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RESUMO DA DISSERTAÇÃO

As campanhas eleitorais midiatizadas têm proporcionado à maioria das pessoas uma espécie

de inclusão no campo da política porque dão mais visibilidade aos fatos político-partidários.

A principal hipótese que motivou nosso estudo é que os campos da política e do jornalismo

entrecruzaram-se nos programas do horário gratuito da propaganda eleitoral (HGPE) do

governador Jarbas Vasconcelos em 2002, influenciando na mudança de formato desse gênero

televisivo, que antes era ancorado na publicidade e propaganda. A propaganda política do

candidato à reeleição adotou os rituais do telejornalismo, incorporando estratégias que já

começavam a ser percebidas no HGPE da campanha presidencial de 1998, mas que só foram

utilizadas em Pernambuco a partir daquele ano. Naquela eleição, nove candidatos disputaram

o Governo do Estado, mas nossa discussão se detém na análise dos programas produzidos

pelas equipes dos dois principais postulantes ao cargo: o governador Jarbas Vasconcelos e

Humberto Costa, que lideraram as pesquisas de opinião durante toda a campanha. Nesta

análise, vamos comparar os formatos adotados pelos programas políticos de Jarbas aos dos

telejornais transmitidos pelas emissoras comerciais, que serviram de referência e padrão para

este trabalho. Em relação ao HGPE de Humberto Costa, procuramos mostrar que o candidato

do PT também tentou incorporar valores do jornalismo, mas na maioria dos programas
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continuou adotando a linguagem tradicional da propaganda política, priorizando aspectos

convencionais.

ABSTRACT

The electoral campaigns transmitted by the media has brought about a sort of inclusion of the

majority of people into the political world because it gives more visibility to the facts

experimented by the political parties. The principal hypothesis that motivated our study is that

in the fields of politics and journalism crosscrossed in the programs of horário gratuito da

propaganda eleitoral (HGPE) or free hour of electoral propaganda of governor Jarbas

Vasconcelos in the year of 2002, influencing changes in this kind of political TV propaganda,

that was based before on publicity and propaganda. The candidate who was running for

reelection adopted the telejournalism rituals, incorporating strategies that started to be noticed

in the HGPE of 1998 presidential campaign. However, this new way of propaganda was used

only in Pernambuco from that year on. In that election, nine candidates disputed the position

of governor of Pernambuco. Our discussion, however, focuses in the analyses of the programs

produced by the two principal candidates: the governor Jarbas Vasconcelos and Humberto

Costa, who were on the top of taken polls during the election year. As it is, we will compare

the formats adopted by the Jarbas political programs to the telejournals transmitted by the

commercial TV channels, that were patern and reference to this kind of work. As to the

Humberto Costa s we tried to show that the candidate of the Workers Party (PT) also tried to
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incorporate journalistic values, but mostly of his programs continued using the traditional

propaganda language, highlighting convencional aspects.
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Introdução

O horário gratuito da propaganda eleitoral1 (HGPE) desperta sentimentos

contraditórios na população. Algumas pessoas aproveitam a exibição do guia eleitoral no

rádio e na televisão para conhecer melhor os candidatos e ouvir suas propostas. Outras

preferem desligar os aparelhos porque, simplesmente, não gostam de política. Mas o fato é

que ninguém fica indiferente a esse tipo de propaganda, veiculada durante as campanhas

eleitorais, sob a égide da Justiça Eleitoral, para assegurar aos candidatos  dos desconhecidos

aos detentores de mandato  um espaço democrático na mídia eletrônica.

É na campanha eleitoral que o campo da política se manifesta com toda a sua força

para a população. Até mesmo porque os veículos são obrigados, pela legislação, a abrir

espaço em suas grades2 para os candidatos aparecerem. Fora desse período a televisão, mais

do que o rádio, é um meio quase inacessível à maioria dos políticos. Não é fácil atravessar

todos os filtros utilizados pelos jornalistas para garantir que a informação desejada pelos

políticos seja divulgada nos telejornais ou nos outros programas das emissoras comerciais.

