal afirmação. 

Para o Voz o caminho político naturalizado pelo seu discurso é a implementação do 

comunismo na URSS:

(126) No quarto ponto da Terceira parte do Programa, o PCUS aborda as suas 
relações com o movimento operário e comunista mundial, considerando que a sua 
atividade no aperfeiçoamento da sociedade socialista rumo ao comunismo, é a tarefa 
mais importante no plano internacional, seguindo os interesses da classe operária.

Diferentemente do que ocorria em um primeiro momento da trajetória do PCUS, a 

partir deste momento o PC Soviético não tem mais tanta influência sobre outros Partidos 

Comunistas mundo afora, no entanto, isso aparece de forma amenizada no trecho seguinte:

(127) Também o programa afirma que o PCUS parte do princípio de que os 
comunistas de cada país analisam e avaliam, independentemente, a situação, 
definem livremente a sua linha estratégica, a sua política, a escolha desta ou daquela 
via de luta pela conquista de objetivos imediatos pelos ideais do comunismo.
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Da forma como o enunciado é construído, dá-se maior enfoque no fato de o próprio 

PCUS incentivar a autonomia de outros PCs, em vez de explicar que muitos dos partidos, 

naquele momento buscavam sua independência com relação à Moscou.

Seguimos para a construção do quinto quadro de análise:

QUADRO 5 - Edição n° 287 (28 de fevereiro a 6 de março 1986) do Voz da Unidade

PERSONALIDADE/
EVENTO SD

ADJETIVO/ 
REPRESENTAÇÃO  
UTILIZADOS PELO VOZ 
DA UNIDADE PARA  
QUALIFICÁ-LO

POSICIONAMENTO DO 
PERIÓDICO

XXVII Congresso do 
PCUS 96 "Um congresso de importância 

mundial”
Elogioso

XXVII Congresso do 
PCUS 97

"é um acontecimento que 
transcende o âmbito interno da 
URSS —  e mesmo do campo 
socialista e do movimento 
democrático mundial — , 
constituindo-se num evento de 
importância histórica para o 
conjunto da humanidade”

Elogioso

URSS 101 "esteio da paz mundial” Elogioso

URSS 100 "o principal baluarte da luta 
contra o Eixo nazi-fascista”

Elogioso

OTAN 123 "o bloco militar imperialista” Crítico

FONTE: Voz da Unidade (1986)

A partir da análise das edições de OESP e do Voz da Unidade que tratam a temática do 

XXVII Congresso do PCUS, apontamos algumas considerações. Em primeiro lugar, é 

perceptível a diferença de destaque dado pelos periódicos para o evento. Enquanto o Voz dá 

muito mais ênfase para o evento em quantidade de páginas e tamanho de texto, o O Estado de 

S. Paulo trata mais brevemente da temática. Para a construção discursiva do Voz da Unidade 

o XXVII Congresso do PCUS tem maior importância, uma vez que auxilia na legitimação de 

sua ideologia.

Visto isso, apontamos que a maior diferença entre os discursos de ambos os periódicos 

é a construção da imagem de Gorbachev, da URSS e do próprio congresso. Como pudemos 

analisar através das sequências destacadas e dos quadros 4 e 5, o OESP busca salientar a
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suposta irritação de Gorbachev e seus ataques contra os EUA, ou seja, há a associação de sua 

figura à violência. Dessa forma, as críticas aos Estados Unidos feitas pelo secretário-geral 

acabam sendo deslegitimadas pelo jornal, principalmente a partir dos comentários tecidos por 

Lapouge. Da mesma maneira, o periódico segue diferenciando a imagem do novo líder 

soviético com relação aos seus antecessores, sem, no entanto, abandonar totalmente a 

construção de uma visão de desconfiança com relação ao secretário-geral. Já o Voz da 

Unidade, ao contrário do OESP, trata Mikhail Gorbachev e a URSS como representantes da 

paz mundial e o XXVII Congresso do PCUS como um evento de importância global. Não há 

enfoque nas críticas de Gorbachev à Brezhnev e suas críticas aos Estados Unidos são 

naturalizadas, uma vez que o país é o “outro” ideológico do periódico e do PCB.

Outro importante ponto é o fato de que, enquanto o Voz da Unidade utiliza 

informações provenientes da agência Novósti, o OESP não cita a mesma fonte de informações 

e procura citar a opinião de observadores ocidentais que presenciaram o evento. Esta 

diferença ocorre assim como no primeiro tópico de análise, quando OESP reproduz 

reportagem do L ’express diferentemente do Voz. Segundo Charaudeau (2019), o uso deste 

tipo de fonte é caracterizado como externo/interno, ou seja, há a citação de informações de 

fontes externas ao próprio periódico, no entanto, interna ao campo da mídia. Ao reproduzir 

uma reportagem de outro periódico ou de uma agência de notícias — sem que haja 

comentários próprios do periódico — acreditamos que o veículo compactua com a ideologia 

materializada.

Mais uma diferença entre as reportagens presentes nos dois jornais é o fato que de 

enquanto o OESP reproduz em suas páginas somente fotografias dos líderes mencionados, o 

Voz da Unidade apresenta imagens da população como protagonista do evento. O OESP, 

contrariamente, através da fala de Lapouge, enfatiza que Moscou, na verdade, estava somente 

“maquiada” para receber os estrangeiros no Congresso.

Uma semelhança entre os discursos, no entanto, é o extenso uso de citações diretas da 

fala de Gorbachev. A começar pelo texto de chamada da notícia na primeira página do OESP, 

as citações da fala de Gorbachev estão totalmente entrecortadas por interpretações do próprio 

jornal, o que distancia o discurso de seu “outro” de seu próprio discurso. O exemplo mais 

óbvio desse processo está em:
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(128) O líder do Cremlin, Mikhail Gorbachev, inaugurou ontem o 27° Congresso do 
PC soviético com um violento ataque à política de Ronald Reagan, afirmando que “o 
imperialismo norte-americano dos anos 80 é o monstro mais horrível e perigoso do 
século XX”.

Neste trecho, o jornal maneja o interdiscurso, uma vez que, mesmo ao citar um líder 

soviético que fala mal de seu aliado ideológico, os EUA, explicita que este posicionamento 

não é o seu, e mais, o caracteriza como um “violento ataque”. Juntamente a estas citações 

diretas, o OESP também utiliza citações indiretas da fala do secretário-geral, nas quais pode 

conduzir a interpretação dos leitores a respeito de seu pronunciamento.

Outro ponto importante é que o jornal destaca a fala de Gorbachev a respeito da

ineficácia de seus antecessores e sua crítica aos “parasitas” da URSS, como na matéria

intitulada “Uma crítica à velha guarda”.

Embora os textos intitulados “Imperialismo americano é um monstro horrível” e 

“Proposto ‘congresso mundial’” sejam praticamente compostos de falas diretas de Gorbachev, 

na mesma página há o texto de Lapouge que traz ao leitor uma interpretação bastante 

engajada a respeito do congresso. Igualmente, todas as vezes em que o jornal cita alguma fala 

de Gorbachev a respeito dos Estados Unidos enfatiza um suposto caráter violento da fala do 

líder. Ainda assim, lembramos, como Mariani (1996) aponta em seu trabalho, que a grande 

quantidade de citações de um líder da URSS em um grande jornal brasileiro é algo que é 

possível na década de 1980 justamente pela mudança no contexto da Guerra Fria e do Brasil.

Nas páginas 10, 11 e 12 do Voz da Unidade também há o grande uso das citações 

diretas da fala de Gorbachev, em maior quantidade do que na edição de OESP, o que 

demonstra a intenção, por parte do Voz, de disponibilizar para o seu leitor aquilo que foi dito 

durante o evento considerado de grande relevância para a sua FD. No entanto, essas falas não 

deixam de estar entrecortadas por interpretações do próprio periódico a respeito dos eventos. 

Diferentemente do OESP, o Voz, logo no início da página 10, cita a fala de Gorbachev 

referente aos avanços feitos pela URSS em toda a sua trajetória. Em seguida, ao mencionar 

que o líder também faz uma autocrítica com relação aos problemas que ocorriam naquele país, 

o jornal passa a utilizar o discurso indireto, trazendo para o leitor sua própria interpretação 

sobre a temática, talvez em uma tentativa de atenuar o que estava sendo dito. O mesmo ocorre 

no parágrafo número doze da matéria. Esta tática está em oposição àquela usada pelo OESP,
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uma vez que ele expõe mais evidentemente as críticas de Gorbachev à Brezhnev, por 

exemplo.

Assim como no OESP, o Voz também cita as críticas de Gorbachev feitas aos EUA, 

porém menciona seu discurso enquanto um detentor da verdade, alinhado com a sua 

ideologia. Isto se percebe pelos comentários feitos pelo próprio jornal entre uma citação e 

outra de seu discurso, que nunca fazem críticas às suas falas ou, de alguma forma, se 

distanciam ideologicamente delas. Pelo contrário, como vimos, o jornal concorda com a visão 

de que a URSS permanecerá em progresso e que, por exemplo, os EUA não são confiáveis.

Para além do grande espaço dado aos discursos dos comunistas soviéticos, algo 

totalmente diverso daquilo visto no OESP — que visa discursar sobre os comunistas 

soviéticos — , no Voz há também, como apontamos, a síntese de parte do Programa do Partido 

aprovado no congresso. Neste sentido, o periódico didatiza a leitura do Programa para o seu 

leitor. O OESP não apresenta esse documento para o seu público, pois prefere dar ênfase às 

relações entre URSS e EUA.

3.6 VIAGEM OFICIAL DE SARNEY À URSS

A terceira temática escolhida para análise é a visita oficial de José Sarney à União 

Soviética entre os dias 17 e 21 de outubro de 1988. Trabalhamos com as edições n° 34.862, n° 

34.863, n° 34.864 e n° 34.865 de OESP para estudar o evento. Tal visita integrou um roteiro 

de viagens diplomáticas que Sarney realizou na Europa neste período. No entanto, seu 

encontro com Mikhail Gorbachev é o evento de maior destaque em relação a outros realizados 

nesta viagem, uma vez que esta foi a primeira vez que um presidente brasileiro visitou 

oficialmente a União Soviética.

Tendo em vista a recente redemocratização do Brasil e a sua tentativa de inserção em 

assuntos diplomáticos globais como a pacificação e os direitos humanos, tal visita tem grande 

importância. As publicações de OESP durante estes dias trazem ao leitor uma preocupação 

com o impacto que a visita pode gerar na relação entre Brasil e Estados Unidos. Igualmente, 

há o apontamento dos gastos gerados pela grande comitiva que viaja à URSS junto com José 

Sarney. Outro ponto interessante é a sutil sugestão do caráter luxuoso no qual os membros do 

PCUS vivem, como veremos adiante.
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Na primeira página da edição do dia 18 de outubro de 1988, no canto superior 

esquerdo há a reprodução de uma fotografia de José Sarney cumprimentando Raísa 

Gorbachev em primeiro plano e, ao fundo, o rosto sorridente de Mikhail Gorbachev. A 

legenda da foto é:

(129) “Moscou, saldão do Cremlin: Sarney cumprimenta Raísa, depois de ser recebido 

por Gorbachev”.

Logo abaixo da imagem, vem o título:

(130) “Sarney convida Gorbachev para visitar o Brasil” .

No breve texto que antecipa a temática que será melhor tratada na página número 4, 

salientamos a maneira como os personagens políticos são tratados:

(131) “O presidente José Sarney e sua comitiva [...]”;

(132) “Recepcionado no Cremlin pelo presidente Mikhail Gorbachev [...]”;

(133) “Sarney declarou que espera ‘para breve’ a visita do dirigente soviético ao

Brasil” .

Como mencionamos na temática analisada anteriormente, com o passar do tempo e a 

consolidação das políticas reformistas de Gorbachev, o jornal começa a tratar com menor 

desconfiança e críticas. Dessa maneira, o líder soviético começa a ser mencionado cada vez 

mais com adjetivos pretensamente neutros que somente descrevem sua posição política.

Ao lado deste texto de chamada, há um pequeno box informando o leitor a respeito da 

quantidade de pessoas presentes na comitiva de viagem de Sarney. Esta é uma questão que 

estará a todo momento presente no discurso do OESP, e já  neste pequeno texto aparece de 

forma ironizada. O título do box é:

(134) “O recorde não é mais paraguaio”.

Ele poderia indicar algo positivo, uma vez que à primeira vista o Brasil estaria batendo 

o recorde de outro país. No entanto, quando lemos o texto, notamos que há na verdade, por 

parte do periódico, uma crítica:

(135) A Presidência da República leva para Moscou uma comitiva de 150 pessoas, 
das quais metade não viajaria se fosse só para trabalhar [...]. Os dez dias de Sarney e 
seus acompanhantes da URSS, Paris e Lisboa custarão US$ 1,5 milhão, quase Cz$ 
600 milhões. O recorde conhecido em Paris até agora pertencia ao Paraguai e seu 
ditador Alfredo Stroessner [...].
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Além de expor a grande quantidade de pessoas presentes na comitiva, o jornal também 

destaca o dinheiro gasto na viagem. A comparação que há com o “ditador Alfredo Stroessner” 

auxilia em uma construção de sentido negativo para o tal recorde brasileiro, uma vez que 

indiretamente associa-se a atitude do presidente Sarney à de um ditador.

Já na seção Diplomacia, na página 4 do jornal, há a reprodução de uma imagem logo 

na parte superior central da página. A fotografia mostra os rostos dos personagens políticos 

em frente ao avião, com a legenda:

(136) “No aeroporto de Moscou, Sarney é recebido por Lukyanov (E) e por 

Shevardnadze (D)”.

Ambos foram membros do PCUS, sendo que Eduard Shevardnadze foi o ministro de 

Assuntos Exteriores de Mikhail Gorbachev.

Acima da imagem, vem o título:

(137) “Gorbachev pode visitar logo o Brasil” .

A matéria é assinada por Aluízio Maranhão e o texto está posicionado ao lado 

esquerdo da imagem reproduzida. Como o título indica, Maranhão escreve a respeito do 

convite feito por Sarney para que Gorbachev visite o Brasil. Apontamos algumas sequências 

iniciais do texto nas quais aparecem adjetivos relacionados à Gorbachev:

(138) “[...] o presidente José Sarney declarou que espera para ‘breve’ a visita do 

principal dirigente da União Soviética ao Brasil”;

(139) “O convite público para que o presidente da URSS visite o Brasil [...]” .

Diferentemente do que apontamos na análise da edição de 12 de março de 1985, há a

constante referência a agentes políticos soviéticos somente por seus cargos, como “chanceler” 

ou “presidente” . Não há a mesma adjetivação com conotação grotesca, conforme vimos 

anteriormente.

Há a ênfase para os sentimentos despertados em Sarney e sua esposa durante o 

encontro com o casal soviético:

(140) “Sarney irradiava alegria e Marly, emocionada, terminou esquecendo sobre uma 

pequena mesa de centro uma corbelle de rosas que recebeu de Raísa”.

Nesta matéria jornalística, também é utilizado o vívido-percebido, por exemplo no

trecho:
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(138) O Boeing-707 da FAB que transporta a comitiva presidencial aterrisou no 
Aeroporto Vnukovo-2 no horário previsto, 16h45, 11h45 de Brasília. Sob uma 
temperatura de cinco graus positivos, Sarney e Mary foram recebidos na escada do 
avião [...] Na fachada do prédio da ala especial do aeroporto, reservada a visitantes 
ilustres, faixas vermelhas com letras brancas, uma em russo, outra em português, 
saudavam o presidente [...].

No enunciado apresentado a seguir há certamente a intenção de destacar o caráter 

luxuoso da recepção que o presidente recebeu:

(141) “Sarney embarcou em uma limusine Zyl, último tipo, junto com Lukianov”.

Tal caracterização também surge em outra sequência discursiva:

(142) “O casal Gorbachev recepcionou Sarney e Marly no salão de São Jorge, um 

amplo espaço no Palácio do Cremlin, iluminado por mais de duas mil lâmpadas, muitas delas 

de três enormes candelabros folheados a ouro”.

Do lado direito da página, aponta-se outro tipo de ostentação, dessa vez, para o da 

comitiva que José Sarney levou à Europa. O título da reportagem é:

(143) “Excesso de amigos integra a comitiva”.25

Notamos o caráter de crítica do jornal nos trechos:

(144) “[...] não poderia faltar um complemento que já  faz parte dos usos e costumes da 

burocracia brasileira: o ‘trem da alegria’, na sua versão aérea.”;

(145) Afinal, ao lado de ministros e funcionários do Itamaraty pode-se esbarrar na 
capital soviética com Cláudio Macieira, médico, irmão da primeira-dama Marly, 
bem como com Marcus Villaça, do Tribunal de Contas da União, sem nenhuma 
missão definida junto ao Cremlin a não ser o de convidado especial do presidente, 
seu amigo;

(146) “Ao todo, durante dez dias, esses convidados especiais receberão diárias que 

podem chegar a US$ 120 (Cz$ 50.000) e não precisarão se preocupar com a hospedagem, pois 

o governo também cobre essas despesas”;

(147) “Se a metade da comitiva seria dispensável numa agenda de viagem totalmente 

voltada ao trabalho, calcula-se que o Tesouro estaria gastando cerca de US$ 175 mil (Cz$

73,5 milhões) com esse ‘trem’, sem contar as despesas com as passagens aéreas”;

(148) “A embaixada brasileira também sofre com os reflexos dessa invasão de 

convidados [...]” .

25 O texto é assinado por “A.M.”, de maneira que não podemos afirmar com certeza se foi escrito por Aluízio 
Maranhão ou por A.M Pimenta.
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Na reportagem seguinte, a crítica do OESP com relação aos gastos da viagem 

continua. O título do texto é:

(149) “Gasto passa de Cz$ 600 milhões”.

Esta matéria é assinada por Diana Fernandes e Paulo Fona. Vejamos os seguintes 

fragmentos que dão continuidade à crítica realizada pelo periódico:

(150) Os contribuintes brasileiros estão pagando caro pela viagem do presidente 
José Sarney à União Soviética, [...]. Os dez dias de Sarney e sua comitiva no exterior 
oneram os cofres públicos em US$ 1,5 milhão (cerca de Cz$ 610 milhões). A 
Embaixada brasileira em Portugal [...]. custou US$ 2 milhões (cerca de Cz$ 814 
milhões) [...];

(151) cada um desses funcionários que foi de Brasília para Moscou e a comitiva 
oficial tem todas as suas despesas com transporte e hospedagem pagas pelo governo 
brasileiro e ainda recebe uma diária que varia de 200 a 500 dólares [...]. Um 
funcionário [...] acumulou diárias de US$ 5.100 (cerca de Cz$ 2 milhões).;

(152) Dos US$ 1,5 milhões que Sarney e sua comitiva consumirão no Exterior pelo 
menos 30% engordarão a caixa de hotéis, nas quatro cidades onde passarão [...]. 
Segundo cálculos de agências de viagens de Brasília, os hotéis que hospedarão 
Sarney e sua entourage cobram, em média, US$ 300 a diária (cerca de Cz$ 122 mil).

O jornal faz uma piada, explicitando que a diária cobrada na URSS seria menor do que 

as de outras cidades europeias visitadas por Sarney. É citada a fala de um dono de agência de 

viagens:

(153) “Os comunistas cobram barato”.

Logo ao lado do texto há a reprodução de uma fotografia de Marcus Villaça do 

Tribunal de Contas da União, já  citado no texto de A.M. A legenda da imagem é:

(154) “Villaça: sem função”.

A legenda ressalta que o amigo pessoal de Sarney está embarcando na comitiva 

mesmo sem ser necessário.

O título seguinte remete ao box presente na primeira página desta edição:

(155) “Sarney supera Stroessner” .

A matéria é assinada por Reali Júnior, correspondente de Paris do OESP. O texto fala 

essencialmente sobre a visita de Sarney à Paris, destacando que o presidente gastou mais que 

Stroessner, conforme o leitor já  havia sido informado na primeira página do jornal. No 

entanto, no texto, para além das críticas aos gastos da comitiva, também podemos analisar 

alguns pontos importantes:
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(156) Só um membro da comitiva oficial encontrou uma desculpa para não 
comparecer ao jantar do superempresário francês, o deputado comunista Roberto 
Freire. Ele não escondeu um certo constrangimento quando teve de comunicar a 
alguns amigos de Paris que se encontrava hospedado no Hotel Bristol, um dos mais 
luxuosos da capital, preferido dos banqueiros internacionais, onde a diária de um 
quarto custa o equivalente a US$ 400 (cerca de Cz$ 162 mil).

Nessa sequência discursiva, além de expor o preço gasto pela comitiva nas diárias em 

Paris, o jornal também expõe uma suposta contradição no comportamento de Freire, uma vez 

que ele, enquanto comunista, estava em um local luxuoso e capitalista, o que gerou 

constrangimento para o deputado.

Já no último parágrafo da reportagem de Júnior, há uma dupla crítica sutil aos luxos de 

Sarney e sua comitiva bem como aos luxos disponíveis ao dirigente da URSS:

(157) Ontem, às 11 horas, o presidente José Sarney seguiu com sua comitiva para 
Moscou, já em visita oficial e de Estado. Lá, apenas o cardápio deverá ser diferente. 
Ao invés de foie gras, trufas e champagne, muito provavelmente, Mikhail 
Gorbachev, vai servir blinis, vodka e caviar.

Abaixo do texto, há a reprodução de algumas imagens, no entanto, enfatizamos a 

fotografia de Roberto Freire, na qual seu rosto aparece em evidência, com uma expressão 

desconfiada. A legenda da imagem é:

(158) “Freire: constrangimento”.

Note-se que a imagem do político pecebista é associada a uma palavra com sentido 

negativo, algo que está de acordo com a construção de sentido feita pelo jornal anteriormente.

Na edição do dia seguinte, há na primeira página do jornal, na metade inferior central, 

a imagem de Sarney e Gorbachev sorrindo, na qual captamos um olhar direto de Gorbachev 

para Sarney, que olha em outra direção. Podemos atrelar o sentido da foto àquele trazido na 

edição do dia 12 de março de 1985, quando Gorbachev é tratado enquanto um “urso”, dessa 

forma, Sarney aparece enquanto uma presa, indefesa, aos olhos de um político soviético. A 

legenda da imagem é:

(159) “Sarney e Gorbachev no Cremlin: a normalização das relações diplomáticas com 

a URSS”.

Se, por um lado, a legenda aborda a volta da relação entre os dois países, por outro, 

sutilmente atenta para o fato de a partir de tal evento, torna-se “normal” relacionar-se com a
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URSS, nesse caso, algo de caráter negativo de acordo com a ideologia do jornal. Ao lado 

esquerdo da imagem vem o título:

(160) “Gorbachev oferece cooperação nuclear” .

Novamente, temos aqui a figura de Gorbachev tratada como:

(161) “secretário-geral do PCUS”.

Já nas páginas 6 e 7, na seção Diplomacia, é dado seguimento à abordagem do 

assunto. O tema da viagem de Sarney ocupa a página 6 por completo. Na parte superior da 

aparece a matéria de Aluízio Maranhão intitulada:

(162) “Brasil e URSS assinam acordo”.

Logo abaixo, ao lado direito do texto, há a fotografia de Sarney e Gorbachev se 

cumprimentando com a legenda:

(163) “Gorbachev recebe Sarney no Cremlin: uma nova fase na relação entre os dois

países”.

Na matéria, Maranhão expõe alguns acontecimentos diplomáticos ocorridos na 

viagem, há nessa reportagem, assim como em outras que tratam desse mesmo evento, o uso 

frequente de citações diretas de falas de Sarney e Abreu Sodré. Embora não destaquemos 

sequências discursivas presentes neste texto, salientamos que através da citação da fala dos 

personagens, a perestroika de Gorbachev e a redemocratização brasileira são comparadas. Há 

também destaque para as novas possibilidades de relações comerciais entre os dois países.

Logo abaixo da reprodução da fotografia do lado direito da página, há o título:

(164) “Na pauta, outros documentos”.

Assim como o texto anterior, essa matéria está mais próxima do que Charaudeau 

(2019) chama de AR, uma vez que comentários praticamente não aparecem. O texto somente 

elenca quais serão os documentos assinados tanto por Sarney e Gorbachev quanto por Abreu 

Sodré e Shevardnaze.

No canto inferior esquerdo há mais uma matéria:

(165) “Um passeio pelo Cremlin” .

Há no texto a reprodução de um diálogo publicado pelo jornal soviético Pravda, uma 

transcrição da conversa entre Gorbachev e Sarney. Não existe um comentário de OESP para o 

material apresentado e isso é importante, uma vez que demonstra as mudanças de estratégias 

discursivas adotadas pelo jornal. Se levarmos em consideração a obra de Mariani (1996),
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poderíamos apontar dois fatores neste texto: o primeiro deles, é que, ao reproduzir na íntegra a 

reportagem do Pravda, o OESP está incorporando no seu próprio discurso o discurso de seu 

“outro”. Diferentemente de quando traduz as reportagens de veículos internacionais de 

informação que são seus aliados ideológicos, está dando voz à uma FD completamente oposta 

à sua, e mais, sem tecer comentários a respeito do texto. Neste sentido, reforçamos a ideia de 

que há um processo, na década de 1980, de atenuação do medo com relação ao “perigo 

comunista” . Por outro lado, lembramos que o conteúdo da reportagem não chega a confrontar 

a FD de OESP, uma vez que está mais focada na relação diplomática estabelecida entre os 

dois presidentes. Em segundo lugar, apontamos para a existência de uma cadeia de 

interdiscursos nesta matéria, uma vez que ao citar diretamente a matéria do Pravda, o jornal 

também cita o discurso direto de Sarney, Gorbachev e outras pessoas que estavam presentes 

no encontro.

Logo ao lado vem a notícia intitulada:

(166) “Comitiva é orientada a não comprar demais”.

Nesse texto, o jornal reafirma sua crítica a respeito dos gastos da comitiva de Sarney. 

Há também uma extensa lista dos integrantes dessa comitiva que viaja à Europa juntamente 

ao presidente. A lista ocupa grande espaço da página, enfatizando o discurso do jornal a 

respeito da falta de utilidade política de alguns membros da comitiva.

Na página 7, o principal título é :

(167) “Gorbachev propõe colaboração nuclear” .

Abaixo do título, do lado direito, há a reprodução da imagem de oficiais soviéticos em 

primeiro plano e Sarney os observando ao fundo. Na legenda está escrito:

(168) “No Cremlin, Sarney acompanha a solenidade: homenagem ao Soldado 

Desconhecido”.

No texto, ao lado esquerdo, novamente são tratadas algumas das questões diplomáticas 

ocorridas na viagem. A construção da matéria também se dá pelo uso extensivo de citações 

diretas entrecortadas por interpretações do próprio periódico sobre os acontecimentos. Há a 

comparação das políticas da perestroika e glasnost com o processo de redemocratização 

brasileira, uma vez que Sarney e Gorbachev elogiam-se mutuamente a respeito de tais 

políticas.
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O trecho seguinte cita brevemente o esforço pacifista de Gorbachev, algo que será 

tratado com muito mais ênfase no Voz da Unidade:

(169) “O presidente soviético repassou os avanços conseguidos ultimamente no 

esforço pela paz mundial” .

No subtítulo “Cooperação”, enfatizamos os enunciados:

(170) Em seu discurso, o presidente soviético se referiu também às perspectivas 
existentes para o desenvolvimento das relações e da cooperação entre o Brasil e a 
União Soviética [...]. Referiu-se à criação de empresas mistas e citou como exemplo 
de colaboração futura o intercâmbio de moderna tecnologia, cooperação industrial e 
fornecimento de alimentos;

(171) “[...] interesse soviético de aproximação com o processo econômico mundial

[...]”
Percebe-se que as reportagens priorizam muito mais os aspectos econômicos da nova 

relação entre os dois países. Aqui podemos notar também o crescente movimento do 

secretário-geral de voltar a inserir a Rússia em uma economia de mercado.

No canto inferior esquerdo da página vem o título:

(172) “Estamos superando as desconfianças” .

O texto traz a reprodução completa do discurso de Sarney no jantar do dia anterior. O 

título da matéria dá continuidade à construção da imagem de Gorbachev feita até então pelo 

OESP, ou seja, a sua imagem é associada à “desconfiança”. No entanto, esta desconfiança já 

está sendo superada neste caso. Podemos inferir que, quanto mais próximo o fim da URSS e 

mais reformista o líder torna-se, menos o jornal lhe critica e a sua desconfiança com relação 

ao secretário-geral é atenuada.

Na edição de 20 de outubro de 1988, na primeira página, há uma pequena notícia 

sobre o tema da viagem no canto superior direito da página. Seu título é:

(173) “O Brasil procura se aproximar mais da URSS”.

O texto da chamada da notícia adianta algo que ficará explícito na página 4 do jornal. 

O periódico defende que a aproximação do Brasil com a URSS deve afastá-lo dos Estados 

Unidos, que, no caso, é uma dos maiores modelos ideológicos para o OESP. Vejamos o texto 

completo da chamada:
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(174) Os presidentes José Sarney e Mikhail Gorbachev assinaram ontem uma 
declaração que aproxima o Brasil da União Soviética e redefine a posição brasileira 
em relação aos Estados Unidos. Para o chanceler Abreu Sodré, “o País não tem por 
que ficar eternamente ligado aos americanos.”.

Na página 4, o título principal é:

(175) “Brasil ficará mais distante dos EUA”.

Ou seja, há a imposição de uma lógica ainda muito atrelada à situação da Guerra Fria e 

da polarização política mundial, embora este seja um momento de maior diálogo entre a 

União Soviética e os Estados Unidos, tanto o título presente na primeira página quanto na 

quarta página, dão ao leitor a impressão de que se o Brasil estiver diplomaticamente próximo 

da URSS, perde automaticamente a relação já  estabelecida com os Estados Unidos.

Há na parte superior central da página, logo abaixo do título, uma imagem com a 

seguinte legenda:

(176) “No Cremlin, Sarney e Gorbachev preparam-se para assinar a ‘declaração de 

princípios’: campo livre para intercâmbio”.

Ao lado esquerdo da imagem, vem o texto assinado por Aluízio Maranhão, que se 

inicia com o subtítulo:

(177) “Ao assinar acordo com a URSS, Sarney assume o risco de uma política 

independente” .

Tal sequência discursiva cria um sentido negativo para a ação de aproximação com a 

URSS, pois a postura assumida pelo presidente Sarney é caracterizada como perigosa, uma 

vez que afastaria o Brasil de outra potência, no caso, ideologicamente próxima àquela do 

OESP. No caso, se o movimento fosse de aproximação aos EUA, certamente não seria tratado 

como um “risco” o possível afastamento com relação à URSS.

Destacamos o enunciado:

(178) O presidente José Sarney concluiu ontem a agenda política de sua viagem à 
União Soviética com a obtenção de vários acordos que aproximam o Palácio do 
Planalto do Cremlin e que, na prática, redefinem a posição do País diante de seu 
aliado histórico, os Estados Unidos.

Aqui podemos fazer uma comparação com o tratamento dado aos EUA pelo discurso 

do periódico e as adjetivações feitas quando tratada a temática da sucessão de poder na URSS,
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sendo esta potência sempre retratada como um corpo doente, enquanto os Estados Unidos 

assume papel de aliado, um parceiro histórico, com vínculos bem estabelecidos com o Brasil.

Outros trechos do texto são importantes para a nossa análise:

(179) A própria declaração de princípios ressalta que a “cooperação entre o Brasil e 
a União Soviética não é dirigida contra qualquer país”, ponto constantemente 
ressaltado por Sarney nas suas entrevistas e discursos em solo soviético. O conteúdo 
dos acordos, porém, guarda combustível suficiente para alimentar análises sobre 
um novo curso nas relações do país com os Estados Unidos;

(180) Além de deixar campo livre para consultas políticas, os textos dos acordos 
com a União Soviética reafirmam a posição defendida por Sarney na ONU, em 85, 
contra a militarização do espaço —  uma crítica clara ao programa norte- 
americano “Guerra nas Estrelas”;

(181) “Tudo isso somado, incluindo o sinal verde para a simples abertura de um 

consulado nacional em Leningrado e um soviético no Rio, significa que o Brasil elegeu um 

sócio de peso na sua diplomacia”.

Nesses trechos o jornal destaca a mudança diplomática que a viagem de Sarney à 

URSS gerou. Há um evidente tom de preocupação passado pelo texto de Maranhão com 

relação à aproximação do Brasil com a União Soviética e seu possível afastamento com 

relação aos Estados Unidos.

No subtítulo “Política Interna”, ele faz crítica aos problemas internos que o Brasil 

vinha enfrentando naquele período. É curiosa a construção que o jornalista realiza ao destacar 

tais problemas logo após noticiar a aproximação do Brasil com a URSS. Enfatizamos a 

sequência:

(182) “Foi perguntado ao presidente o que ele achava do fato de a inflação estar 

chegando a 30% ao mês e o dólar no mercado paralelo ter dado um grande salto nas últimas 

horas”.

Logo abaixo da imagem, na parte central da página vem o título:

(183) “Sarney reafirma independência” .

A reportagem traz o posicionamento de José Sarney com relação aos Estados Unidos. 

O jornal busca mostrar para o leitor as opiniões do presidente brasileiro frente ao contexto da 

Guerra Fria como em:
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(184) Sarney declarou que desde o início do seu governo procurou executar uma 
política externa “sem qualquer roupagem ideológica”. As relações do Brasil com a 
União Soviética, afirmou o presidente, não ocorrerão em detrimento do 
relacionamento com qualquer outro país, inclusive os Estados Unidos.

Mas logo em seguida o OESP relembra que Sarney criticou o programa Guerra nas 

Estrelas.

Ao lado do texto da matéria há uma imagem de Sarney observando um traje de 

astronauta com a legenda:

(185) “Sarney no museu Espacial Gagarin: o lado ameno da visita”.

Logo abaixo há a reprodução na íntegra da Declaração sobre os princípios da 

interação em prol da paz e da cooperação internacional.

Do lado direito da página, há um curto texto de autoria de A.M. O título é:

(186) “Empresários acertam forma de cooperação”.

Como o título indica, o texto trata das interações empresariais entre Brasil e Rússia, 

bem como a troca de tecnologia entre os países. No tópico “Soberania”, porém, o jornal segue 

abordando os possíveis impactos dessa nova possibilidade diplomática na relação do Brasil 

com os Estados Unidos. A preocupação do OESP aparece no trecho:

(187) Animado com as perspectivas abertas pelo acordo científico e tecnológico 
assinado ontem no Cremlin. Biasi declarou não estar preocupado com possíveis 
retaliações norte-americanas [... ] Na opinião de Machline, mesmo que os Estados 
Unidos suspendam a remessa de componentes eletrônicos para empresas brasileiras, 
por causa da associação com a União Soviética [...].

Logo abaixo dessa reportagem há um curto texto, também assinado por A.M, 

intitulado:

(188) “Leônidas diz que gostou da hospitalidade”.

Nele, o jornalista ironiza a figura do ministro do Exército Brasileiro. Como vimos no 

capítulo anterior, Leônidas Pires mantinha ainda no governo Sarney a tutela militar e a 

mentalidade anticomunista herdada do período da Ditadura Militar. Nesse sentido, o jornal faz 

troça com a sua reação positiva a respeito da viagem à URSS. Isso fica explícito no 

fragmento:

(189) o ministro aderiu ao clima geral de camaradagem que tem unido brasileiros e 
soviéticos nos últimos dias [... ] deu uma resposta seca quando lhe perguntaram se,
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depois dessa viagem, o Exército abandonaria de vez o discurso de que a União 
Soviética deve ser encarada como uma plataforma exportadora de revoluções [...].

No último parágrafo, outra vez é exaltado o caráter luxuoso da viagem à URSS:

(190) “O grande show preparado pelos soviéticos chegou ao máximo de requinte no 

jantar de ontem no Cremlin. Entre pastelões de caviar, vitelas e pratos de esturjão, o cardápio 

ofereceu sete opções aos brasileiros. Todo regado a vinhos da Georgia”.

Na edição do dia seguinte, n° 34.865, a viagem de Sarney à URSS não aparece na 

primeira página do jornal, no entanto, na página 4, na seção Diplomacia, há um texto sobre a 

viagem, escrito por Aluízio Maranhão, intitulado:

(191) “Visita à URSS entusiasma o Itamaraty”.

A reportagem realiza um balanço da visita de Sarney à URSS. Maranhão expõe os 

convites feitos tanto por brasileiros quanto pelos soviéticos. De certa forma, o jornal transmite 

um caráter positivo ao leitor com relação a esta temática, como nos trechos:

(192) “diplomatas do Itamaraty começam a fazer um balanço da viagem à União 

Soviética. As conclusões são positivas [...]”;

(193) “A diplomacia brasileira anima-se diante de alguns sinais emitidos pelos 

dirigentes soviéticos.”

Ainda, o jornal traz uma informação que contrabalança a opinião transmitida em 

textos anteriores. Este é mais um exemplo do efeito de gangorra apresentado por Charaudeau 

(2019). Vejamos os trecho:

(194) Quanto a aspectos mais amplos da política do Itamaraty no ocidente, não 
preocupa a possibilidade de a aproximação com a União Soviética minar os laços do 
País com os Estados Unidos, embora haja no Ministério das Relações Exteriores 
quem admita que, no momento em que os próprios norte-americanos e soviéticos 
dialogam como nuncaa o fizeram no passado, passa a existir um espaço para o Brasil 
exercitar certa independência em relação a Washington.

No tópico “Problema no aeroporto”, no entanto, o jornal retoma as suas habituais 

críticas ao sistema soviético:

(195) “Apesar da perestroika e da glasnost, a imprevisibilidade da burocracia soviética 

conseguiu causar surpresas, mesmo quando se trata de uma missão presidencial”;
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(196) “O tumulto, na verdade havia começado no Hotel Rossia, um estabelecimento 

de seis mil quartos localizados próximo à Praça Vermelha e completamente para prestar um 

serviço rápido e eficiente a sua multidão de hóspedes”.