Por causa disso, as campanhas eleitorais midiatizadas têm proporcionado uma espécie

de inclusão da maioria das pessoas ao campo da política, pois dão mais visibilidade aos fatos

                                                          
1 Em Pernambuco, o horário gratuito da propaganda eleitoral (HGPE) é popularmente conhecido como guia
eleitoral. Por isso, esses dois termos serão utilizados como sinônimos ao longo desta dissertação.
2 Termo utilizado para determinar a organização dos programas, incluindo os jornalísticos e intervalos
comerciais de uma emissora de televisão.
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político-partidários. Esse processo proporciona o que Rubim (2000) chama de Idade Mídia. O

autor propõe que se compreenda a contemporaneidade como uma sociedade estruturada e

ambientada pela comunicação (RUBIM, 2000, p. 29). E, nesse contexto, a política também

perpassou pelo campo midiático para chegar mais perto da população.

A principal hipótese que motivou nosso estudo é que os campos da política e do

jornalismo entrecruzaram-se no guia eleitoral do governador Jarbas Vasconcelos em 2002,

influenciando na mudança de formato desse gênero televisivo, que antes era ancorado no

formato da publicidade e propaganda.

A propaganda política do candidato à reeleição adotou os rituais do telejornalismo,

incorporando estratégias que já começavam a ser percebidas no HGPE da campanha

presidencial de 19983, mas que só foram utilizadas no guia de Pernambuco a partir de 2002.

Para se contrapor ao modelo adotado por Vasconcelos, analisamos o HGPE de seu principal

adversário naquela eleição, Humberto Costa, que construiu seu discurso seguindo as regras da

tradicional propaganda política.

O nosso objeto de estudo são os 19 programas do HGPE da televisão veiculados

durante o primeiro e único turno da campanha eleitoral de 2002 em Pernambuco. Naquela

eleição, nove candidatos disputaram o Governo do Estado, mas nossa discussão se detém nos

programas produzidos pelas equipes dos dois principais postulantes ao cargo: o governador

Jarbas Vasconcelos e Humberto Costa, que lideraram as pesquisas de opinião durante toda a

campanha.

Os programas do HGPE analisados foram exibidos entre os dias 20 de agosto e 2 de

outubro de 2002, no período da noite4  veiculados sempre após os jornais de maior audiência

das emissoras de comunicação. Vasconcelos se reelegeu no primeiro turno e Costa ficou em

                                                          
3 Quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso foi reeleito e utilizou em seu programa rituais da
economia do telejornalismo.
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segundo lugar. Humberto Costa tinha ocupado o cargo de secretário de Saúde do Recife e,

após o pleito, foi nomeado ministro da Saúde do governo do presidente Luiz Inácio Lula da

Silva.

Nesta análise, comparamos os formatos adotados pelos programas políticos de Jarbas

Vasconcelos aos dos telejornais transmitidos pelas emissoras comerciais, que serviram de

referência e padrão para este trabalho. Ao atravessar o campo do jornalismo, o guia de

Vasconcelos também quis agregar ao HGPE do governador as noções de verdade e de

credibilidade que são caras ao jornalismo.

Para afiançar um novo discurso, o guia de Jarbas Vasconcelos buscou transferir para a

propaganda da TV o formato e as estratégias enunciativas do telejornalismo já naturalizados

pelos meios de comunicação, o que implicou mudanças no modelo tradicional do guia

eleitoral, porque foram inseridos novos elementos para facilitar a comunicação.

Em relação ao HGPE de Humberto Costa, mostramos que o candidato do PT também

tentou incorporar valores do jornalismo, isso ocorreu em dois programas. Em 17 programas,

no entanto, continuou adotando a linguagem tradicional da propaganda política, priorizando

aspectos convencionais, como o enfrentamento direto com os adversários, o discurso crítico e

panfletário e a veiculação de depoimentos de líderes políticos que o apoiavam naquela

ocasião.