Entre as colunas do texto, há a fotografia de Sarney, Gorbachev e as respectivas 

primeiras-damas com a legenda:

(197) “No Cremlin, a despedida de Gorbachev e Raíssa para Sarney e Marly: bons 

resultados”.

Através da legenda o periódico reforça que a viagem do presidente brasileiro à URSS 

foi, no fim das contas, uma boa medida diplomática para o Brasil.

Finalizando a análise desta temática nas páginas de O Estado de S. Paulo, 

apresentamos o seguinte quadro:

QUADRO 6 - Edições n° 34.862, n° 34.863, n° 34.864 e n° 34.865 (de 18 a 21 de outubro de 1988) do OESP

PERSONALIDADE/
EVENTO SD

ADJETIVO/ 
REPRESENTAÇÃ  
O UTILIZADOS 
PELO OESP PARA  
QUALIFICÁ-LO

POSICIONAMENTO DO PERIÓDICO

Estados Unidos 178 "aliado histórico” Anticomunista/favorável aos EUA.

Mikhail Gorbachev 132 “presidente” Aparentemente neutro

Mikhail Gorbachev 133 “dirigente soviético” Aparentemente neutro

Mikhail Gorbachev 161 “secretário-geral do 
PCUS” Aparentemente neutro

Mikhail Gorbachev 138 “principal dirigente 
da União Soviética” Aparentemente neutro

José Sarney 131 “presidente” Aparentemente neutro

Roberto Freire 156 “deputado
comunista” Aparentemente neutro

FONTE: O Estado de S. Paulo (1988)

Na primeira página da edição número 416 do Voz da Unidade, são apresentados outros 

assuntos que não se referem à viagem presidencial ao exterior. O evento aparece em uma 

pequena chamada, sem destaque, no cabeçalho do jornal. O título é:

(198) “Sarney em Moscou”.
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O texto tem caráter essencialmente informativo:

(199) O presidente José Sarney viajou sexta-feira para Moscou, onde deverá realizar 
encontros com Mikhail Gorbatchov, presidente do Soviet Supremo da URSS e 
secretário-geral do PCUS. O vice-presidente do PCB, Roberto Freire, participa da 
comitiva presidencial, com ministros militares e empresários.

No enunciado é dito que o político pecebista Roberto Freire integra a comitiva de 

Sarney que viaja à URSS. Conforme veremos, esse assunto retorna nas outras páginas do 

jornal.

Na terceira página do jornal, na seção Nacional, há a reportagem cujo título é:

(200) “Sarney no país da perestroika” .

O jornal refere-se à URSS como o “país da perestroika”. Isso demonstra que, a esta 

altura, as novas políticas de Gorbachev já  estavam consolidadas a ponto da URSS ser 

diretamente relacionada à perestroika. A matéria é assinada por Cynthia Peter. Assim como 

no texto de chamada na primeira página do jornal, nessa reportagem é mencionada a presença 

de Roberto Freire na comitiva de Sarney:

(201) “O vice-presidente do PCB, deputado Roberto Freire, integra a comitiva 

presidencial, a convite do presidente da República”.

Tal qual o OESP, o Voz da Unidade expõe de maneira bastante objetiva quais são os 

objetivos diplomáticos da viagem de Sarney, como no parágrafo:

(202) Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a visita marca uma opção 
brasileira de estreitamento das relações com a URSS, iniciado com a visita do então 
chanceler Olavo Setúbal, em 1985, seguida da visita ao Brasil do chanceler soviético 
Eduard Shevardnadze, em 1987. O caráter da visita, além do aspecto político, dará 
ênfase às relações comerciais entre os dois países, em busca do equilíbrio da balança 
comercial.

No tópico “História”, a jornalista retoma alguns dos principais eventos da trajetória 

das relações entre Brasil e Rússia. A diplomacia estabelecida com a URSS mostra as 

mudanças políticas no próprio Brasil e a sua relação com o PCB. Peters retoma essa trajetória 

desde o período de Dom Pedro II. No segundo parágrafo do tópico a jornalista explica o 

seguinte:
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(203) Em 1918, após a Revolução de Outubro, foi a vez do Brasil romper relações, 
só tomando a iniciativa de reatá-la em abril de 1945. Pouco depois, em maio de 
1947, o PCB era proscrito no Brasil. E a União Soviética chama de volta seu 
embaixador. Em outubro do mesmo ano, o Brasil rompe relações novamente, e só as 
retoma em 1961.

A autora segue expondo ao leitor como se deu a relação diplomática entre Brasil e 

URSS durante a Ditadura Militar. Por fim ela ressalta que:

(204) Durante o governo Sarney, além da troca de visitas entre os chanceleres, 
estiveram na União Soviética os ex-ministros Deny Schwartz (Desenvolvimento 
Urbano), Renato Archer (Ciência e Tecnologia), o ex-governador e hoje ministro 
José Aparecido (Cultura) e diversos empresários. Há quatro anos realizam-se, 
também, anualmente, as Expo-Brasil, feira de promoções dos produtos brasileiros na 
União Soviética.

Através dessas informações, o jornal didatiza o contexto histórico da viagem de 

Sarney à URSS para seu leitor. Diferentemente do OESP, o Voz da Unidade a todo momento 

expõe aspectos positivos da viagem, como no tópico “Comércio” :

(205) “Nesta visita, os dois países pretendem facilitar o comércio brasileiro. Apesar do 

Brasil ser o segundo parceiro (depois da Argentina) comercial da URSS na América Latina, à 

exceção de Cuba [...]” .

Notamos que não são citados possíveis impasses com os Estados Unidos nem os 

gastos da comitiva de Sarney. Aliás, sobre a comitiva de Sarney, o discurso do Voz se difere 

bruscamente daquele presente no OESP:

(206) O Brasil está interessado, também, na criação de joint-ventures entre empresas 
nacionais e soviéticas. Neste sentido, além da comitiva presidencial, haverá uma 
comitiva de cerca de 100 empresários que seguirão Sarney à URSS, numa espécie de 
sondagem das possibilidades do mercado soviético [...].

Para o PCB e seu veículo de imprensa, a inserção da União Soviética em uma lógica 

de mercado ocidental e capitalista começava a ser vista de maneira normalizada.

Já no tópico “Pressões”, o Voz faz denúncia a outros veículos de imprensa. Este é um 

importante ponto para compreendermos o interdiscurso e o dialogismo:

(207) A aproximação brasileira à União Soviética não passou em brancas nuvens. 
Duas semanas antes da viagem, por coincidência, a imprensa nacional abriu 
manchetes para denúncias de espiões cubanos infiltrados numa missão científica
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daquele país no Brasil, e para o acordo dos exércitos americanos, do qual o Brasil 
teria participado.

Nessa sequência, “por coincidência” produz sentido de ironia, uma vez que na 

verdade, o jornal procura enfatizar que justamente não há nenhuma coincidência no fato da 

grande mídia brasileira noticiar tal acontecimento. Esse tema, no entanto, não aparece em 

nenhuma primeira página de edições de OESP publicadas duas semanas antes da viagem de 

Sarney à URSS.

Há ainda mais um comentário a respeito da comitiva no qual novamente é destacada a 

presença de Roberto Freire:

(208) Na comitiva presidencial, além do deputado federal Roberto Freire, líder do 
PCB na Constituinte, estarão os ministros Abreu Sodré, Bayma Denis, Leônidas 
Pires (Exército), Moreira Lima (Aeronáutica) e Henrique Saboya (Marinha), bem 
como muitos convidados, como escritor Jorge Amado e sua esposa Zélia Gattai.

Logo abaixo do título há a reprodução de dois retratos; a adjunção da imagem de 

Roberto Freire e de Sarney colocadas lado a lado dão ao leitor a impressão de que eles trocam 

sorrisos, embora, possamos notar que o fundo de ambas as fotografias não é o mesmo, ou 

seja, eles não estavam no mesmo ambiente. A composição dessas duas imagens serve para 

criar a ideia de que os dois políticos mantêm uma relação positiva, dando maior importância a 

Roberto Freire na comitiva do presidente.

Depois desse primeiro texto há o título:

(209) “Soviético debate com comunistas brasileiros” .

Este título segue uma mesma construção feita anteriormente pelo Voz da Unidade ao 

tratar membros do PCB como “comunistas brasileiros” . Através dessa estratégia, o periódico 

reafirma o papel de esquerda histórica brasileira do partido.

Na reportagem são apresentadas as características democráticas da política soviética:

(210) A ligação entre o socialismo e a democracia é sem exagero uma das questões 
fundamentais do desenvolvimento mundial moderno, de todo o movimento 
revolucionário internacional, destacou o jornalista e diplomata soviético Eduard 
Kovalev, funcionário do Departamento de Relações Internacionais do Comitê 
Central do PCUS [...].
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No próximo parágrafo é citada diretamente a fala do diplomata, explicando que o 

socialismo não será afetado pelas política reformistas implementadas:

(211) Jamais nos afastaremos um passo sequer do socialismo, dos seus alicerces bem 
sólidos, mas ao mesmo tempo renunciamos decididamente à herança dogmática, 
burocrática e voluntarista, pois esta nada tem em comum com o marxismo- 
leninismo, nem com o verdadeiro socialismo.

O restante da reportagem segue a mesma construção de sentido, ou seja, faz uma 

apologia ao reformismo na política soviética.

Ainda nesta edição do jornal, na página 10, há uma matéria sobre Gorbachev, porém o 

texto não trata da viagem de Sarney para encontrá-lo, mas sim de outras importantes questões. 

O título é:

(212) “Gorbatchov aproveitou a olimpíada?”.

O texto é assinado por José Monserrat Filho e retoma questões presentes no congresso 

do PCUS, ocorrido dois anos antes:

(213) “Coerente com seu programa de criação de um sistema global de segurança 

internacional, aprovado no Congresso do PCUS, em 1986, a URSS vem de propor sete 

medidas para a desmilitarizar a Ásia.” .

No trecho seguinte outra vez a URSS é representada como a potência capaz de 

solucionar problemas globais. Outras nações deveriam copiar suas atitudes, segundo o 

jornalista:

(214) “[...] que apela aos EUA e outras potências para lhe seguirem o exemplo”.

Mais um trecho que vai de acordo com a construção de uma imagem pacifista de

Gorbachev e a URSS:

(215) É o novo conceito de segurança aprovado na Assembléia Geral da ONU: 
segurança democrática e universal. A segurança não pode ser de um ou de alguns 
países em detrimento dos demais. Tem que ser de todos, em igual medida. Na dura 
realidade da era nuclear, ou todos estão seguros ou ninguém está seguro.

Em dois fragmentos os EUA são responsabilizados por graves problemas do âmbito 

internacional:
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(216) Outro benefício nada desprezível: os filipinos se veriam livres de dois focos de 
prostituição, tráfico de drogas e proliferação da AIDS, nas cidades que servem as 
bases norte-americanas. Acaso não é bom negócio trocar os dólares das armas 
nucleares e do vício por maior segurança para o país e para a saúde da população?;

(217) “A palavra, agora, está com os EUA e seus aliados asiáticos”.

Há um tom de desconfiança com relação às medidas que os EUA poderiam tomar 

nesse caso:

(218) O mais provável é que Washington recuse as sugestões, em parte ou no todo. 
Não há o menor sinal de que a Casa Branca e o Pentágono aceitem, de bom grado, 
qualquer ideia consequentemente de desmilitarização da Ásia, por mais cautelosa e 
menos radical que ela seja. Mas isso não elimina o projeto. Ele é apenas adiado para 
uma época mais propícia, de mais bom senso e responsabilidade norte-americano, 
que poderá se dar no próximo ano, com o novo presidente a ser eleito agora em 
novembro.

Esta passagem faz crítica direta ao belicismo norte-americano, relembrando que a Ásia 

sofreu os efeitos de bombas atômicas lançadas pelos EUA na Segunda Guerra Mundial:

(219) “A Ásia, com os martírios de Hiroshima e Nagasaki, é a única região do mundo 

que sabe, na prática, o que é bomba atômica”.

Já no último parágrafo, é apresentada uma opinião mais explícita por parte do Voz da 

Unidade, ou seja, há um AC com alto grau de engajamento:

(220) Dir-se-á que Gorbatchov anunciou seu pacote asiático só para fazer 
propaganda, aproveitando o clima de confraternização criado pela Olimpíada de 
Seul, na Ásia, então em pleno curso. Se for verdade, louve-se o líder soviético pelo 
senso de oportunidade. Ele não poderia ter escolhido ocasião melhor. Os cantos à 
paz e à compreensão, vindos da Coréia do Sul, que todos vimos comovidos pela Tv, 
revelando os melhores sentimentos e energias da humanidade, não devem, nem 
merecem, ficar apenas como boas intenções e aspirações abstratas. Há que converter 
essa ânsia coletiva de paz em medidas efetivas e concretas, que tragam, sem demora, 
mais tranquilidade e segurança a todo mundo.

Passamos agora para a análise da edição número 417 do periódico. Na primeira 

página, assim como na publicação da semana anterior, o assunto da viagem de Sarney não tem 

grande destaque e aparece em uma pequena chamada no cabeçalho. O título é:

(221) “Brasil, URSS, o mundo”.

O texto da chamada aborda a temática da cooperação entre países e assim como o 

título da notícia, apresenta um caráter mundial para o projeto pacífico da URSS:
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(222) Em visita ao Kremlin, acompanhado do anfitrião Gorbatchov, o presidente 
Sarney afirmou que “somos todos passageiros do mesmo barco, o planeta Terra”, 
referindo-se à necessidade da convivência pacífico entre Estados de diferentes 
sistemas. As relações Brasil-URSS no editorial na página 2 e páginas centrais.

O editorial é intitulado:

(223) “O significado de uma visita” .

Este texto é um reflexo daquilo que Martins (2021) aponta em sua obra Jornalismo 

Político, quando menciona que os jornais naquele período passam cada vez mais a interpretar 

os eventos apresentados em suas páginas. Através desse título podemos notar que o jornal 

busca significar para o leitor a visita de Sarney à URSS. Nos dois primeiros parágrafos do 

texto, há o intuito de associar o evento ao momento de redemocratização no Brasil e à 

promulgação da Constituição. O periódico dá grande ênfase ao novo momento da trajetória 

política nacional:

(224) É este o cenário: o Brasil acaba de promulgar a nova Constituição, 
institucionalizando o Estado de direito democrático. Há amplas liberdades políticas e
os trabalhadores conquistaram novos direitos sociais. Agora, em novembro deste
ano, serão realizadas eleições em todos os municípios brasileiros. E no próximo ano 
haverá eleições presidenciais.

Um ponto que chama a nossa atenção é a semelhança do discurso entre o Voz e o

OESP no terceiro parágrafo deste editorial, onde são apontados diversos problemas

enfrentados no Brasil:

(225) São problemas graves. Garroteada pelo atendimento das exigências dos bancos 
credores internacionais, a economia brasileira encontra-se em crise, estagnada, 
apesar do enorme potencial que possui. O pagamento da dívida externa obriga o País 
a exportar os capitais que lhe são indispensáveis para promover o crescimento e a 
melhoria das condições de vida do povo. E as altas taxas de inflação agravam a 
situação das massas trabalhadoras.

No entanto, a próxima sequência expõe as vantagens da aproximação entre Brasil e 

URSS. O jornal interpreta essa viagem como algo positivo para o Brasil de maneira explícita:

(226) Entretanto, a visita do presidente José Sarney à União Soviética —  com todas 
as vicissitudes políticas, econômicas e sociais brasileiras —  transcende à conjuntura. 
Ela expressa uma nova perspectiva do governo brasileiro em relação ao mundo
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contemporâneo, em particular ao lugar das relações entre o Brasil e a União 
Soviética: A busca de melhores relações com os países socialistas não é bem uma 
novidade na política externa brasileira, mas depois do encontro entre José Sarney e o 
camarada Mikhail Gorbatchov essa orientação do Itamaraty atingirá uma nova 
etapa, mais ampla e diversificada.

O uso do adjetivo “camarada” é algo que diferencia completamente do discurso do 

Voz e do OESP.

Ressaltamos o enunciado:

(227) Além disso, “desideologizou” as suas relações com os países socialistas, 
ampliando-as. Tal diplomacia é sem dúvida mais “vantajosa” para o Brasil que a 
aceitação pura e simples da hegemonia de tal o qual potência imperialista, 
submetendo-se aos limites de sua “área de influência”.

Nessa sequência, mais uma vez a aproximação com a URSS aparece como um passo 

acertado da diplomacia brasileira, assim sendo, o Voz explica que não é necessário o 

alinhamento do Brasil com uma “potência imperialista”, leia-se os EUA. Note-se que a 

questão da “desideologização” das relações externas brasileiras também é apontada pelo 

OESP, ainda que em sentido diferente daquele construído pelo Voz da Unidade.

Nos trechos apresentados a seguir o jornal mais uma vez elogia as políticas reformistas 

de Gorbachev, construíndo para o leitor uma interpretação dos eventos noticiados:

(228) A política externa brasileira, naturalmente, está em interação com o novo 
quadro internacional. Neste aspecto, beneficia-se também dos efeitos positivos da 
nova mentalidade que vem sendo empreendida pelo governo da União Soviética em 
sua política externa, com propostas objetivas no sentido de afastar a ameaça de 
guerra nuclear, promover o desarmamento, superar os conflitos regionais e, 
defendendo a coexistência pacífica e o direito à auto-determinação, estabelecer 
novos parâmetros para a cooperação internacional;

(229) Um dos aspectos importantes da perestroika e da glasnost, com reflexos em 
todo o mundo, é o fato de que a democratização e a transparência também 
manifestam-se na política externa soviética, rompendo a lógica da bipolaridade. Isso 
favorece a presença de países como o Brasil no cenário internacional como um dos 
prováveis protagonistas de novas mudanças partindo de seus interesses próprios. A 
visita de Sarney à União Soviética também não deixa de ter esse significado.

Para o veículo de imprensa pecebista, a perestroika e a glasnost não somente têm 

impacto positivo na URSS e na política internacional de maneira geral, como também é boa 

para o próprio Brasil.
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Nas páginas 6 e 7 há o título:

(230) “Novo patamar nas relações Brasil-URSS”.

Na reportagem do lado esquerdo da página 6, são apresentadas informações sobre o 

encontro entre os dois presidentes. Como sempre, este evento é caracterizado de forma 

positiva e o Brasil aparece enquanto um país que tem a capacidade de inserir-se nos novos 

debates diplomáticos mundiais. Vejamos algumas passagens do texto:

(231) O secretário-geral do CC do PCUS e presidente do Presidium do Soviete 
Supremo da URSS Mikhail Gorbatchov, e José Sarney presidente do Brasil, que 
visitou oficialmente a URSS, tiveram a 18 de outubro um encontro que durou três 
horas.

(232) Mikhail Gorbatchov deteve-se, por sua vez, nas profundas fontes sociais, 
espirituais e morais da perestroika e do novo modo de pensar, tendo salientado as 
dificuldades que defronta a renovação radical da sociedade socialista soviética.

Nessa última sequência, novamente o veículo de imprensa pecebista dá destaque à 

política da perestroika. No restante da reportagem, aponta-se para a luta pela paz mundial e 

desarmamento na qual Gorbachev estava engajado naquele período.

Já no centro da página há a reprodução do retrato dos dois presidentes, com expressões 

sérias e trajes formais. Ambos estão em pé de igualdade nessa representação, enquanto dois

líderes de Estado. Em seguida, logo abaixo das duas fotos, há resumos dos discursos dos dois

presidentes. Neste caso, os discursos diretos tanto de Gorbachev quanto de Sarney receberam 

edição do jornal, uma vez que suas falas são recortadas em um resumo.

Grande parte da página 6 é ocupada pela fotografia do Kremlin, recortada de seu 

fundo original em um processo que Vilches chama de substituição26. Dessa maneira, o leitor 

pode ter a sensação de estar próximo a esta paisagem enquanto lê os textos publicados nessa 

página do jornal. Como já mencionamos, para os veículos impressos, é mais difícil passar ao 

leitor a sensação de presença em acontecimentos, algo que ocorre com maior facilidade na 

TV, por exemplo. Nesse sentido, o uso da imagem auxilia na criação da atmosfera de viagem.

Na página 7 há a reprodução em tamanho grande de uma fotografia de Sarney 

cumprimentado Gorbatchev. Não há legenda para a imagem. Logo abaixo vem o texto 

intitulado:

26 Uma vez que a fotografia está cortada, há a supressão da paisagem e a adição do palácio de Kremlin em um 
fundo branco, o da página do periódico.
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(233) “Sarney: ‘Somos passageiros do mesmo barco, o planeta Terra’.”

Nessa reportagem são reproduzidas algumas falas dos dois presidentes e há a 

ilustração da bandeira do Brasil juntamente à bandeira da URSS. O discurso direto das falas 

de Sarney e Gorbachev é bastante semelhante àquele apresentado no OESP, demonstrando 

principalmente o diálogo diplomático estabelecido entre os dois presidentes. Algumas 

passagens são iguais aquelas citadas pelo outro jornal.

Ao lado deste texto há outra matéria intitulada:

(234) “No centro das atenções dos meios de comunicação da URSS”.

Nela, o Voz ressalta a importância que o evento recebeu na mídia soviética:

(235) A visita de José Sarney esteve no centro das atenções dos meios de 
comunicação soviéticos. Todos os principais jornais soviéticos publicaram matérias 
durante todo o tempo da visita O Pravda publicou em primeira página uma 
fotografia de José Samey e Mikhail Gorbatchov e a informação sobre a conversa que 
tiveram a sós durante três horas, salientando-se o fato de ser este o primeiro encontro 
de cúpula soviético-brasileiro.

(236) “Ombro a ombro” é o título do artigo publicado no Sovietskaia Rossia que 
comenta a criação da STAREMO, em Tiraspol, primeira empresa mista soviético- 
brasileira que fabricará confecções da última moda ainda este ano.

No lado direito da página 7 há um texto em um fundo preto intitulado:

(237) “Universidade de Lomonossov recebe Sarney e entrega título de honoris

causa”.

No primeiro parágrafo a Universidade é muito bem conceituada pelo Voz:

(238) Em maio passado esse maior centro de ensino, pesquisa e cultura da União 
Soviética completou 233 anos de existência. Os alunos que a frequentam, cerca de 
26 mil jovens soviéticos e estrangeiros, adquirem conhecimentos em 46 
especialidades. Na Universidade lecionam mais de cem acadêmicos e membros 
correspondentes da Academia de Ciências da URSS, assim como mais de mil 
doutores e cinco mil mestres em ciências.

É curioso o fato de que em nenhuma dessas reportagens o Voz faça algum tipo de 

crítica a Sarney e a tutela militar que ele recebe durante seu mandato. O jornal concorda com 

os soviéticos no sentido de retratar Sarney como um progressista. No mesmo sentido, a todo 

momento, o Voz procura retratar Brasil e URSS como nações amigas que possuem intenções 

parecidas a respeito de questões mundiais. Isto aparece no trecho:



178

(239) “A reunião do chefe de estado brasileiro com cientistas e estudantes da 

Universidade de Moscou confirmou a vontade recíproca de impulsionar a cooperação e 

amizade entre a União Soviética e o Brasil” .

Logo abaixo há mais uma fotografia, dessa vez mostrando a Universidade de 

Lomonosov.

Apresentamos o quadro elaborado a partir das representações extraídas dos jornais:

QUADRO 7 - Edições n° 416 e 417 (14 a 20 de outubro de 1988 e 21 a 27 de outubro de 1988) do Voz da
Unidade

PERSONALIDADE/
EVENTO SD

ADJETIVO/ 
REPRESENTAÇÃO  
UTILIZADOS PELO VOZ 
DA UNIDADE PARA  
QUALIFICÁ-LO

POSICIONAMENTO DO 
PERIÓDICO

URSS 200 "país da perestroika” Favorável

Estados Unidos 227 "potência imperialista” Crítico

Mikhail Gorbachev 199
"presidente do Soviet Supremo 
da URSS e secretário-geral do 
PCUS”

Aparentemente neutro

Mikhail Gorbachev 226 "camarada” Favorável

Mikhail Gorbachev 222 "anfitrião” Aparentemente neutro

Roberto Freire 221 "vice-presidente do PCB, 
deputado”

Aparentemente neutro

Roberto Freire 208 "deputado federal”
"líder do PCB na Constituinte”

Aparentemente neutro/favorável

FONTE: Voz da Unidade (1988)

A partir da análise dessas edições de ambos os periódicos apontamos algumas 

conclusões. Primeiramente, é válido ressaltar que tanto o OESP quanto o Voz da Unidade 

fazem críticas ao governo Sarney no Brasil, principalmente no que diz respeito às suas 

políticas econômicas. Os dois jornais também trazem em suas páginas um grande número de 

citações das falas Gorbachev e Sarney bem como se preocupam em mostrar ao leitor como o 

evento repercutiu na mídia soviética. Outro ponto em comum nos discursos de nossas fontes é 

o destaque para as possíveis alianças econômicas entre Brasil e URSS a partir dessa viagem.
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Por outro lado, enquanto o OESP critica abertamente o grande número de membros da 

comitiva de viagem de Sarney e destaca o caráter luxuoso da sua recepção na União 

Soviética, o Voz da Unidade não menciona essas questões. O Voz dá grande destaque para a 

presença de Roberto Freire na viagem, enquanto o O Estado de S. Paulo somente cita a figura 

de Freire de maneira ironizada, mencionando o seu constrangimento frente aos luxos 

recebidos em Paris.

O destaque para os esforços pacifistas de Gorbachev é muito maior no Voz da 

Unidade do que no O Estado de S. Paulo. O OESP menciona, mesmo que de maneira 

revestida de neutralidade, uma preocupação sobre o impacto que a viagem e a nova aliança 

diplomática podem causar na relação entre Brasil e EUA. O Voz, por outro lado, não apenas 

não está preocupado com essa questão como também busca qualificar os Estados Unidos 

como uma potência belicista e perigosa, principalmente em sua ocupação na Ásia.

3.7 A QUEDA DO MURO DE BERLIM

Para compreender como o OESP noticiou a queda do muro de Berlim selecionamos as 

edições n° 35.192 e n° 35.193. Na primeira página da edição do dia 9 de novembro, a temática 

da volta da RDA a um sistema capitalista ainda não ganha tanto destaque, o OESP privilegia 

uma notícia a respeito do cenário da eleição presidencial no Brasil, a possível candidatura de 

Silvio Santos. No lado esquerdo ao centro da página, há o título:

(240) “RDA promete eleições livres” .

O uso da palavra “promete”, mostra a criação de sentido presente nas reportagens do 

O Estado de S. Paulo sobre a queda do Muro, uma vez que há um certo ar de dúvida a 

respeito do futuro da RDA no discurso do periódico. Logo abaixo dessa manchete é 

reproduzida uma fotografia do rosto de Modrow27, com uma expressão facial bastante tensa, 

com a legenda:

(241) “Modrow: popularidade para tirar o PC alemão-oriental da crise” .

A construção da legenda juntamente com a imagem, demonstra ao leitor que a tarefa 

do político de tirar o país de uma crise é árdua. No texto da chamada da notícia, ressurge a 

questão etária dos dirigentes socialistas:

27 Nascido em 1928 na Polônia, Hans Modrow foi o último premier comunista da Alemanha Oriental.
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(242) “[...] trocou a velha liderança do Politburo por outra mais jovem e reformista

[...]”
A todo momento o OESP destaca dados sobre o fluxo migratório para fora da RDA, 

como na sequência:

(243) “Apesar das mudanças anunciadas pelo chefe do Politburo, Egon Krenz28, 

aumentou a evasão de refugiados para a Alemanha Ocidental. Desde sábado, 47 mil pessoas 

deixaram a Alemanha Oriental” .

O jornal opta por usar o termo “refugiados” para tratar dessas pessoas. Tal 

posicionamento do periódico está de acordo com o enfoque dado às trajetórias de dissidentes 

da URSS. Adiante veremos que o Voz da Unidade faz uma construção de sentido diversa 

dessa.

A página 12 do jornal, correspondente à seção Internacional, é ocupada quase por 

completo pelo evento ocorrido na RDA. O título principal é:

(244) “Anunciadas eleições livres na RDA”.

Neste breve texto o periódico apresenta algumas das principais informações a respeito 

das recentes mudanças políticas na Alemanha Oriental, dando ênfase principalmente à sua 

nova política e à possível derrota dos comunistas. Vejamos os enunciados seguintes nos quais 

é reforçado o sentido construído a respeito da oposição entre velhos líderes e novos líderes 

políticos:

(245) “O SED substituiu ontem sua velha e ortodoxa liderança por uma equipe 

menor e repleta de reformistas, e nomeou o mais conhecido deles, Hans Modrow, de 61 

anos, chefe de governo”;

(246) “O antigo Politburo, de 21 membros, principal órgão de decisão do SED, 

renunciou ontem e foi substituído por outro de 11 pessoas, das quais quatro são novas. Entre 

elas, Hans Modrow, tido como o Gorbachev alemão” .

Abaixo dessa reportagem, do lado direito da página, há uma imagem muito útil para o 

discurso construído pelo jornal. Uma fotografia que mostra uma grande fila de carros, seguida 

pela legenda:

(247) “Alemães orientais esperam para sair do país: agora já são 350 por hora”.

28 Nascido em 1937 na Polônia, Egon Krenz foi o último secretário-geral da RDA. Ele ocupou a chefia de 
Estado da Alemanha Oriental entre os dias 18 de outubro e 7 de dezembro de 1989.
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A fotografia, juntamente ao dado trazido pela legenda, auxilia na legitimação do 

discurso capitalista e neoliberal adotado pelo periódico, uma vez que mostra a rápida evasão 

da população que vivia em um regime socialista.

Do lado esquerdo da página está a matéria intitulada:

(248) “Krenz enfrenta os militantes” .

O texto traz ao leitor o efeito de vívido-percebido no trecho:

(249) Enquanto, no imenso edifício do Comitê Central (que já foi sede de um grande 
banco antes da Segunda Guerra Mundial) [... ] do lado de fora, no frio, milhares de 
manifestantes pediam democracia interna, reformas políticas e um “novo tipo de 
liderança”.

O enunciado traz a lembrança de que o espaço citado já havia sido um banco antes da 

Segunda Guerra Mundial. Algo que em um primeiro momento pode parecer para o leitor 

apenas como uma informação banal, na verdade demonstra de maneira muito sutil a 

contraposição entre um espaço típico do capitalismo e sua posterior transformação no edifício 

de um partido socialista após o evento da Guerra Fria. Por outro lado, há a construção da 

imagem dos manifestantes encarando um clima hostil para pedir democracia em seu país. Tal 

criação de sentido, assim como outras que veremos adiante, parece ser feita para tocar o leitor 

e fazê-lo sentir os mesmos sentimentos daqueles que lutam contra o regime socialista. Ou 

seja, podemos apontar para o uso da estratégia midiática que Charaudeau (2019) chama de 

fazer sentir, conforme já  explicamos. A sensação de vívido-percebido segue sendo construída 

para o leitor, ao mesmo tempo em que o jornal ressalta a pressão popular no evento:

(250) “Num gesto absolutamente inusitado, numa situação totalmente insólita, o atual 

‘número um’ do Partido, Egon Krenz, teve de dirigir-se à multidão para pedir calma e 

silêncio”.

Em seguida, Modrow é mais uma vez caracterizado como um político reformista:

(251) “Os nomes eram recebidos com algumas vaias, até que o de Hans Modrow, o 

reformista, foi anunciado. Tempestuosos aplausos”.

Destacamos também a sequência:

(252) “Mais impressionante foi a autocrítica pública que Egon Krenz fez pouco 

depois das mudanças no Politburo e no governo. ‘As mudanças foram levadas adiante diante 

do poder popular’, admitiu Krenz”.
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O periódico reafirma a sua desconfiança com relação ao processo reformista que 

ocorre na RDA, uma vez que a atitude de Krenz é vista como “impressionante”. Já no trecho 

seguinte, há a construção de uma ideia de caráter negativo do contexto vivido na RDA 

através, principalmente de “Ele pôs a culpa”, uma vez que a palavra “culpa”, caracteriza por 

si só, a responsabilidade por algo de mal feito à alguém:

(253) Ele pôs a culpa pela presente situação na incapacidade do Partido de 
reconhecer a necessidade de mudanças e reformas, mas atribuiu grande parte da 
responsabilidade a Guenter Mittag, o ex-todo-poderoso chefe da economia no 
Politburo [...].

Através desses enunciados percebemos como ao usar o discurso direto de um político 

da RDA, admitindo dentro de sua FD a formação concorrente, o jornal faz a sua própria 

interpretação, negativa, da situação na Alemanha Oriental.

A reportagem seguinte é:

(254) “Organismo também rejuvenesceu".

Tal título remete, como vimos anteriormente, à associação da política com um corpo 

orgânico que pode envelhecer e adoecer e também pode, nesse caso, rejuvenescer. Logo no 

início o texto informa que:

(255) “O novo Politburo do SED é o menor e mais jovem de sua história” .

É feita uma descrição do novo Politburo do SED com ênfase na idade dos novos 

membros, que são mais jovens que os antigos. Embaixo do texto é reproduzido um esquema 

que demonstra a estrutura de poder na SED, ou seja, o jornal busca didatizar para o leitor esta 

informação, priorizando desta vez no fazer saber para além do fazer sentir.

Do lado direito há o título:

(256) “Kohl29 condiciona a ajuda ‘ilimitada’.” .

Nesse texto é apresentada a visão do periódico sobre como a Alemanha Ocidental 

estava lidando com as questões da RDA naquele complexo momento. Salientamos o trecho:

(257) “Num de seus discursos em tom patético, o chanceler (chefe de governo) 

alemão-ocidental, Helmut Kohl, disse ontem que [...]” .

29 Nascido em 1930 na Alemanha e falecido no ano de 2017, Helmut Kohl foi o chanceler alemão entre os anos 
de 1982 e 1998.
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O jornal caracteriza de maneira negativa o discurso de Kohl e também direciona uma 

interpretação para a sua fala, na medida em que tal caracterização antecede uma mistura de 

discurso direto e discurso direto, o chamado discurso indireto livre.

Logo abaixo, há uma reportagem assinada por William Waack intitulada:

(258) “Líder tenta fugir para a frente” .

No texto o autor expõe seu ponto de vista sobre a situação da RDA. Lembramos que a 

opinião de Waack reflete a formação ideológica de OESP, uma vez que o jornalista escreve de 

dentro dessa empresa de comunicação e deve, em algum grau, perpetuar o discurso já 

consolidado pelo periódico. Essa reportagem pode ser considerada um AC com alto grau de 

engajamento conforme veremos. Enfatizamos o primeiro parágrafo:

(259) “A pergunta, de fato, é saber se a RDA pode ser salva. Ao ritmo em que as 

pessoas se retiram do país, matematicamente seria possível prever o fim da população alemã- 

oriental em pouco mais de cinco anos, uns 2 mil dias ” .

Fica explícita a ideologia do periódico, uma vez que o uso de “ser salva”, traz o 

sentido de libertar ou livrar alguém de algum mal. Ou seja, a RDA pode ou não ser livrada do 

regime socialista. Além disso, o jornalista reforça a ideia do alto número de migração entre 

Alemanha Oriental e Ocidental. Tal construção aparece novamente em seguida:

(260) “Num primeiro gesto, liberou as viagens, e perdeu 47 mil pessoas em 

aproximadamente 72 horas”.

O trecho seguinte mostra mais uma vez a contraposição entre a antiga e idosa classe de 

dirigentes socialistas, sempre representados negativamente, e os reformistas, elogiados por se 

aproximarem do ocidente capitalista:

(261) “Em outra corajosa atitude — ou derradeiro ato — trocou a equipe dos 

fossilizados ortodoxos por um time de ardorosos reformistas”.

Vejamos a sequência seguinte:

(262) “Está decidido, parece, a aceitar a atuação de outras organizações políticas, até 

agora na ilegalidade”.

Nesta frase podemos inferir que a situação da RDA não está certa. O uso da palavra 

“parece”, traz o sentido de que a decisão pode ou não ser definitiva. Mais uma vez o OESP 

demonstra desconfiança com relação ao regime socialista alemão.
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Waack segue posicionando-se explicitamente, demonstrando a sua incerteza com 

relação ao processo de eleição na RDA:

(263) “Foi Krenz o responsável pela supervisão de eleições, em maio último, tidas 

como grande e vergonhosa fraude”;

(264) “[...] Eleições livres, nas quais teoricamente o SED poderia ser votado para fora 

do poder. Na Hungria e na Polônia, os comunistas admitiram ir para a oposição. Na RDA 

também?”

Também salientamos o trecho:

(265) “Todo poder ao povo nas ruas, uma desgastada palavra de ordem em vários 

países, tornou-se realidade na Alemanha oriental”

Nessa sequência, é possível notar um tom irônico na comparação feita pelo autor, uma 

vez que ela subverte uma frase que, em geral, é utilizada pela esquerda, para demonstrar que a 

população da RDA vai às ruas justamente em luta contra o regime socialista. Ao usar a frase 

“Todo poder ao povo nas ruas”, o jornalista mobiliza o interdiscurso, incorporando ao seu 

texto um enunciado pertencente à FD concorrente. Porém, ele só faz isto, na medida em que 

descredibiliza a ideologia materializada nesta frase. Mais do que isto, como indicamos na 

introdução da pesquisa, diferentes ideologias podem criar diferentes sentidos para as mesmas 

palavras.

Ele continua seu raciocínio:

(266) “A reação às promessas de mudanças políticas e reformas econômicas foi um 

fluxo ainda maior dos que se aproveitaram da reabertura das fronteiras com a Checoslováquia 

para dar a volta ao Muro de Berlim.” .