Dentre todas as dimensões de poder midiático, a sua transversalidade é a mais
contundente e determinante na formação de verdades e realidades que constituíram
imagens públicas. (...) Ao traduzirem fatos, sujeitos e instituições, instigam a
formação de uma imagem híbrida (WEBER, 2004, p. 281).

Ao mostrar que as estratégias do telejornalismo foram utilizadas pelo candidato à

reeleição no HGPE de Pernambuco, em 2002, este estudo também busca contribuir para a

                                                                                                                                                                                    
4 Os programas da noite sempre são inéditos, enquanto os transmitidos à tarde são normalmente uma repetição
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revisão da classificação dos gêneros televisivos. Isso porque o formato centrado na

publicidade e propaganda não é mais o único caminho adotado pelos candidatos para se

produzir um programa político. Nesse sentido, o HGPE adquiriu uma identidade própria. Os

autores que estudam os gêneros televisivos, como Souza (2004), Machado (1999) e Fechine

(2001); classificam o guia eleitoral na categoria da publicidade e propaganda, mas, a partir do

uso de novos enquadramentos, os programas políticos estariam credenciados a instituir uma

nova categorização.

Esse redimensionamento está relacionado, inclusive, à própria necessidade que o

campo político tem de romper as barreiras naturais que surgem quando ele tenta perpassar o

campo midiático durante as campanhas eleitorais, incorporando a lógica da comunicação.

Cada vez mais, a política quer dominar o vocabulário e os formatos adotados pela TV,

principalmente pelo telejornalismo. É a política deixando a clausura dos gabinetes, plenários e

escritórios, aos quais quase ninguém tem acesso, para incorporar outras práticas e conseguir

mais visibilidade.

Dentro desse novo contexto, os políticos deixam em segundo plano os comícios, o

corpo-a-corpo das ruas e os espaços públicos5 tradicionais para adotar a mídia e,

essencialmente, a televisão como seu novo canal de mediação com a sociedade. Ao longo de

nosso estudo, mostraremos como o campo político foi atravessando o campo midiático até

chegar a adotar as estratégias enunciativas do jornalismo em sua propaganda. O político,

agora, precisa desenvolver outras habilidades para publicizar suas idéias e deixar a sua

imagem mais atrativa, com o objetivo de conquistar a opinião pública.

                                                                                                                                                                                    
do guia veiculado na noite do dia anterior. Por isso, analisamos os programas noturnos.
5 Em seu livro Mudança estrutural da esfera pública,  Habermas analisa o conceito de esfera pública. Esse é um
trabalho fundador para as pesquisas que aprofundam o redimensionamento do espaço público. Esse conceito
firmou-se no século XVIII e era utilizado para identificar os locais das discussões políticas para influenciar a
opinião pública. Com o surgimento da imprensa, o espaço público deslocou-se para a mídia.
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A mídia influencia na estrutura das relações estabelecidas entre os diversos campos

sociais. Os meios de comunicação passam a ser percebidos como uma espécie de cimento que

é colocado no tecido social para acomodar os campos sociais. Esse poder contribui para que a

mídia ganhe mais status e consiga submeter o seu ritual e a sua linguagem aos atores sociais.

O campo das mídias e a TV, de modo particular, não se constituem apenas num
dispositivo de representação do que se passa na cena política, mas se
convertem, segundo estratégias discursivas distintas, em dispositivos que não
só narram, mas agem sobre o espaço político, avocando a si, muitas vezes, a
condição de um poder a partir do qual põem em funcionamento estratégias de
onde se apontam os caminhos e os destinos da política e os dos seus atores
(FAUSTO NETO, 2004, p. 120).

Em virtude desse processo de midiatização, o campo político passou a lutar por um

espaço cada vez maior dentro dessa nova praça pública, uma vez que a política tradicional

perdeu força. Os políticos procuram se inserir na realidade que é construída pela mídia para

conquistar a opinião pública e, conseqüentemente, prestígio e voto. O processo de

globalização contribuiu muito para isso porque as pessoas passaram a se interligar por redes

de informação, e a televisão foi um dos principais instrumentos indutores dessa

transformação.

Na modernidade, a imagem pública passou a ser midiatizada pela comunicação. Pelos

meios de comunicação, as pessoas entraram em contato com as mais diversas informações, o

que antes não acontecia com tanta facilidade. E, a partir dos posicionamentos da mídia,

passaram a construir imagens e a formar opiniões em relação aos acontecimentos. Em nosso

caso, é por meio do HGPE transmitido pela TV que a política chega à casa dos cidadãos de

forma mais natural, sem pedir licença. Em um país continental como o Brasil, esse veículo,

inclusive, tem conseguido integrar as diversas regiões, influenciando, sobretudo, na criação de

uma identidade nacional.
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Como analisou Esteves (2004), a mídia tem se constituído em um novo espaço

público, distinguindo-se das formas tradicionais, fundamentalmente, por duas características.

A primeira é a dispersão física, porque as pessoas não estão em um mesmo local para que

possam se informar sobre algo. Não há a necessidade de presença física, as pessoas estão

ligadas umas às outras por uma rede de comunicação e assim os fatos se tornam públicos. A

segunda é o seu poder simbólico, porque os meios de comunicação podem determinar a

agenda do público, ou seja, estabelecer os assuntos que serão discutidos pela sociedade,

sempre buscando mobilizá-la para a formação de opiniões consensuais.

Para o político, a televisão se converteu em um novo palanque  o eletrônico  por

meio do qual ele pode tornar público e visível o seu discurso, seja no HGPE, seja nos debates,

nas entrevistas, nos programas de auditório ou nos telejornais. A realidade que é construída

pela mídia perpassa pelos outros campos sociais e é reconhecida pelo público como a própria

realidade, que ele vê e sente em seu dia-a-dia. Em nossa investigação, analisamos os 19

programas de Jarbas Vasconcelos por meio da decupagem dos scripts e verificamos se ao

utilizar os formatos do telejornalismo o guia do candidato conseguiu trazer para o HGPE a

realidade que é transmitida pelos telejornais.

Dentro desse contexto, o tema do campo político que não consegue fazer parte da

agenda da mídia não ganha legitimidade porque está fora da chamada telerrealidade  termo

que estamos utilizando para nos referir à realidade que é dimensionada pelos canais de

televisão e da qual a política passa a fazer parte. A midiatização do campo da política foi

estudada por diversos autores, que nomearam o entrecruzamento dos dois campos das mais

diferentes formas: Albuquerque (1999) preferiu chamar de princípio (re)organizador;

Schwartzenberg (1978), de midiapolítica; Sartori (1997), de videopolítica; e Rubim (2000), de

telepolítica.
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Mas a midiatização da política não pode ser confundida com o fato de esse campo

social, muitas vezes, recorrer à espetacularização para produzir o HGPE. Reconhecemos,

todavia, que a midiatização e a espetacularização são conceitos próximos, mas a questão

enfrentada em nosso trabalho foi a verificação dos mecanismos utilizados pelos dois

principais candidatos a governador na campanha de 2002  Jarbas Vasconcelos e Humberto

Costa , para identificar como as estratégias do jornalismo foram parar nos guias da televisão.

Dessa forma, estamos mais voltados à economia do telejornalismo do que a qualquer outro

recurso que pudesse ter sido utilizado para entreter o telespectador. Reconhecemos, no

entanto, o tom espetacular do HGPE, mas não é nosso objetivo aprofundá-lo.

No Ocidente, a propaganda política começou na França e teve como marco fundador o

reinado de Luís XIV. A imagem do monarca, no entanto, era trabalhada apenas entre os

integrantes da aristocracia. A propaganda só atingiu as outras classes sociais com a Revolução

Francesa, quando a população passou a ser mobilizada contra o Regime Absolutista por meio

da realização de festas e cerimônias e da promoção dos símbolos da cultura francesa, como o

hino e a bandeira. Foi no século XX, porém, que a propaganda política chegou aos meios de

comunicação. Primeiro aos jornais, depois ao rádio, ao cinema e, por último, à televisão. Na

Alemanha, por exemplo, o regime nazista utilizou, prioritariamente, a propaganda como

instrumento de conquista e de manutenção do poder.