Conforme mencionamos, é uma constante nas páginas do OESP a referência aos fluxo 

migratório para fora da Alemanha Oriental, como uma forma de legitimação do discurso anti

comunista. Waack busca igualmente legitimar o seu discurso através da citação de uma fala 

de outro político europeu:

(267) “Eles demoraram muito tempo para fazer reformas. As reformas agora são 
tardias, ocorrem muito rápido e eles não sabem para onde levá-las”, fuzilou, de 
Estocolmo, o dirigente reformista húngaro Rezso Nyers, um especialista em 
dissoluções de regime comunista.
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No último parágrafo, o jornalista retoma o tom de dúvida e desconfiança com relação 

às reformas:

(268) “O irônico na coragem de Krenz é que ele, até agora, só conseguiu (apesar de 

todas as medidas) apenas um resultado. Impôs sobre seu país um enorme ponto de 

interrogação”.

Do lado direito da página há o título:

(269) “Hans Modrow, um político ao gosto do povo”.

Já no primeiro parágrafo o jornal aborda a recente popularidade do político alemão a 

partir do crescimento de uma mentalidade reformista na RDA. Algo que é elogiado sempre 

que possível pelo OESP. Vejamos:

(270) Hans Modrow, 61 anos, o novo chefe de governos na Alemanha Oriental, 
talvez seja o único político realmente popular na RDA. Chefe do partido na 
importante região de Dresden, Modrow havia sido preterido em diversas 
promoções anteriores justamente por ser considerado um “reformista” —  palavra de 
conotação extremamente negativa antes da queda de Erich Honecker, a 18 de 
outubro.

Nessa matéria há um enunciado que perpassa por duas questões simultaneamente:

(271) Hans Modrow mora num apartamento de três cômodos no centro da cidade, e 
dispensou a datcha (casa de fim de semana) a que teria direito por pertencer aos altos 
escalões da nomenklatura. Ele renunciava também ao uso de uma dessas limusines 
Volvo 760 GLE, símbolo de status pretendido por muitos funcionários do SED, e 
costumava fazer compras ele mesmo nos mercados.

Se por um lado, o periódico destaca a simplicidade do político — contrapondo a 

imagem de outros líderes comunistas que desfrutavam de vida luxuosa — , em seguida utiliza 

essa estratégia para realizar uma crítica:

(272) “o que é uma excelente maneira ou se informar sobre os crônicos problemas de 

abastecimento na província” .

Na edição do dia 10 de novembro, na primeira página do jornal, assim como na edição 

anterior, o evento que ganha maior espaço é a candidatura de Silvio Santos — neste caso, a 

sua recusa pelo TSE — , sendo que a queda do Muro de Berlim aparece somente abaixo desta 

notícia, já  na metade da página, ainda que ocupando um espaço significativo. O título da 

notícia referente ao acontecimento é:
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(273) “O Muro de Berlim não existe mais” .

No texto da chamada da reportagem, chama a atenção a construção da frase:

(274) “[...] o Muro de Berlim desde ontem não mais impede a passagem de moradores 

do lado comunista para a metade democrática da cidade”.

Essa forma de referir-se ao evento, está de acordo com a estratégia que o jornal utiliza 

desde a edição do dia anterior, ressaltando o fluxo de pessoas que deixam o regime socialista 

para adentrar no mundo ocidental capitalista. Em seguida, outra vez é enfatizado o número de 

pessoas que deixaram a RDA. O OESP usa o termo "fugiram" para qualificar essa migração:

(275) “Desde o fim de semana, 50 mil pessoas fugiram para a Alemanha Ocidental 

através da Checoslováquia. Cerca de 1.4 milhão já haviam comunicado às autoridades o 

desejo de trocar de lado”.

O próximo fragmento é muito importante:

(276) “No ocidente, foi recebida com entusiasmo a transformação do muro em 

símbolo do passado, à espera da demolição”.

Ao lado, tem-se a reprodução de uma fotografia do muro com a legenda:

(277) “O Muro de Berlim, com a liberação da fronteira interna alemã se transforma 

num monumento à espera da demolição” .

Em ambos os trechos, há a ideia de que o regime socialista já  é algo do passado. O 

símbolo maior da Guerra Fria, o Muro de Berlim, deve agora virar um “monumento”, algo 

que simboliza a história. De acordo com Menêses (2014), como mencionamos na introdução 

deste trabalho, ao noticiar um fato, o jornal além de trazer uma novidade ao leitor, já  prevê a 

inserção destes acontecimentos em uma dimensão histórica. A forma como o OESP noticiou a 

queda do Muro de Berlim, é um bom exemplo de como esse processo ocorre. Não podemos 

esquecer que, conforme Nora (1993) e também segundo Hartog (2019), existe na década de 

1980 um movimento de valorização extrema da memória e do monumento.

Na página 10 do periódico, na seção Internacional há na parte superior o título:

(278) “RDA decreta o fim do Muro de Berlim”.

O jornal continua o processo de inserção do evento em uma dimensão histórica:

(279) “Quem deu a notícia histórica foi um membro do Politburo, [...]” .

Há também o reforço do fato de muitos alemães orientais terem migrado para o lado 

ocidental:
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(280) “A abertura da fronteira interalemã foi decidida depois que mais de 50 mil 

alemães-orientais passaram para a RFA, através da fronteira com a Checoslováquia [...]. 

Desde o começo do ano, mais de 200 mil refugiados passaram para o Ocidente”.

Salientamos também o seguinte subtítulo presente no texto:

(281) “Fim do pesadelo” .

Ele evidencia a oposição do jornal ao regime socialista alemão, uma vez que sua 

derrocada simboliza o fim de um sonho ruim. Quando acorda-se de um pesadelo, há uma 

sensação de alívio. Esta é a imagem que o periódico pretende passar sobre a população alemã 

que agora poderia circular livremente e gozar dos benefícios do mundo capitalista. No texto 

há, ao mesmo tempo, o uso do vívido-percebido e de apelo emocional:

(282) “Na sala de imprensa da sede do governo, em Berlim Oriental, os funcionários 

encarregados dos aparelhos de telex começaram a chorar. E se abraçaram, gritando: 

‘Finalmente terminou o pesadelo’.” .

O texto é finalizado com mais informações sobre o grande fluxo de pessoas que 

poderiam deixar a Alemanha Oriental naquele momento:

(283) “Pelo menos 1,4 milhão de alemães-orientais já  estavam inscritos para emigrar. 

Mas o êxodo em massa pela fronteira aberta poderá, segundo outras fontes, alcançar mais de 

dois milhões de pessoas”.

Logo abaixo dessa reportagem, são reproduzidas três imagens que ocupam espaço 

considerável da página, elas se constituem em uma adjunção. Tendo em vista que o estilo do 

OESP costuma apresentar mais textos escritos que imagens, neste caso, consideramos que a 

composição de fotografias tem a finalidade de demonstrar de forma mais explícita a situação 

na qual a RDA encontrava-se — de acordo com a construção do periódico. Na primeira 

imagem, à esquerda, vemos pessoas entre as filas de carros, na tentativa de sair da Alemanha 

Oriental. A imagem tem a legenda:

(284) “Espera na fronteira checa: desvio desnecessário”.

Logo ao lado, há a fotografia de manifestantes com a legenda:

(285) “Berlim Oriental: bases do SED exigem mudanças”.

Ao lado direito, aparece uma fotografia reproduzida em maior tamanho em relação às 

outras duas, não por acaso, uma vez que ela mostra o rosto de uma mulher chorando perante 

um oficial. A foto é seguida pela legenda:
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(286) “Emoção na fuga: refugiada deixou os filhos para trás” .

Certamente há um grande apelo do jornal para a figura maternal que teve que 

abandonar os filhos e chora. Afinal, um dos valores ocidentais mais fortes é o de família. O 

periódico reforça a ideia de que o comunismo acabaria com essa instituição, separando uma 

mãe de suas crianças. Podemos traçar aqui mais um ponto da estratégia de gerar empatia no 

leitor com relação aos alemães orientais. Nesse sentido, o OESP apela para o fazer sentir de 

maneira evidente.

Lembramos da importância de analisar os textos de legendas de fotografias para a 

compreensão do sentido produzido pelo periódico ao estampar tais imagens em suas páginas. 

No caso desta adjunção, há a criação de uma narrativa que comove o leitor e o faz sentir como 

se estivesse presenciando o “evento histórico” noticiado. As legendas, estrategicamente 

construídas, auxiliam no direcionamento da interpretação do leitor com relação às fotografias 

presentes no periódico.

Nessa página há mais uma reportagem de William Waack intitulada:

(287) “A divisão do mundo agüentou de Ialta a Malta” .

Assim como em sua matéria publicada na edição anterior, este texto apresenta 

posicionamento e comentários explícitos do autor, sem o verniz da imparcialidade que muitas 

vezes o OESP utiliza. O autor faz uma espécie de resgate histórico, ele explica que:

(288) “Os alemães não acertam quando fazem previsões a longo prazo”.

E então cita os exemplos de Bismark e Hitler, comparando-os de certa forma à 

Honecker:

(289) “Erich Honecker, o velhinho deposto recentemente na Alemanha Oriental, foi

outro alemão que se arriscou em previsões de amplo horizonte”.

A questão da idade dos políticos socialistas ressurge através do adjetivo “velhinho”.

Analisemos mais uma sequência:

(290) “A muralha que cerca Berlim Ocidental por todos os lados agüentou exatamente

28 anos em sua função de impedir a livre passagem das pessoas”.

Tal forma de referir-se ao monumento, torna explícita a ideologia do jornal e o seu 

lado na Guerra Fria, o dos Estados Unidos. A partir daí Waack constrói um histórico do Muro 

de Berlim. Destacamos:
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(291) “Em silêncio, pedaço a pedaço, a liderança da Alemanha Oriental removeu nos 

últimos dez anos a ordem de atirar para matar, as minas antipessoas, os automáticos da morte 

e os cães ferozes”.

Há nesse trecho um destaque para as atrocidades e mortes causadas nas tentativas de 

fuga dos alemães orientais. No centro da reportagem há um box contendo algumas 

informações a respeito de fugas mirabolantes da população para o lado ocidental. Seu título é:

(292) “As fugas, do salto ao balão”.

Algo que pode parecer, em um primeiro momento, somente como curiosidades 

trazidas pelo jornal, na verdade, torna redundante seu discurso a respeito dessas migrações, de 

maneira que a construção de sentido feita pelo OESP é reforçada a todo o momento para o 

receptor. Uma tática utilizada tanto no O Estado de S. Paulo quanto no Voz da Unidade, como 

já apontamos.

Apresentamos agora o quadro elaborado a partir da análise dessas duas edições de

OESP:

QUADRO 8 - Edições n° 35.192 e n° 35.193 (9 e 10 de novembro de 1989) do OESP (continua)

PERSONALIDADE/
EVENTO

SD ADJETIVO/ 
REPRESENTAÇÃO  
UTILIZADOS PELO OESP 
PARA QUALIFICÁ-LO

POSICIONAMENTO DO 
PERIÓDICO

Antigos políticos da RDA 242 “velha liderança do Politburo” Anticomunista

Antigos políticos da RDA 245 “velha e ortodoxa liderança” Anticomunista

Antigos políticos da RDA 261 “fossilizados ortodoxos” Anticomunista

Novos políticos da RDA 242 “jovem e reformista” Elogioso

Novos políticos da RDA 245 “reformistas” Aparentemente neutro/favorável 
(tendo em vista que o jornal apóia a 
postura reformista)

Novos políticos da RDA 261 “ardorosos reformistas” Elogioso

População que se evadiu da 
RDA

243 “refugiados” Anticomunista

Hans Modrow 245 “o mais conhecido deles [dos 
reformistas]”

Aparentemente neutro

Hans Modrow 246 “Gorbachev alemão” Elogioso
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QUADRO 8 - Edições n° 35.192 e n° 35.193 (9 e 10 de novembro de 1989) do OESP (conclusão)

PERSONALIDADE/
EVENTO

SD ADJETIVO/ 
REPRESENTAÇÃO  
UTILIZADOS PELO OESP 
PARA QUALIFICÁ-LO

POSICIONAMENTO DO 
PERIÓDICO

Hans Modrow 251 “o reformista” Aparentemente neutro/favorável

Hans Modrow 270 “o unico político realmente 
popular na RDA. Chefe do partido 
na importante região de Dresden”

Elogioso/anticomunista

Egon Krenz 250 “o atual ‘número um’ do Partido” Aparentemente neutro

Guenter Mittag 253 “o ex-todo-poderoso chefe da 
economia no Politburo”

Aparentemente neutro

Helmut Kohl 257 “o chanceler (chefe de governo) 
alemão-ocidental”

Aparentemente neutro

Erich Honecker 289 "velhinho" Anticomunista

Rezso Nyers 267 “o dirigente reformista húngaro” 
“um especialista em dissoluções 
de regime comunista”

Favorável/anticomunista

FONTE: O Estado de S. Paulo (1989)

Para avaliar como o Voz da Unidade noticiou o evento da queda do Muro de Berlim, 

vamos analisar a edição n° 472 do dia 23 de novembro. Na primeira página dessa edição a 

temática sequer aparece, pois é abordado o tema do segundo turno da eleição presidencial no 

Brasil. Pensamos que não noticiar a queda do Muro de Berlim pode ser uma estratégia do 

jornal para não fazer uma campanha contrária aos ideais que estava propagando durante a 

eleição. A temática aparece somente em um texto curto na página 7 do jornal, na seção 

Internacional.

O título da reportagem é:

(293) “O socialismo que morreu”.

Nesse título podemos notar que para o Voz da Unidade, apenas um sistema socialista 

morreu, aquele presente na Alemanha Oriental.

O subtítulo é:

(294) “O socialismo na RDA, para uma observadora alemã ocidental, derrubou o 

Muro de Berlim para combinar mais democracia, produtividade e bem estar social” .
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Nesse enunciado, é o socialismo, compreendido como o Estado nesse caso, que 

resolve finalizar o sistema a fim de trazer melhorias para a população alemã oriental. Ou seja, 

a pressão capitalista e os opositores do regime não ganham protagonismo. Como vimos no 

capítulo anterior, democracia, produtividade e bem estar social são conceitos que passam cada 

vez mais a serem articulados pelos eurocomunistas e pelo PCB, de forma que o texto realiza 

uma construção de sentido a partir dessa nova mentalidade que o Partido cada vez mais 

consolidava. A matéria é assinada por Hideyo Saito.

Vejamos o trecho que inicia o texto:

(295) “Os dramáticos acontecimentos na Alemanha Democrática e outros países 

socialistas reforçam a ideia de que o socialismo neostalinista não serve mais” .

Nesse trecho o jornal caracteriza o evento como dramático. Por outro lado há o 

apontamento para uma categoria diversa de seu “outro”, o socialismo neostalinista, que assim 

como o capitalismo e o imperialismo, não fazem parte da formação ideológica do periódico e 

do PCB naquele momento. No mesmo parágrafo é citado o descontentamento da população 

da RDA, embora, segundo o Voz, existissem ótimas condições de vida naquela país. Ou seja, 

o Voz procura interpretar para o leitor o que ocorreu de fato para que o Muro de Berlim fosse 

derrubado. No parágrafo seguinte é explicado que, na verdade, a população da RDA gostaria 

de mais liberdade e não de um sistema capitalista. O jornal traz a fala de uma especialista, que 

curiosamente é uma alemã ocidental e não oriental, para elucidar os motivos dessa 

transformação política:

(296) a administradora de empresas Doris Cornelsen, do Departamento para a 
Alemanha Oriental e Países do Leste, Instituto Alemão de Pesquisas Econômicas de 
Berlim Ocidental, fez interessante análise sobre a situação da RDA e os desafios do 
novo governo. Considerada profunda conhecedora da economia alemã-oriental, a 
cujo estudo se dedica desde 1974, ela assegura que a falta de motivação do povo é 
de longe o mais importante dos problemas enfrentados hoje pelo país.

Segundo a reportagem, que traz as falas desta administradora, o erro da RDA teria 

sido não seguir as inovações propostas por Gorbachev. Ou seja, mantém-se a imagem que 

Gorbachev e a URSS são exemplos a serem seguidos pelo restante do mundo, seja pelos 

países capitalistas, a exemplo da questão asiática já  analisada, ou pelos países socialistas, que 

deveriam seguir as suas mudanças reformistas. São apontadas algumas características desse 

“outro”, o socialismo que não aderiu ao reformismo:
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(297) “A insatisfação pela falta de democracia se alia e se confunde com a apatia 

provocada pela centralização e burocracia na economia”;

(298) Outro dado é que, como nos demais países socialistas, vigora na RDA um 
exagerado igualitarismo, exemplificado pela diferença mínima existente entre os 
maiores e os menores salários. As inovações e iniciativas não são adequadamente 
recompensadas. Ao contrário, muitas vezes morrem no nascedouro, vitimadas pela 
centralização e pela burocracia. Por fim, se generalizou a sensação de que o 
dinheiro vale muito pouco, pois a oferta de bens duráveis é limitada e não há 
alternativa de aplicação O resultado dessa equação só poderia ser passividade, apatia 
e ineficiência..

O jornal segue reproduzindo a fala da alemã, inclusive quando ela aponta como 

positiva uma mudança na economia socialista a fim de que esta se mescle com a economia de 

mercado. De fato, em 1989, as ideias reformista já  estavam bastante consolidadas no PCB e 

em seu veículo oficial de imprensa. Por outro lado, o Voz não deixa de salientar, através da 

fala da especialista, que o problema da RDA não era exatamente o sistema socialista:

(299) Para reforçar seu ponto de vista, a pesquisadora assegura que sondagens de 
opinião efetuadas na Alemanha Democrática evidenciam que a população reconhece 
e valoriza as conquistas sociais obtidas no socialismo. “A única coisa que desagrada 
a maioria é justamente a economia totalmente planejada”, garante.

A reportagem termina com uma dura crítica à estagnação da indústria no sistema 

socialista da RDA:

(300) Por isso, é compreensível que seus povos tenham se cansado de ouvir 
dirigentes comunistas enaltecerem o contínuo progresso do socialismo, em 
antiquados televisores que parecem ter sido produzidos há 20 anos.

O espaço dado ao evento pelo Voz da Unidade é tão pequeno que não chegamos a 

conseguir material o suficiente para a elaboração de um quadro de adjetivos e representações, 

de forma que passamos agora diretamente para algumas considerações sobre o conteúdo 

apresentado pelos dois periódicos.

Como pudemos notar, ambos os jornais privilegiam noticiar eventos referentes à 

eleição presidencial que ocorreu em 1989. No entanto, o OESP dedica um espaço muito maior 

em suas duas edições para tratar da temática da queda do Muro de Berlim, já o Voz da  

Unidade, publicou um curto texto a respeito. Outra grande diferença entre as duas abordagens 

é o fato de que o O Estado de S. Paulo utiliza algumas reproduções de imagens em suas
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páginas enquanto o Voz não apresenta a mesma estratégia. Há a diferença de construção de 

sentido de ambos os periódicos, enquanto o OESP enfatiza a insatisfação popular daqueles 

que viviam na RDA e a sua grande evasão, o Voz opta por não falar dessas migrações e 

atribuir a insatisfação dos alemães orientais à ortodoxia do PC alemão.

Se por um lado o jornal pecebista utiliza esse evento como uma maneira de realizar 

uma autocrítica do socialismo e elogiar as políticas reformistas empreendidas por Gorbachev 

na URSS, por outro, o OESP enfatiza os problemas de um Estado socialista de maneira geral, 

demonstrando a urgência da população de passar para o lado capitalista do país.