A televisão só seria utilizada como veículo de propaganda política após a Segunda

Guerra Mundial. Os Estados Unidos foram os pioneiros. Trazendo as regras da publicidade

comercial para a propaganda política, os americanos introduziram um estilo que foi rotulado

de americanização das campanhas . Os políticos eram vendidos como produtos porque

passaram a valorizar mais a forma ao conteúdo.

No Brasil, o processo de midiatização foi fundamental para a criação do HGPE,

institucionalizado a partir de 1962, pelo Governo Federal, para impor regras, disciplinar e
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democratizar o espaço da programação da televisão com a finalidade de evitar o seu uso

político, uma vez que sem esses critérios as emissoras poderiam beneficiar esse ou aquele

candidato. Inicialmente foi adotado pelo rádio e, posteriormente, pela televisão. Ao longo das

campanhas eleitorais realizadas depois do regime militar, a legislação eleitoral foi se

modificando, o que permitiu a evolução desse gênero midiático e fortaleceu uma de suas

principais características: estar em mutação.

No Brasil, a americanização das campanhas contribuiu para a evolução do HGPE, a

partir da década de 80, redefinindo os formatos do guia e adequando o discurso político às

mudanças de configurações. O uso sistemático da propaganda política na televisão estimulou

a inserção de um profissional que passou a ser muito valorizado nas campanhas eleitorais: o

especialista em marketing político, conhecido como marqueteiro. 

A política procurava legitimar seu discurso diante da opinião pública pelos meios de

comunicação, uma vez que a mídia se converteu no espaço público hegemônico em relação

aos demais, encarregando-se de fazer a mediação de contato entre os candidatos e os eleitores.

O discurso panfletário-ideológico foi secundarizado para priorizar a forma, as técnicas

midiáticas, principalmente as da televisão. A linguagem da TV foi paulatinamente

influenciando a produção do guia, chegando à adoção dos rituais do telejornal.

Esta pesquisa analisou como o campo político atravessou o do jornalismo e contribuiu

para mudar os formatos adotados pela propaganda política. O horário gratuito da propaganda

eleitoral é um gênero da televisão que passou a concorrer com tantos outros, para que fosse

reconhecido pelas pessoas como a própria realidade da política que é mostrada nos

noticiários.

Em 2002, no guia eleitoral de Pernambuco, partimos do pressuposto de que o HGPE

de Vasconcelos se aproximou do formato do telejornal para utilizá-lo como uma espécie de

moldura a partir da qual o governador candidato pôde sustentar a sua imagem pública,
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distanciando-se do tradicional formato do discurso político e panfletário. E que o guia de

Humberto Costa ainda utilizou, de forma hegemônica, o modelo mais convencional, que

domina a maioria das propagandas políticas.

No mundo ocidental, de uma forma geral, os estudos sobre o entrecruzamento do

campo da política e o da mídia podem ser divididos em três fases.

Na primeira, eram os estudos da propaganda, da opinião pública e do voto que

influenciavam as análises sobre a influência da comunicação de massa no campo da política,

etapa que vai da década de 20 aos anos 40. Nesse período, a comunicação não era vista como

um campo social estruturado, mas como um instrumento, um veículo que exercia a função de

fazer a mediação entre a política e a sociedade. A mídia era estudada pelos seus recursos

técnicos e pela sua capacidade de produzir efeitos.

A partir dos anos 60, iniciou-se a segunda fase desses estudos. A comunicação passou

a ser analisada como um campo social autônomo. Transformou-se em uma indústria

promotora das indústrias culturais e foi alvo de muitas criticas. Nessa etapa, já era possível

identificar, na sociedade norte-americana, como o campo da política e o da comunicação se

interligavam e estabeleciam um processo que passamos, posteriormente, a chamar de

midiatização da política. O debate transmitido em cadeia de televisão, naquela década, entre

os candidatos a presidente dos Estados Unidos John Kennedy e Richard Nixon foi um

exemplo disso.

Esse episódio deflagrou uma série de pesquisas que começaram a ser feitas sobre a

importância da mídia nas campanhas eleitorais, estudos que privilegiaram uma perspectiva

bastante crítica. A comunicação ganhou um papel de destaque na construção de um novo

cenário político:
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De uma literatura segundo a qual há meios à disposição dos agentes sociais e
dos governos, passamos vertiginosamente a uma literatura onde a comunicação
aparece como campo social predominante que impõe as suas estratégias e
linguagens à política e suas opiniões, imagens e agendas ao público (GOMES,
2004, p. 21).

A terceira fase dos estudos envolvendo os campos da política e da mídia tem início a

partir dos anos 90. A indústria da comunicação não é analisada apenas pelo ponto de vista de

seus efeitos negativos; surgem pesquisas que objetivam compreender profundamente os

fenômenos que favoreceram o entrecruzamento desses dois campos sociais.

Nessa etapa, a comunicação e a política passam de objeto secundário a principal nos

trabalhos acadêmicos que começaram a ser desenvolvidos. A construção e o consumo da

imagem pública dos políticos se transformaram e ganharam outra dimensão com a

estruturação da nova esfera pública a partir dos meios de comunicação. Até hoje essa é uma

das principais preocupações da política contemporânea.

Não podemos deixar de considerar que a evolução da televisão contribuiu

decisivamente para essa mudança, porque só o novo, o diferente e o espetacular tinham

espaço garantido na programação televisiva, que chegava em pouco tempo a um grande

número de pessoas. Aprofundar esse aspecto, no entanto, não é uma preocupação de nosso

trabalho.

No Brasil, o entrecruzamento dos campos da política e da mídia, na televisão, foi

objeto de muitos estudos. Albuquerque (2004) fez um levantamento minucioso sobre as

principais linhas de pesquisas, às quais recorremos aqui, até mesmo para enaltecer a

contribuição acadêmica de nossa pesquisa. Nesse levantamento, o autor citou textos

fundadores dessas linhas sob as mais diferentes perspectivas, como a análise da evolução das
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legislações eleitorais e sua influência no modelo utilizado nos programas políticos produzidos

para a televisão, realizada pelo próprio Albuquerque (1999) e por Luís Felipe Miguel6 (1997).

Outro grupo aprofunda as estratégias utilizadas pela propaganda política na TV sob a

ótica da tradição da retórica e da análise dos discursos, do qual se destaca Wilson Gomes

(1994), que fez a ligação entre a retórica clássica e a propaganda política moderna. A análise

do discurso também foi utilizada por Almeida7 (1999), que buscou o lugar de fala dos

candidatos a presidente em 1994, e Miguel, que estudou a estratégia de Fernando Henrique

Cardoso, naquela mesma eleição, de construir a imagem de candidato do consenso.

Um terceiro grupo de autores tem se preocupado em identificar e categorizar as

propagandas políticas, levando em consideração a noção de heterogeneidade dos discursos

empregados no HGPE como estratégia de utilizar no guia a linguagem dos gêneros dos

programas televisivos. Albuquerque cita como texto fundador dessa corrente o publicado por

Fausto Neto (1990), explicitando as estratégias discursivas que levam a televisão a construir o

seu presidente.

Outra corrente caminha pela pesquisa relacionada à análise de atuação dos consultores

na produção da propaganda política, como o fez Carvalho8 (1999). A autora aprofundou o

estudo sobre a tensão que existiu nos bastidores da campanha da ex-prefeita de Fortaleza

Maria Luíza Fontenelle, entre os correligionários e os profissionais que produziram a

propaganda.