Diferentemente de OESP, o Voz não trata da queda do Muro como um evento 

histórico, apenas aponta para o fato de que o reformismo poderia ter evitado esta situação na 

Alemanha. Em sua reportagem, na verdade, menciona diretamente o acontecimento da queda 

do Muro de Berlim somente uma vez, no subtítulo da matéria.

Um ponto em comum entre os dois jornais é que eles não trazem falas de comunistas 

sobre o que ocorreu na RDA. No caso do Voz da Unidade, acreditamos que esta escolha pode 

ter ocorrido devido ao pequeno tamanho do texto dedicado ao assunto. Como vimos, o jornal 

opta por demonstrar quais teriam sido os erros cometidos na Alemanha para que o socialismo 

não mais progredisse ali. No caso do OESP, o enfoque dado é justamente na trajetória da 

parte da população alemã que não mais queria viver em um regime socialista. Levando em 

consideração a FD do jornal, certamente não faria sentido que eles dessem espaço para o 

discurso daqueles que desejavam a continuidade do regime socialista na Alemanha.

3.8 O FIM DA URSS

Na edição do dia 26 de dezembro de 1991, n° 35.862, a temática do fim da União 

Soviética aparece em destaque na primeira página de O Estado de S. Paulo. A manchete do 

jornal é:

(301) “Gorbachev renuncia, URSS cede espaço para a Rússia” .

Logo abaixo deste título principal, aparecem três subtítulos que adiantam os temas que 

são tratados nas matérias das páginas 7, 8 e 9 do jornal:

(302) “Bandeira vermelha da foice e do martelo comunista é arriada do Kremlin”;

(303) “Líder critica o desmembramento do país ‘sem que o povo fosse ouvido’.”;
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(304) “Sobre seu futuro, ele diz que não vai ‘se esconder’, mas não dá detalhes”.

No primeiro parágrafo da chamada da notícia, percebemos o posicionamento do jornal 

— tendo em vista a ideologia a qual está alinhado — frente ao fim da URSS:

(305) “Virando uma página desconcertante, atribulada e riquíssima do século 20, o 

presidente Mikhail Gorbachev renunciou ontem a seu cargo [...]” .

O OESP constrói um sentido negativo para a trajetória da URSS. Para o jornal, esta 

parte da história mundial é desconcertante, ou seja, algo que desorienta. Ao mesmo tempo 

esta “página” é atribulada — atormentada e angustiada — e riquíssima.

Enfatizamos o fragmento:

(306) [...] os poucos cidadãos que enfrentavam o frio de inverno na Praça Vermelha, 
em Moscou, assistiram a uma cena simbólica que nem sequer os futurólogos mais 
ousados poderiam prever há apenas dois ou três anos: a bandeira vermelha da foice e 
do martelo desceu do mastro principal do Kremlin, símbolo do poder da
superpotência construída pelo comunismo, e cedeu lugar à bandeira azul, branca e
vermelha da Rússia.

Nele, novamente o jornal utiliza da estratégia do vívido-percebido, algo bastante 

importante para um veículo impresso ao noticiar um evento tão importante como a dissolução 

da URSS, uma vez que não poderia gerar no leitor o mesmo impacto das filmagens exibidas 

na TV. Por outro lado, é reafirmado o fato de que este acontecimento não era previsível há 

pouco tempo, como viemos argumentando durante esta pesquisa.

No restante da chamada da notícia, o OESP expõe a visão de Mikhail Gorbachev a 

respeito do fim da URSS, citando suas falas. O jornal explicita que o ex-líder soviético 

gostaria que a população tivesse tido maior participação neste processo e que se manterá

presente na política russa. O uso do discurso direto livre neste caso é bastante interessante,

uma vez que, na verdade, o jornal está reproduzindo falas de Gorbachev a partir de uma 

entrevista sua para a CNN. Lembramos que, para Charaudeau (2019), as entrevistas são 

acontecimentos produzidos pelo jornal, nos quais não somente se tenta tirar informações do

entrevistado, mas também se produz interpretações daquilo que ele diz. Na seção

Internacional há mais deste conteúdo para ser analisado.

Ao lado do texto, há a reprodução de uma imagem de Gorbachev com expressão séria 

enquanto assina um documento. A legenda da fotografia é:
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(307) "Último ato — Moscou, 25 de dezembro de 1991: Gorbachev transfere para a 

Rússia de Yeltsin o controle do arsenal atômico da antiga URSS”.

Três títulos e suas chamadas convidam o leitor a ler mais sobre a temática na seção 

Internacional desta edição de O Estado de S. Paulo; a primeira delas explica que Ieltsin, o 

novo presidente da Rússia, tranquiliza o mundo ao dizer que fará o possível para não ter que 

utilizar o arsenal nuclear herdado da URSS, a segunda notícia trata da situação da Geórgia. 

Nesta breve chamada é mais uma vez utilizada a tática de comparar a situação política do país 

com um problema orgânico, uma patologia, através do uso do termo “convulsão” :

(308) “A república está em convulsão, com o presidente sitiado no palácio do 

governo”.

A última chamada a respeito do fim da URSS presente na primeira página do jornal 

trata do reconhecimento da Rússia pela Europa. Algo bastante importante para OESP, uma 

vez que o jornal se espelha na ideologia neoliberal também presente na Europa ocidental 

naquele período.

O primeiro título presente na página 7 do jornal, na seção Internacional, é:

(309) “Gorbachev sai e bandeira soviética desce”.

A construção de uma ideia de movimento neste título é bastante interessante. Outra 

vez, o leitor é convidado a criar imagens mentais através de “sai” e “desce”. A matéria conta 

também com um subtítulo:

(310) “O presidente deixou o poder num discurso triste, e entregou a Boris Yeltsin o 

controle sobre o arsenal nuclear soviético”.

Ao lado do texto, há a reprodução de uma fotografia de uma família assistindo à TV, a 

legenda da imagem é:

(311) “Despedida — Gorbachev na TV de Moscou: ex-presidente diz que não sai da 

cena política” .

No primeiro parágrafo dessa reportagem, o jornal aponta informações a respeito do 

discurso de despedida de Gorbachev, informando ao leitor sobre a Comunidade de Estados 

Independentes (CEI). Já no segundo parágrafo, o jornal retoma a imagem da troca de 

bandeiras no Kremlin:
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(312) “[...] a bandeira soviética com a foice e o martelo do Kremlin era arriada e 

substituída pela bandeira tricolor da Rússia [...] tendo sido assistida por apenas algumas 

pessoas que desafiavam o frio na Praça Vermelha”.

No parágrafo seguinte é abordada a fala de Gorbachev na TV, veiculada pela CNN, na 

qual o ex-líder explicita o seu descontentamento com o processo de fim da URSS e formação 

da CEI. Em seguida, o jornal traz uma nova forma de se referir ao ex-líder:

(313) “Mas o mentor da perestroika quis mostrar que suas duras críticas ao processo 

que o marginalizou não significam que [...]” .

O periódico expõe o posicionamento de Gorbachev e sua fala em entrevista na qual ele 

salienta que apoiará a CEI e retoma também a trajetória de suas políticas reformistas.

No subtítulo “Último ato”, o jornal informa que, antes de deixar o poder, Mikhail 

Gorbachev passou o poder nuclear soviético para as mãos de Boris Ieltsin e também entrou 

em contanto com o presidente americano George Bush para tranquilizá-lo a respeito desse 

arsenal. No fim do texto, há outra vez a associação da imagem de Gorbachev à perestroika. O 

jornal expõe os luxos que serão destinados ao ex-líder:

(314) “O ostracismo não significará para o criador da perestroika problemas 

pessoais. Ontem, fontes russas disseram que o ex-presidente terá direito a uma guarda pessoal 

de 20 pessoas, duas limusines, um apartamento e uma casa de campo, além de uma pensão de 

4 mil rublos”.

Essa primeira notícia está mais próxima do que chamamos de acontecimento relatado. 

Aqui ainda não há um alto grau de engajamento nas palavras do jornal. Em seguida há uma 

matéria intitulada:

(315) “Yeltsin promete comunidade pacífica” .

Ao mesmo tempo em que o jornal sinaliza a saída de Gorbachev, ressalta outra ação, a 

promessa de Ieltsin. Logo no primeiro parágrafo o jornal refere-se ao novo líder russo da 

seguinte maneira:

(316) “No mesmo dia em que recebeu das mãos de Mikhail Gorbachev o comando dos 

arsenais nucleares da antiga URSS e se tornou senhor da segunda potência atômica do 

planeta, a Rússia, o presidente Boris Yeltsin [...]” .

Nos dois parágrafos seguintes o jornal tranquiliza o leitor a respeito de conflitos 

nucleares. É citada a fala do novo líder na qual ele explica que fará o possível para não ter que
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utilizar o arsenal nuclear herdado da URSS. Outra vez a reportagem compara o país à um 

corpo que morre, dessa vez citando o novo dirigente da Rússia:

(317) “Yeltsin afirmou, em seu discurso pela manhã, que o Estado conhecido como 

União Soviética ‘está agonizando’ e garantiu que as repúblicas da CEI, como Estados 

independentes, ‘estão desenvolvendo relações civilizadas entre si’” .

Ainda através da fala de Boris Ieltsin, o jornal reafirma o seu posicionamento 

ideológico com relação ao sistema socialista recém extinto:

(318) "Ele salienta que os reformistas estão fazendo o possível para ‘superar o terrível 

governo totalitários’, numa alusão à antiga URSS”.

No subtítulo “Novo nome” o jornal apresenta mais algumas informações a respeito da 

transição entre URSS e Rússia, explicando que parte da estrutura do novo Estado herdará os 

mesmos funcionários do antigo país. Ainda nesse texto não há um alto grau de engajamento 

do jornal.

No centro da página 7 há uma imagem do Kremlin seguida de uma legenda que 

retoma a construção que o jornal tem feito da mudança de bandeiras na Praça Vermelha:

(319) "Última Bandeira -  Assim que Gorbachev deixou o Kremlin, a última bandeira 

com foice e martelo foi trocada pela russa” .

O título seguinte é:

(320) “Ocidente agradece a líder e vai reconhecer Rússia” .

Esta construção é bastante interessante e gera uma questão: qual é este “ocidente” que 

“reconhece” o novo país? Vejamos o texto da matéria para obter uma resposta. Destacamos os 

seguintes trechos nos quais o jornal expõe o que considera o “ocidente” :

(321) “a Comunidade Econômica Europeia (CEE) reconheceu a Federação Russa 

como sucessora legítima da antiga URSS [...]”;

(322) “Também os EUA devem reconhecer hoje a Federação Russa como sucessora 

da URSS [...]” .

Ainda neste texto, mais uma vez o OESP trata a antiga URSS como um corpo morto:

(323) “Para tranquilizar seus concidadãos com relação aos acontecimentos na defunta 

URSS [...]” .

Vejamos mais alguns trechos nos quais o OESP define quem faz parte do ocidente:
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(324) “Ontem líderes ocidentais elogiaram com unanimidade o trabalho realizado por 

Mikhail Gorbachev [...], o presidente Bush louvou-lhe a ‘coragem e liderança’. O chefe do 

governo alemão, Helmut Kohl, expressou ‘tremenda gratidão’ a Gorbachev”;

(325) O presidente francês François Mitterrand disse que Gorbachev foi um dos 
grandes homens do século [...]. Manfred Woerner, secretário-geral da Otan, 
afirmou que sem as reformas de Gorbachev teria sido impossível “estender a mão 
para países da Europa Central e Oriental”;

(326) “A ex-primeira-ministra Margareth Thatcher observou que ele ‘fez grandes 

coisas para o mundo e nós estamos muito gratos’. E para o ex-presidente Ronald Reagan — 

que com Gorbachev sepultou a guerra fria — ‘ele viverá para sempre na história’” .

Para o O Estado de S. Paulo, o ocidente, que tem opinião de grande importância em 

suas páginas, é representado pelos líderes dos principais países capitalistas.

No canto inferior direito da página 7 há um pequeno box contendo um texto que não

fala a respeito do fim da URSS em si, porém, que também demonstra o posicionamento do

OESP a respeito do socialismo. O título do breve texto é:

(327) “Comunista coreano passa cargo”.

É curioso o fato de o jornal não citar no título o nome do dirigente a que se refere, 

somente o caracteriza enquanto “comunista coreano”. Na reportagem o jornal explica a 

transferência de poder de Kim Il Sung para Kim Jong Il na Coréia do Norte. O periódico cita 

fonte norte-americana a respeito do que ocorre no país, adicionando um tom de desconfiança 

com relação ao regime norte-coreano:

(328) “Kim Jong Il, de 49 anos, chefiará um exército de 1,1 milhões de homens que, 

segundo estrategistas norte-americanos, está próximo de produzir bombas atômicas”;

(329)“Kim Jong Il foi acusado pelos EUA de ter ordenado o atentado em novembro de 

1987, contra um avião sul-coreano que matou 115 pessoas”.

Na página seguinte o O Estado de S. Paulo reproduz uma matéria do jornal The New 

York Times. Na parte superior da página há uma pequena ilustração de Gorbachev acenando, 

ou seja, despedindo-se, juntamente ao texto:

(330) Ao iniciar as reformas há seis anos na antiga URSS, Mikhail Gorbachev 
liberou forças que acabariam por desintegrar o império e alcançar o próprio 
reformador. O fracasso do golpe provou que a liberdade conquistada por
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Gorbachev havia criado raízes. Mas também acelerou sua queda, pois deixou as 
repúblicas livres para fundar a nova comunidade.

O título da reportagem reproduzida é:

(331) “Onda de reformas engole seu criador” .

Ela é assinada por Serge Schmemann. Neste texto, o jornal traz uma interpretação dos 

fatos para o leitor. Vejamos o primeiro parágrafo:

(332) Olhando para trás, o golpe de agosto significou o melhor momento para 
Mikhail Gorbachev e também o início do último ato de seu reinado. O colapso do 
golpe foi a vitória de Gorbachev. [...] salientou as qualidade de coragem e 
determinação que fizeram do presidente soviético um dos líderes mais 
importantes do mundo.

Através do texto do New York Times, o OESP posiciona-se favoravelmente às políticas 

reformistas de Gorbachev. Além do relato dos fatos, a matéria traz interpretação em trechos 

como “o golpe de agosto significou o melhor momento para Mikhail Gorbachev” e “O 

colapso do golpe foi a vitória de Gorbachev”. Nesse parágrafo também há um explícito elogio 

à Gorbachev.

Destacamos o fragmento presente no parágrafo seguinte:

(333) “Gorbachev, o homem que há seis anos iniciou as reformas no maior 

império do mundo, foi deixado de lado pelas forças que ele mesmo liberou”.

Além da forma como o jornal refere-se à Gorbachev, reparamos o reforço da ideia dele 

ter sido deixado para trás pelas próprias reformas, algo que já  apareceu no título da notícia.

Nos dois próximos parágrafos o periódico segue interpretando os fatos anteriores ao 

fim da URSS, tal qual a tentativa de golpe ocorrida em agosto:

(334) “Nos quatro meses que se seguiram ao golpe, Gorbachev pareceu abrir mão de 

sua incrível carreira. [...] o presidente parecia convencido de que obtivera um triunfo [...]. Foi 

um grande momento e parecia que ele estava consciente desse fato [...]” .

Através do termo “parece” utilizado três vezes neste mesmo parágrafo, fica explícita a 

forma como o periódico comenta o ocorrido. O próximo parágrafo também é totalmente 

composto por um AC:

(335) Mais uma vez, porém, os acontecimentos pareciam escapar ao controle de 
Gorbachev. Ele poderia ter ido diretamente para o Parlamento russo, onde se
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encontrava um eufórico Boris Yeltsin, onde a multidão que enfrentara os tanques 
teria carregado o líder soviético em seus ombros. Poderia ter abraçado Yeltsin e 
como ele enfrentar a nova era que se abria.

O uso de palavras como “parecer” e “poder” caracterizam os comentários e previsões 

feitas pelo periódico. No próximo parágrafo o jornal expõe mais uma vez seu posicionamento 

com relação ao recém extinto regime socialista soviético e também comenta o que Gorbachev 

deveria ter feito na situação do golpe de agosto:

(336) “[...] invocou o já esquecido Vladmir Lenin e a desgastada expressão ‘opção 

socialista’. [...] No entanto, foi o próprio Gorbachev que falhou ao não correr para a multidão 

que lutou, não pelo líder soviético, mas pela liberdade que ele lhe ofereceu”.

No subtítulo “Momento perdido” segue a construção de sentido sobre a escolha errada 

que Gorbachev teria feito:

(337) Mais tarde, quando Gorbachev apareceu diante do Parlamento russo, a 
solidariedade havia desaparecido e o momento fora perdido. Sua gratidão para com 
Yeltsin parecia forçada. Gorbachev também teve dificuldade em aceitar a sua 
parcela de responsabilidade [...].

A interpretação da reportagem a respeito do acontecimento fica explícita em “o 

momento fora perdido”, “parecia forçada” e “Gorbachev também teve dificuldade em aceitar 

a sua parcela de responsabilidade”. O próximo parágrafo faz uma análise da situação como 

um todo, demonstrando a queda do apoio ao antigo socialismo na URSS e a consequente falta 

de apoio à Gorbachev, uma vez que a mentalidade reformista não poderia mais “esperar”, 

mesmo que Gorbachev fosse um ícone dessas reformas:

(338) Sem que os pilares da velha ordem para se apoiar, somente a força de seu 
caráter e o simbolismo de seu nome poderiam resistir aos ataques do centro. Lenta e 
inexoravelmente, ele passou de campeão de uma nova ordem a obstáculo para a 
realização dela. Em vez de formar uma nova aliança, ele entrou em rota de colisão 
final com seu alter ego: Yeltsin.

O terceiro parágrafo do subtítulo apresenta mais abertamente o posicionamento 

ideológico de ambos os periódicos — o New York Times e o OESP — , ao mencionar que 

durante a vigência da URSS os cidadãos soviéticos não tinham direito à fala e ao pensamento. 

Ao mesmo tempo há a afirmação de que, a partir do governo de Gorbachev, o conflito entre o 

mundo ocidental e oriental foi extinto, o que não é verdadeiro, uma vez que podemos notar,
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através do texto veiculado em OESP na página anterior, que os EUA ainda mantinham 

ressalvas com a Coréia do Norte naquele momento, por exemplo. Vejamos:

(339) O momento de grandeza de Gorbachev, seguido por uma louca teimosia, a 
partir de agosto, parecia um replay de uma carreira que, ao mesmo tempo, eletrizava 
e frustrava o seu país e o mundo. Quando chegou ao poder em 1985, Gorbachev 
começou um processo que ninguém jamais previra. Devolveu aos soviéticos o 
direito de pensar e de falar, e o confronto Leste-Oeste simplesmente se evaporou.

O jornal também deixa clara a sua interpretação dos fatos a partir de “uma louca 

teimosia”, “parecia um replay” e “eletrizava e frustrava o seu país” .

Conforme analisamos nas temáticas precedentes, com o passar o tempo, Gorbachev 

para de ser visto com desconfiança e passa a ser cada vez mais elogiado pelas suas políticas 

reformistas e pela sua aproximação com os modelos ideológicos que inspiram o discurso do 

OESP, tais quais os presidentes de nações capitalistas ocidentais. A próxima sequência 

discursiva mostra como Gorbachev ganha esta aprovação, afinal, nunca poderia-se imaginar 

tantos elogios sendo dirigidos à um líder de uma nação socialista como ocorre no trecho:

(340) O “novo pensamento” fez milagres no exterior. O Leste europeu foi libertado, 
as tropas soviéticas se retiraram do Afeganistão, a guerra fria acabou. Gorbachev era 
saudado no mundo inteiro por multidões entusiasmadas gritando “Gorby! Gorby!”, e 
ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz.

Notamos que há a construção de sentido de que o fim de regimes socialistas no Leste 

europeu caracteriza-se enquanto uma libertação desses países. Outra vez as ações de 

Gorbachev são legitimadas enquanto positivas a partir de sua boa recepção pelo ocidente 

capitalista. No parágrafo seguinte, no entanto, o jornal retoma os erros cometidos pelo ex- 

líder, aproveitando para criticar os regimes socialistas. Citando Sobchak, o texto explica que 

Gorbachev:

(341) “‘[...] tentou reformar o irreformável’ [...] estava convencido que o PC poderia 

ser ‘renovado’ e que o socialismo poderia funcionar” .

Ou seja, para o periódico, Gorbachev, embora bem intencionado, foi ingênuo em 

acreditar na permanência de um sistema já  morto. O parágrafo seguinte segue esta mesma 

proposta.

Analisemos o fragmento seguinte:
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(342) Seu orgulho e teimosia levaram os seus mais leais camaradas a se afastarem. E 
ele os substituiu por comunistas desprezíveis. E se recusou a demiti-los mesmo 
quando homens como o então chanceler Eduard Shevardnadze e o leal assessor 
Alexander Yakovlev o alertaram para um golpe tramado pelos comunistas.

Neste parágrafo, o jornal passa ao leitor a interpretação que os políticos comunistas da 

URSS não somente são desprezíveis como também não são confiáveis. O parágrafo seguinte, 

assim como as matérias referentes à queda do Muro, trazem uma inserção dos acontecimentos 

na história:

(343) Que Gorbachev já conseguiu um bom lugar na História é evidente. Resta saber 
se os historiadores serão tão indulgentes quanto seus contemporâneos [...] Se falhar 
[...] Gorbachev passará para a História como o homem que perdeu as oportunidades. 
Se for bem-sucedido, ele entrará na História como um visionário que conseguiu 
acabar com a maior ditadura do mundo.

No próximo parágrafo, o jornal mantém seus elogios à Gorbachev, embora realce 

novamente seus erros. A reportagem volta a atacar a ideologia comunista:

(344) Hoje, aos olhos dos que observam, Gorbachev parece um herói trágico, um 
gigante cujo declínio e queda foram provocados pelas mesmas qualidades que 
fizeram dele um grande homem: autoconfiança, teimosia beirando a arrogância, 
orgulho que o tornou surdo às críticas, uma integridade que conquistou a confiança 
dos demais, mais que o impossibilitou de escapar do humanismo ilusório da fé 
marxista.

Assim como na matéria assinada por Lapouge analisada anteriormente, este texto 

também compara o comunismo à uma fé. Da mesma forma, o jornal refere-se à uma fé 

leninista e critica a ideia da geração de políticos como Gorbachev que acreditaram em uma 

permanência do sistema socialista a partir das reformas:

(345) “[...] uma geração que ainda acreditava que a fé leninista poderia ser combinada 

com a democracia e o mercado livre do Ocidente. Foi uma geração que se recusou a aceitar a 

ideia de que os fracassos do sistema eram inerentes à sua ideologia”.

No próximo parágrafo o jornal segue com esta construção de sentido e utiliza de uma 

expressão de Ronald Reagan para chamar a URSS:

(346) “[...] naquilo que o então presidente Ronald Reagan chamava de ‘império do 

mal’ [...]” .
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Em seguida é reafirmada a construção de sentido de oposição entre velhos comunistas 

corruptos e não confiáveis versus reformistas honestos, jovens e confiáveis:

(347) A ascensão de Gorbachev em 1985, com 54 anos, foi acompanhada de 
aplausos na URSS e no exterior. A “velha guarda” perdera literalmente o controle 
com a morte de três líderes soviéticos [...]. Por ser jovem e ainda estar vivo, 
Gorbachev representou uma mudança dramática. E não desapontou: nas ruas pregou 
a glasnost, expulsou os corruptos da burocracia e formou uma equipe decente, de 
homens honestos, entre eles Yeltsin.

Outra vez há a retomada da dicotomia entre vida e morte, velhice e juventude a 

respeito desses líderes políticos. O periódico também faz elogio à figura de Boris Ieltsin, 

associando-o à honestidade.

Em seguida é ressaltado o fato de dissidentes do regime soviético terem sido libertados

durante o governo de Gorbachev. Sobre a luta do presidente contra o consumo de vodca

salientamos o enunciado:

(348) “[...] um país onde a bebida havia se transformado em refúgio”.

O discurso propõe que os habitantes da URSS procuravam se refugiar no vício da 

bebida frente ao sistema em que viviam.

Nos parágrafos seguintes a reportagem lembra que Gorbachev procurou manter 

relações com Reagan desde que chegou ao poder e incrementou as relações diplomáticas da 

URSS. Também são salientados eventos como a queda do Muro de Berlim e a retirada de 

tropas soviéticas do Afeganistão, em tom elogioso à Mikhail Gorbachev. O jornal expõe que a 

população soviética parecia insatisfeita com a atuação do então presidente, uma vez que

gostaria de mais mudanças. Dessa forma, para o New York Times e para o OESP, o fim da

URSS já  era previsível em 1990.

O periódico reforça que os antigos políticos comunistas da URSS não eram confiáveis:

(349) “Os primeiros sinais de desordem há muito já  tinham aparecido. Apesar das 

grandes mudanças na sociedade, a economia continuava a se deteriorar, presa à burocracia, 

que sabotava os esforços da reforma”.

O texto segue elogiando Boris Ieltsin e até mesmo o colocando acima de Gorbachev:

(350) Logo Yeltsin e outros críticos acusaram Gorbachev de ser suave e lento 
demais. Em vez de ouvir Yeltsin, Gorbachev o destituiu em novembro de 1987. Foi
uma decisão fatal. Separado das tradicionais fontes de poder, criticando o Partido,
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Yeltsin tornou-se o primeiro líder a subir ao poder pelas vias da democracia e da 
política.

O parágrafo seguinte segue comentando a oposição entre os dois políticos, apontando 

os erros cometidos por Gorbachev ao aliar-se aos conservadores. O texto caracteriza o golpe 

contra Gorbachev da seguinte maneira:

(351) “Em 19 de agosto, os conservadores que Gorbachev chamara ao Kremlin 

declararam lei marcial e o prenderam em sua casa de veraneio na Criméia. Mas esta tentativa 

de golpe foi patética e mal planejada”.

No restante do parágrafo são expostas mais algumas medidas reformistas tomadas por 

Gorbachev. Vejamos mais um fragmento no qual o jornal elogia a aproximação do ex-líder 

soviético com líderes ocidentais:

(352) “No período pós-golpe, mais uma vez, conquistou elogios ao discutir com o 

presidente George Bush o corte de armas táticas no início de outubro”.

Em seguida há uma explicação sobre o processo que levou à luta pela independência 

de outros países integrantes da URSS. Outra vez, o periódico associa a URSS à um corpo, que 

dessa vez foi condenado à morte:

(353) “Yeltsin se aliou aos líderes da Ucrânia e da Bielo-Rússia e juntos assinaram a 

condenação à morte da União [...]” .

Há uma estratégia significativa adotada; Gorbachev é comparado ao czar Godunov, 

torturado por estar no poder e ainda assim ver tantos problemas na Rússia. Vejamos os 

parágrafos:

(354) “Numa nação que procura seus precedentes na literatura e não na História,

o destino de Gorbachev lembra o do czar do século 16 retratado pelo poeta Pushkin em Boris 

Godunov. Mussorgsky adaptou o poema para ópera”;

(355) Angustiado pelos problemas do seu reinado, o czar se queixa do destino: 
“Consegui o maior poder e há seis anos governo em paz mas minha alma torturada 
não encontra felicidade...Aqui há conspiração, rebelião e tramas secretas fome e 
peste, medo e ruína.C om o animais selvagens as pessoas vagam acometidas por 
doenças! A Rússia geme na fome e na pobreza”.

O uso desse comparativo demonstra um ponto já  mencionado anteriormente na

pesquisa: o OESP utiliza-se de um repertório culto e de elite para compor as suas páginas.

Nesta construção, aparece um Gorbachev frágil. O trecho destacado a seguir vai no mesmo 

sentido:
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(356) “Gorbachev algumas vezes se mostrou pensativo, ferido, humano”.

Porém, no parágrafo seguinte, o jornal retoma a figura de um Gorbachev frio, tal qual 

foi demonstrado no primeiro tópico temático analisado na pesquisa, a morte de Chernenko:

(357) “Como um homem jamais dado a autopiedade ou a mostrar suas emoções, 

Gorbachev ainda se controlava, friamente analítico, orgulhoso de suas realizações, e firme na 

ideia de que só ele decidiria quando seria a hora de deixar o cenário”.

Destacamos mais uma passagem do texto no qual há a menção da “fé comunista” .

Nesta parte da reportagem são citadas partes de uma entrevista realizada com o ex-líder.

(358) “Também houve momentos de fé comunista, da qual Gorbachev jamais 

conseguiu se livrar” .

Em seguida, o jornal busca interpretar as falas de Gorbachev na entrevista. 

Salientamos o fragmento seguinte, no qual “parecia” e “quase com resignação” indicam o 

direcionamento de interpretação feitos pelo periódico:

(359) “Mas à medida que a conversa prosseguia, parecia que o presidente procurava 

explicações mais profundas para compreender como as coisas chegaram a este ponto. ‘Fiz o

que estava ao meu alcance’, disse Gorbachev quase com resignação [...]”;

(360) “Parecia consciente de ter errado em algum ponto. [...]”;

(361) “Entretanto, enquanto falava, parecia ter dúvida. O homem de princípios, e de 

nervos de aço, parecia alarmado não com o espectro de sua renúncia, mas com a perspectiva 

de que o trabalho de sua vida corra perigo”.

No centro da página, em meio ao texto, há a reprodução de uma imagem em tamanho 

grande mostrando Gorbachev olhando seu relógio de pulso ao lado de Boris Ieltsin. A 

imagem, juntamente ao texto da legenda monta uma narrativa:

(362) “Momentos finais — Gorbachev (D) e Yeltsin no Congresso dos Deputados do 

Povo: momentos finais” .

Em meio ao texto são enfatizados alguns trechos da matéria, trazendo algumas das 

principais informações para aquele leitor que apenas está passando os olhos nas páginas do 

jornal. Os trechos são:

(363) “Gorbachev parece um herói trágico cujo declínio se deve às mesmas qualidades 

que o tornam um grande homem”;
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(364) “Quando chegou ao poder, Gorbachev estava convencido de que a prosperidade 

viria junto com a liberdade”;

(365) “Em vez de buscar um genuíno mandato por meio de eleições, ele pediu e 

obteve mais poder para a Presidência”;

(366) “‘Talvez venham outros e façam mais [o que fiz]. Quero que isso aconteça. Não 

desejo que fracassem’”.

Na página seguinte, no topo da página há novamente a ilustração de Gorbachev 

acenando juntamente ao texto:

(367) O espetacular percurso de Gorbachev teve como ponto de partida a 
aproximação com a superpotência inimiga. No plano interno, o presidente 
conduzia as reformas de modo cauteloso, para que a União e mesmo a ideologia 
comunista não fossem destruídas. Mas a conveniência entre a velha estrutura e o 
novo pensamento se mostrou impossível.

No restante da página, há uma composição de imagens em uma linha do tempo da 

história do governo de Gorbachev na URSS. Como o enunciado anterior indica, o jornal 

considera que a trajetória de Gorbachev no poder começa a partir de seu contato com o 

presidente norte-americano Ronald Reagan. Esta construção demonstra o quando o jornal 

valida as ações do ex-líder soviético a partir de seu contato com os líderes políticos 

ocidentais. Dessa maneira, a primeira imagem presente na página é de Gorbachev 

cumprimentando Reagan, com o seguinte texto ao lado:

(368) Ponto de partida —  Gorbachev se reúne com o então presidente americano 
Ronald Reagan em Reykjavik (Islândia). As reuniões de cúpula entre os presidentes 
das superpotências levaram a acordos sobre redução de mísseis e ao clima de 
distensão que caracteriza o fim da guerra fria.

Na imagem seguinte podemos ver Gorbachev discursando, o texto que acompanha a 

fotografia diz:

(369) À sombra de Lenin —  Gorbachev fala ao primeiro Parlamento eleito pelo voto 
direto na URSS. Mantendo a fé socialista, ele tentou reformar de dentro as estruturas 
da União, sem que ela se desfizesse. Acabou criticado tanto pelos conservadores 
quanto pelos ultra-reformistas, liderados por Yeltsin.
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O jornal mais uma vez associa os erros de Gorbachev à Lenin e à “fé socialista” . A 

próxima imagem mostra Gorbachev próximo aos líderes estadunidenses rindo e acenando, o 

texto que acompanha a reprodução é:

(370) Aceno da liberdade —  Gorbachev acena ao lado do então vice-presidente 
George Bush (à esquerda) e do presidente Ronald Reagan. No momento em que o 
poder era passado de Reagan para o recém-eleito George Bush, os três se 
encontraram na Ilha do Governador, em Nova York. O encontro garantiu a
continuidade das reuniões de cúpula entre os dirigentes das superpotências. Com
Bush e Gorbachev, as negociações elevariam ao enterro definitivo da era de conflito 
entre os Estados Unidos e a União Soviética, e entre o Leste e o Oeste.

Mais uma vez as ações de Gorbachev são validados a partir de suas alianças com o 

ocidente, uma vez que juntos eles puderam “enterrar” o conflito. A imagem seguinte mostra 

um beijo entre Gorbachev e Erich Honecker, um cumprimento comum entre os líderes. A 

legenda da imagem é:

(371) “O reformista e o ortodoxo — O comunista Honecker (D), da ex-RDA, foi um 

dos atingidos pelas reformas”.

Abaixo, há duas imagens de Gorbachev ao lado de Yeltsin, na primeira, datada de 22 

de agosto de 1991, os políticos aparecem em frente à um avião, enquanto na segunda imagem, 

datada de 23 de agosto de 1991, Yeltsin aponta o dedo enquanto olha fixamente para

Gorbachev, ele, por sua vez, está de óculos e segurando um documento nas mãos em frente à

microfones. A legenda dessas imagens é:

(372) “Glória e humilhação — Gorbachev chega após o golpe fracassado (acima), e 

Yeltsin o faz ler o documento dos golpistas” .

Já no canto inferior direito da página há uma imagem de Gorbachev com a mão no 

rosto, como alguém em desespero, o texto que acompanha a imagem é:

(373) Isolamento e exaustão —  Nos quatro meses que separam o golpe fracassado e 
a renúncia, o presidente assistiu ao esgotamento completo de suas forças. Apoiado 
na legalidade, ele tentou desesperadamente manter alguma forma de União 
federativa entre as repúblicas soviéticas. As forças centrífugas, no entretanto, foram 
maiores que sua resistência.

Entre esta imagem e as fotografias de Gorbachev e Yeltsin, há uma linha do tempo 

escrita que vai de março de 1985 a 25 de março de 1991. O título desta linha do tempo é: “A 

era Gorbachev”.
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Começando pela posse de Gorbachev em 1985 o jornal perpassa por eventos já 

destacados anteriormente nas matérias, como as políticas da perestroika e glasnost, os 

diálogos com os Estados Unidos, sua crítica ao governos de Brezhnev e o afastamento de 

Boris Yeltsin da chefia do PCUS de Moscou. Entre outubro de 1988 e novembro de 1989, é 

mencionado que Gorbachev tornou-se presidente da URSS, o fim da intervenção soviética no 

Afeganistão e a queda do Muro, dentre outros eventos.

Já no tópico referente à dezembro de 1989 o jornal destaca o anúncio do fim da Guerra 

Fria por Gorbachev e George Bush em Malta. No ano seguinte o PCUS não tem mais o poder 

político exclusivo da URSS, Litüania torna-se independente e as Alemanhas são reunificadas. 

Neste ano também ocorre o anúncio de um golpe e em 1991, Boris Yeltsin é eleito presidente 

da Rússia. Sobre esse ano o jornal novamente menciona o acordo assinado entre Gorbachev e 

Bush. A partir de agosto, com a tentativa de golpe, Gorbachev renuncia à sua liderança no 

PCUS e diversos países tornam-se independentes da URSS. O tratado da União proposto por 

ele não vai adiante. Em dezembro deste ano a CEI é criada e a URSS deixa de existir. Esta é a 

narrativa construída pela linha do tempo.