                                                          
6 Veja o artigo fundador de Miguel Mídia e discurso político nas eleições presidenciais de 1994, publicado em
Comunicação & Política, v. 4, nº 1, 1997.
7 Em um artigo publicado no livro Práticas discursivas na cultura contemporânea (São Leopoldo: Unisinos,
1999), Almeida analisou a conquista do lugar de fala e a fala fora do lugar nos discursos dos candidatos a
presidente Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva sobre o Plano Real, na campanha de 1994.
8 Veja Carvalho, R. Transição democrática e padrão midiático publicitário da política. Campinas: Pontes;
Fortaleza: UFC, 1999.
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Uma quinta linha de pesquisa se situa na investigação da recepção dessa propaganda

política que é produzida para a TV. Veiga9 (2002) acredita que o HGPE exerce influência no

eleitor, interferindo na escolha do voto. De acordo com essa pesquisa, o eleitor que utiliza o

HGPE como instrumento de decisão tem baixa escolaridade, baixo poder aquisitivo e pouco

interesse pela política.

Albuquerque identificou ainda que no Brasil existe uma série de linhas de pesquisas

que precisam ser exploradas, tendo em vista que há poucas referências no mundo acadêmico.

Ele disse que uma delas é justamente o estudo relativo à relação entre propaganda política e

gêneros televisivos, que é o foco central de nosso trabalho. Dentro dessa linha, aprofundamos,

no entanto, uma vertente em especial: como o campo da política atravessa o do jornalismo no

HGPE.

Nesta pesquisa, analisamos de que forma a política se apropriou da linguagem do

telejornalismo para a construção de um novo referente, pois com essa estratégia a propaganda

política se afasta de seu formato tradicional e se aproxima do enquadramento jornalístico.

Assim, nosso estudo tem por objetivo contribuir para o avanço dessa linha de pesquisa e ainda

chamar a atenção para a necessidade de se revisar a atual categorização dos gêneros

televisivos, que incluem o HGPE no formato fundado na propaganda e publicidade.

Outro fator que precisa ser ressaltado é que, em Pernambuco, a maioria das pesquisas

relacionadas ao estudo do guia eleitoral tem sido realizadas, até agora, sob o ponto de vista do

marketing, da ciência política ou da lingüística (do discurso político) e não sob a ótica da

comunicação, como a nossa.

O nosso estudo é apresentado em quatro capítulos. No primeiro, abordamos o conceito

de campo social, que é uma das principais perspectivas teóricas deste estudo. Tomamos como

base, essencialmente, os textos de Bourdier (1991, 1997, 1999 e 2003). O tema também tem

                                                          
9 Leia sobre essa pesquisa em Veiga, L. Em busca das razões do voto: o uso que o eleitor faz da propaganda
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sido tratado por diversos autores, como Rodrigues (1996), Fausto Neto (1995 e 2003), Rubim

(1999,1995 e 2000) e Gomes (2004).

Inicialmente, procuramos conceituar o que é campo social, explicando a sua formação

e o seu processo de autonomização. Depois, identificaremos as características dos campos da

política e do jornalismo  pontos teóricos que formam a base de nosso estudo. Esse

preâmbulo é importante para que possamos identificar de que forma ocorreu o

entrecruzamento desses dois campos sociais ao longo dos anos.

O campo midiático se afirma diante do campo político quando mais valores e regras

consegue impor, fazendo com que a política esteja disposta a renunciar a determinados rituais

e atravessar as estratégias enunciativas do jornalismo. Esse processo contribui para a

construção de uma relativa homogeneidade. Em nosso caso, explicamos como esse fenômeno

ocorreu de forma concreta com a chegada e o desenvolvimento da televisão em nosso país.

Mas, para analisar como a televisão mudou a forma de fazer política, decidimos fazer

um retrospecto do surgimento da TV, passando por sua expansão no Brasil como um dos

principais instrumentos das indústrias culturais, que conquistou um lugar privilegiado na

rotina das pessoas; abordando os episódios mais emblemáticos da história política de nosso

país, que retratam justamente como ocorreu essa aproximação do campo da política com o da

mídia; até chegar às mudanças no formato do HGPE da televisão.