A partir desta análise apresentamos o último quadro de adjetivos e representações:

QUADRO 9 - Edições n° 35.862 (26 de dezembro de 1991) do OESP (continua)

PERSONALIDADE/
EVENTO

SD ADJETIVO/ 
REPRESENTAÇÃO  
UTILIZADOS PELO OESP 
PARA QUALIFICÁ-LO

POSICIONAMENTO DO 
PERIÓDICO

URSS 343 “a maior ditadura do mundo” Anticomunista

URSS 323 “defunta” Anticomunista

URSS 330 “império” Aparentemente neutro

URSS 333 “maior império do mundo” Aparentemente neutro

URSS 346 “império do mal” Anticomunista

URSS 354 “nação que procura seus 
precedentes na literatura e não na 
História”

Anticomunista

Antigos políticos da URSS 342 “comunistas desprezíveis” Anticomunista

Estados Unidos 367 “superpotência inimiga [da 
URSS]”

Aparentemente neutro
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QUADRO 9 - Edições n° 35.862 (26 de dezembro de 1991) do OESP (continuação)

PERSONALIDADE/
EVENTO

SD ADJETIVO/ 
REPRESENTAÇÃO  
UTILIZADOS PELO OESP 
PARA QUALIFICÁ-LO

POSICIONAMENTO DO 
PERIÓDICO

Antigos políticos da URSS 347 “velha guarda”
“corruptos da burocracia”

Anticumunista

Novos políticos da URSS 
escolhidos por Gorbachev/ 
Boris Yeltsin

347 “homens honestos” Elogioso

Mikhail Gorbachev 313 “mentor da perestroika” Aparentemente neutro

Mikhail Gorbachev 314 “o criador da perestroika” Aparentemente neutro

Mikhail Gorbachev 330 “reformador” Aparentemente neutro

Mikhail Gorbachev 332 “presidente soviético”
“um dos líderes mais importantes 
do mundo”

Aparentemente neutro/elogioso

Mikhail Gorbachev 333 “o homem que há seis anos 
iniciou as reformas no maior 
império do mundo”

Elogioso

Mikhail Gorbachev 361 “homem de princípios, e de 
nervos de aço”

Elogioso

Mikhail Gorbachev 344 “herói trágico, um gigante cujo 
declínio e queda foram 
provocados pelas mesmas 
qualidades que fizeram dele um 
grande homem”

Elogioso

Mikhail Gorbachev 347 “jovem”
“vivo”

Favorável/anticomunista

Boris Yeltsin 316 “senhor da segunda potência 
atômica do planeta”
“o presidente”

Aparentemente neutro

Boris Yeltsin 335 “eufórico” Aparentemente neutro

Boris Yeltsin 338 “alter ego [de Gorbachev]” Aparentemente neutro

Vladmir Lenin 336 “já esquecido” Anticomunista

Erich Honecker 371 “ortodoxo”
“comunista”

Aparentemente neutro

Helmut Kohl 324 “chefe do governo alemão” Aparentemente neutro

George H.W. Bush 324 “presidente” Aparentemente neutro
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QUADRO 9 - Edições n° 35.862 (26 de dezembro de 1991) do OESP (conclusão)

PERSONALIDADE/
EVENTO

SD ADJETIVO/ 
REPRESENTAÇÃO  
UTILIZADOS PELO OESP 
PARA QUALIFICÁ-LO

POSICIONAMENTO DO 
PERIÓDICO

George H.W. Bush 370 “vice-presidente”
“recém-eleito”

Aparentemente neutro

François Mitterrand 325 “presidente francês” Aparentemente neutro

Margaret Thatcher 326 “ex-primeira-ministra” Aparentemente neutro

Ronald Reagan 326 “ex-presidente” Aparentemente neutro

Ronald Reagan 368 “presidente americano” Aparentemente neutro

Kim Il Sung 327 “Comunista coreano” Anticomunista

FONTE: O Estado de S. Paulo (1991)

A partir desta análise, podemos concluir que o jornal dedicou grande espaço à 

temática do fim da URSS. Além da notícia na primeira página são três páginas da seção 

Internacional dedicadas ao acontecimento. Conforme vimos, o periódico constrói uma nova 

representação de Gorbachev. O ex-líder agora é associado quase inteiramente às suas políticas 

reformistas. O ex-secretário-geral passa a ser o criador da perestroika. Ele aparece enquanto 

um líder importante mundialmente, que fez coisas muito significativas, mas que, no entanto, 

agiu de maneira equivocada e inocente ao associar-se aos ortodoxos soviéticos e não ter 

acelerado as mudanças na Rússia.

Na página 7, onde há somente textos produzidos pelo próprio OESP, há um menor 

grau de engajamento, enquanto a reprodução da matéria do New York Times nas duas páginas 

seguintes ocorre um alto grau de engajamento, muitos comentários e interpretações dos fatos 

passadas explicitamente ao leitor. Nesse sentido, notamos muitos elogios tecidos à Mikhail 

Gorbachev, no entanto, as críticas a sua figura são associadas à três assuntos: sua “fé 

comunistas”, ou seja, sua crença de que poderia reformar a URSS e mantê-la dentro de um 

sistema socialista, a lentidão em suas políticas reformistas e a sua associação aos ortodoxos do 

partido, vistos pelo jornal como traidores e não confiáveis.

Por outro lado, os elogios à Gorbachev remetem à sua associação ao Ocidente e a 

líderes como Ronald Reagan e George Bush. Como indicamos na análise, a linha do tempo 

criada pelo NYT  e reproduzida pelo O Estado de S. Paulo é muito pautada pelas ações de
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Gorbachev com relação aos EUA e outras questões externas à URSS. O periódico também 

busca elogiar a figura de Boris Yeltsin, dado seu posicionamento reformista.

Assim como ocorre nas outras temáticas analisadas em nossa pesquisa, há a 

contraposição entre ortodoxos (ruim) e reformistas (bom). Igualmente, o jornal insiste na 

representação da URSS enquanto um corpo já  falecido. O periódico também insere o evento 

em um dimensão histórica, prevendo como ele será interpretado no futuro, algo que está de 

acordo com a estratégia da operação midiográfica.

Pensando no processo de dar voz ou silenciar o discurso dos comunistas, avaliamos 

que o jornal traz nesta edição principalmente citações das falas de Mikhail Gorbachev, seja no 

discurso direto ou indireto. Tal qual nas outras edições, o jornal entremeia citações com a sua 

própria interpretação das falas, como ocorre já  nos títulos presentes na primeira página da 

edição. Lembramos que citar Gorbachev e seus discursos, especialmente neste momento, em 

que a URSS está sendo dissolvida, não oferece risco nenhum para o jornal do ponto de vista 

ideológico. Ou seja, neste momento, citar Gorbachev nem mesmo significa dar voz aos 

comunistas ou incorporar o discurso de uma FD concorrente, uma vez que o nível de reformas 

empreendidas por este líder já  havia mudado totalmente as condições de produção dos seus 

discursos e de sentido. Assim sendo, citar as falas do secretário-geral em 1985 tinha um 

determinado peso, mas citá-lo em dezembro de 1991 tem outro. Assim como no caso da 

queda do Muro, o jornal não dá voz àqueles que ainda queriam a permanência do regime 

socialista, pois isto sim seria arriscado para a sua FD.
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4. CONCLUSÃO

Após a análise bibliográfica a respeito de nossa temática e o desenvolvimento de nossa 

pesquisa a partir da leitura detalhada de nossas fontes, apontamos nesta parte final do trabalho 

as conclusões nas quais pudemos chegar. Em primeiro lugar, gostaríamos de retornar às 

hipóteses levantadas na introdução na pesquisa, compreendendo quais delas se confirmaram e 

quais delas foram refutadas.

Nossa primeira hipótese, segundo a qual teria havido no período final da Guerra Fria e 

consequente desmanche da URSS um “apaziguamento” entre os discursos do O Estado de S. 

Paulo e do Voz da Unidade, uma vez que a polarização em nível mundial e nacional — tendo 

em vista o fim da Ditadura Militar — estaria menos intensa, não se confirma completamente. 

Pelo menos, não se confirma de maneira superficial.

Conforme lemos nas páginas de nossas fontes, de fato, o jornal OESP passa a fazer 

elogios ao líder soviético Mikhail Gorbachev, enquanto o próprio Voz da Unidade crítica 

aspectos da burocracia socialista, como no episódio da queda do Muro de Berlim, no entanto, 

se olharmos mais atenciosamente para estes discursos notamos que a sua essência não altera 

completamente a ideologia já  consolidada por ambos os grupos.

Se o OESP faz elogios ao último secretário-geral soviético, o faz justamente por suas 

alianças com o ocidente e suas medidas reformistas que o aproximam da ideologia defendida 

pelo jornal. Gorbachev, embora tenha recebido muitas críticas dentro da própria URSS, teve 

grande popularidade no mundo ocidental — tendo ganhado o Prêmio Nobel da Paz em 1990 

— , como pudemos ver na análise.

No plano internacional, o homem acumulava impressionante popularidade. Segundo 
pesquisas, tornou-se o político mais popular na Europa. Todos tinham agenda para 
recebê-lo: presidentes, primeiros-ministros, rainhas e reis, o próprio papa. Sucediam- 
se os acordos de desarmamento, compreendendo armas convencionais e nucleares. 
(REIS FILHO, 1997, p.258).

Em muitos casos, esses elogios feitos pelo OESP são utilizados pelo jornal justamente 

como ataque aos antigos líderes soviéticos. Ou seja, em nada o periódico apazigua suas 

críticas ao comunismo, pelo contrário, expõe que o erro de Gorbachev foi ter aliado-se 

justamente aos ortodoxos no período final de seu governo. Para o O Estado de S. Paulo, o 

socialismo e a URSS são um corpo doente e seu falecimento foi um processo natural, uma vez
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que sempre estiveram fadados a este destino. Por outro lado, o Voz da Unidade, mesmo que 

engajado no reformismo, não deixa de fazer críticas ao imperialismo ocidental, seu “outro” 

ideológico. No caso da queda do Muro de Berlim, como salientamos, o jornal atribui a causa 

do fim da RDA não ao socialismo em si, mas à sua não adequação às novas reivindicações da 

população. Certamente, isso não apaga o fato de, realmente, o Voz da Unidade utilizar esse 

espaço para promover uma nova imagem para o PCB, uma imagem que está de acordo com 

essas mudanças ocorridas na URSS. Entendemos, dessa forma, que ainda no período 

estudado, estes veículos da imprensa nacional estavam engajados em propagar suas ideologias 

de maneira assertiva.

Por outro lado, embora não haja de fato, por parte de OESP — representante da grande 

mídia brasileira — , uma mudança significativa em relação à sua ideologia anticomunista,

podemos apontar que, entre 1985 e 1991, justamente diante das mudanças ocorridas no

cenário mundial, o comunismo, antes visto como uma grande ameaça — como por exemplo 

ocorreu nos anos de 1935 e 1964 — já  não aparece descrito dessa maneira. Este é um dado 

que aparece também na pesquisa de Mariani (1996). No entanto, a própria autora aponta que 

os sentidos construídos durante décadas não são simplesmente apagados:

Os sentidos não se movimentam em linha reta: a hegemonia de uns não representa o 
eclipse total de outros. Nos anos 80, com o fim da guerra fria, a queda do muro de 
Berlim e do regime comunista na União Soviética, vemos que as denominações se 
reorganizam, fazendo conviver e circular os novos sentidos que vão sendo 
produzidos, sem, necessariamente, apagar os antigos. (MARIANI, 1996, p.153).

Conforme demonstramos através de nossa análise, embora tenham havido mudanças, 

o sentido de anticomunismo construído pelo OESP não é alterado em sua raíz, somente as 

condições de produção o permitem abrandar seu discurso. Mariani também chega a esta 

conclusão em seu trabalho com os jornais cariocas:

Esse aspecto da discursividade sobre os comunistas aponta, no nosso entender, para 
a historicidade que constitui contraditoriamente os sentidos. Em  outras palavras, por 
mais que se procure concretizar uma transformação na significação de “comunismo” 
nos anos 80, o gesto interpretativo que retoma é o do anticomunismo. (MARIANI, 
1996, p. 235).

Nossa segunda hipótese foi confirmada. Na introdução da pesquisa apontamos para a 

possibilidade de, através das páginas do Voz, compreender as contradições presentes na
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própria trajetória do PCB, que naquele período buscava desvencilhar-se da imagem da 

guerrilha e do stalinismo bem como se reafirmar enquanto a esquerda histórica brasileira em 

frente ao PT. Se logo na primeira temática analisada, a morte de Chernenko e posse de 

Gorbachev, o periódico procura reafirmar a tradição leninista soviética, nas próximas 

reportagens sobre as demais temáticas, o jornal passa cada vez mais a advogar favoravelmente 

às mudanças propostas. Temas como a paz mundial e o desarmamento nuclear aparecem com 

frequência. A reafirmação do PCB enquanto o partido da esquerda histórica brasileira vem em 

enunciados nos quais “os comunistas brasileiros” são exclusivamente membros do PCB, 

como pudemos perceber nas reportagens. Ainda assim, lembramos que não há nessas matérias 

nenhuma menção direta ao PT, diferentemente de textos jornalísticos do periódico a respeito 

do contexto nacional, nos quais o PCB apóia ou critica abertamente o novo partido.

A terceira hipótese elencada é que o discurso presente nas páginas de OESP 

evidenciaria seu apoio ao neoliberalismo bem como seu posicionamento anticomunista 

perante o contexto nacional de ascensão do PT. Esta hipótese é confirmada em parte. Embora 

o PT não seja diretamente mencionado pelo periódico em nenhuma das matérias analisadas, é 

visível o posicionamento contrário à esquerda propagado pelo jornal através justamente das 

críticas feitas ao sistema soviético e o elogio às nações ocidentais capitalistas. Neste sentido, o 

OESP se posiciona favoravelmente ao neoliberalismo principalmente ao dar destaque positivo 

à líderes como Margareth Thatcher e Ronald Reagan.

Percebemos que, na realidade, não havia nenhum motivo específico para que o Partido 

dos Trabalhadores fosse mencionado positiva ou negativamente nas páginas tanto do OESP 

quanto do Voz, tendo em vista as cinco temáticas trabalhadas na dissertação. Quando o Estado 

critica o socialismo, acaba por posicionar-se contrariamente à esquerda de forma mais ampla, 

e não diretamente ao PT ou algum membro específico do partido.

Nossa última hipótese é que, não somente os jornais demonstrariam em suas páginas 

os conflitos de suas instituições produtoras, mas também que transparecem e seriam resultado 

das contradições políticas próprias do recorte temporal. Certamente, as condições de produção 

de nossas fontes, como pudemos notar na relação entre a segunda e a terceira parte da 

pesquisa, ditam o que os jornais podem ou não publicar. Um dos exemplos mais evidentes 

disto é a maneira como o OESP trata a viagem de Sarney à URSS, algo que aparece até 

mesmo nas páginas no Voz, embora de forma menos explícita, usando o evento para criticar a
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situação na qual o Brasil encontrava-se. No caso do destaque dado ao evento da queda do 

Muro em 1989 também percebemos como, apesar da importância do evento, os jornais estão 

muito mais preocupados em noticiar fatos referentes à eleição presidencial brasileira.

Pensando nas temáticas escolhidas para a análise e os quadros desenvolvidos a partir 

da pesquisa, concluímos que o O Estado de S. Paulo constrói uma narrativa a respeito do fim 

da URSS da seguinte maneira: A URSS encontrava-se em 1985 em situação deplorável, tendo 

em vista a má gestão dos secretários-gerais que a governaram até aquele momento. No 

entanto, com a morte de Chernenko, surge um novo nome no poder que deve ser, a princípio, 

olhado com desconfiança pelo ocidente. Mikhail Gorbachev é elogiado por ser mais jovem 

que seus antecessores, por ter ideais reformistas e por agradar líderes do ocidente como 

Ronald Reagan e Thatcher. Em seguida, no ano de 1986 o discurso do jornal é levemente 

alterado, uma vez que agora, e em todas as próximas temáticas, Mikhail Gorbachev é tratado 

como o líder já  consolidado da URSS. Porém, mesmo com esta mudança, o jornal ainda busca 

criticar os antigos líderes soviéticos e colocar Gorbachev enquanto um líder raivoso ao lançar 

críticas aos Estados Unidos.

Já em 1988, com a visita de Sarney à União Soviética, o O Estado de S. Paulo, 

demonstra que pode ser perigosa a aproximação do Brasil com esta nação. Dessa forma, não 

há grande empolgação por parte do jornal com a viagem, ao contrário do que percebemos nas 

páginas do Voz. Sobre a queda do Muro de Berlim em 1989, o sentido construído pelo jornal 

está totalmente voltado para a migração de alemães orientais para a Alemanha Ocidental.

Enfim, na edição do dia 26 de dezembro de 1991, a construção da imagem de Mikhail 

Gorbachev, como apontamos, passa de uma desconfiança e da consolidação como líder para a 

figura de um importante presidente que possibilitou a “libertação” do povo soviético. No 

entanto, ele é tratado com sentimento de pena pelo jornal, que constata que seu principal erro 

foi aliar-se aos ortodoxos que tentaram lhe dar um golpe político.

A todo momento, o OESP passa ao leitor a interpretação feita pelas nações ocidentais 

a respeito desses eventos. O jornal somente cita os soviéticos quando estes são dissidentes do 

regime. Não há uma preocupação maior em compreender o sistema “por dentro”, mas sim, 

dentro dos parâmetros ideológicos exaltados pelo próprio jornal. Isto se mostra, por exemplo, 

quando o jornal produz linhas do tempo sobre a URSS, nas quais os eventos destacados 

sempre dialogam com as preocupações do mundo ocidental ou fazem um apagamento de
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importantes pontos da história soviética. A própria reprodução de reportagem do L'Express e 

do The New York Times, demonstra o alinhamento ideológico do jornal.

Dessa maneira podemos indicar que o OESP mantém ainda entre 1985 e 1991 uma 

memória narrativa muito antiga, que traz em si um anticomunismo, talvez mais disfarçado ou 

vestido de neutralidade. No entanto, ele ainda está presente. A figura do comunismo pode não 

aparecer nestas reportagens como um perigo, tal qual o imaginário reacionário brasileiro 

exaltava no período de 1964, mas o jornal procura desqualificar ao máximo seu “outro” 

ideológico enquanto atrasado, doentio, moribundo e velho. Para o OESP, Moscou se mostra 

bela somente por estar maquiada para o XXVII Congresso do PCUS, ou no Kremlin, com 

luxos disponíveis apenas para seus líderes máximos.

O periódico Voz da Unidade constrói seu discurso a respeito do fim da URSS de 

maneira distinta àquela do O Estado de S. Paulo. O jornal não reproduz falas de especialistas 

ou de periódicos ocidentais, somente cita a opinião de uma especialista da Alemanha 

Ocidental a respeito da queda do Muro de Berlim na medida em que seu comentário não 

desacredita do socialismo em si. Diferentemente de nossa outra fonte, o Voz não destaca a 

gerontocracia presente no sistema soviético. Pelo contrário, procura tecer elogios aos líderes 

da nação e ressalta as suas carreiras.

Na primeira edição analisada do veículo de imprensa pecebista há o resgate da 

memória discursiva dos periódicos do PCB e também da própria ideologia socialista no geral, 

ao destacar que Gorbachev está no mesmo caminho de Lênin. Se para o OESP a URSS estava 

moribunda, para o Voz, aquela nação estava viva e seguindo uma longa tradição. Da mesma 

maneira, na edição de 1986 a respeito do XXVII Congresso, há a demonstração da grandeza 

do evento e o reforço redundante da ideia de que Gorbachev estava a serviço da paz mundial.

Também no evento da visita de Sarney à URSS, o jornal interpretou como positiva a 

aproximação diplomática entre os países. Notamos que nas primeiras três temáticas analisadas 

no Voz da Unidade o jornal praticamente não altera a construção feita sobre Gorbachev e a 

própria URSS. O líder é sempre elogiado enquanto alguém preparado para exercer o cargo e 

enquanto um exemplo de pacifismo e a União Soviética não recebe críticas.

Esta construção muda, de maneira leve, somente na edição do ano de 1989 a respeito 

da queda do Muro de Berlim. Como salientamos, este é o único momento no qual o jornal faz
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críticas à uma nação socialista, no entanto, a crítica não é ao sistema em si, mas sim à sua não 

adesão às políticas reformistas de Gorbachev.

Com o passar do anos, o Voz da Unidade passa, cada vez mais, a defender conceitos 

como paz mundial. Como vimos na primeira parte da pesquisa, isto vai de encontro à nova 

imagem que o próprio PCB quer consolidar para si no Brasil. Diferentemente do OESP, o Voz 

tem seu discurso muito mais atrelado às próprias mudanças na URSS, tendo em vista que é o 

veículo de imprensa oficial de um partido comunista.

Certamente os resultados apresentados possibilitam que pensemos outras questões. A 

temática do período final da URSS e dos discursos de periódicos brasileiros abre diversas 

possibilidades de estudo para o historiador. Dessa forma, esperamos poder ter contribuído 

para a construção do conhecimento que abrange essa área.
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