Nesse contexto, a mídia eletrônica ajudou a construir um novo cenário de

representação política (LIMA, 2001). Para expressar como ocorreu esse entrecruzamento ao

longo dos anos, tomamos como referência três episódios de nossa história política recente. O

primeiro deles é a campanha das Diretas Já e a via-crúcis do presidente Tancredo Neves

(GUIMARÃES e AMARAL, 1989). Apesar da censura imposta pelo regime militar, a TV

mostrou para todo o Brasil a movimentação popular que crescia fortemente em torno de uma

                                                                                                                                                                                    
política. Contracampo, nº 7, 2002,  p. 183-208.
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emenda que seria votada, e depois derrotada, no Congresso Nacional, e que tinha como

objetivo instituir o voto direto para a escolha dos gestores públicos de mandatos eletivos.

A presença constante dos meios de comunicação, e principalmente da televisão,

garantiu a transição do governo militar para o civil após a vitória do ex-presidente Tancredo

Neves no Colégio Eleitoral, de forma indireta. Neves não chegou a ser empossado, morreu

antes, mas a presença constante da mídia contribuiu para que todo o processo fosse

acompanhado pela população, revelando os bastidores daquele momento.

A política conseguiu sair dos recintos fechados quando a mídia abordou

exaustivamente outro episódio: a renúncia do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que

terminou tendo seu mandato cassado pela televisão (FAUSTO NETO, 1995). Nesse segundo

caso, a imprensa desempenhou um papel ativo e decisivo porque trouxe à tona diversas

denúncias e revelou testemunhas que contribuíram para consolidar todo o processo do

impeachment que culminou com a renúncia de Collor.

O terceiro episódio tratado nesse capítulo mostra como a política foi sendo atravessada

pelo campo do jornalismo na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (FAUSTO NETO,

2003). Nesse caso, a televisão comprovou que é um veículo estratégico para a conquista da

opinião pública. Lula construiu a sua nova imagem voltada para a tela da TV: dentro do

espaço do HGPE e fora dele. Quando ganhou a eleição, não esperou ser empossado pela

Justiça Eleitoral, foi para a televisão, que o apresentou como o novo presidente do país.

No segundo capítulo, abordamos outra referência teórica de fundo para o

desenvolvimento deste trabalho: a formação dos gêneros, conceito abordado por Bakhtin

(1981) e Todorov (1978) na literatura e, no campo da comunicação, por Gomis (1989 e 1991),

Souza (2004), Roglán y Equiza (1996), Machado (1999) e Fechine (2001), que utilizaram esse

conceito para avaliar a programação da televisão. Em nosso estudo, o HGPE é um gênero da
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TV que quer concorrer com outros gêneros midiáticos para ser reconhecido como uma

referência da realidade.

Independentemente do conteúdo ideológico, a estratégia do HGPE é fazer com que o

candidato passe a participar do mundo de referência do telespectador, assim como os

protagonistas dos outros programas televisivos. Para buscar essa identidade, identificamos o

formato do guia adotado por Jarbas Vasconcelos, que utilizou as estratégias do telejornalismo

em 2002. Nesse capítulo, também fizemos um breve histórico sobre o HGPE, desde a criação

até 2002, para mostrar a sua evolução ao longo das campanhas eleitorais. Isso vai contribuir

para apontar como a televisão mudou a cara da propaganda eleitoral gratuita.

Depois de abordar as questões teóricas de fundo e analisar a dinâmica do gênero

HGPE, estabelecemos, no terceiro capítulo, uma ligação direta com o nosso objeto de estudo:

os programas de Jarbas Vasconcelos e de Humberto Costa em 2002. Nessa fase, constatamos

que o guia de Vasconcelos é ancorado nos modelos dos telejornais, o que modificou o

enquadramento da propaganda eleitoral, fazendo com que os acontecimentos da política

partidária fossem recebidos pelos eleitores como notícias  afiançando outra linha de pesquisa

adotada por muitos teóricos: o jornalismo deve ser compreendido como o senhor soberano dos

discursos.

Ao mudar o formato de seu HGPE, transformando-o em um telejornal, Jarbas

Vasconcelos queria que o telespectador percebesse que, nos quinze minutos de seu guia

eleitoral, aquela propaganda política representava a própria realidade da política de

Pernambuco. Esse formato também tinha outro objetivo: conferir credibilidade ao que era dito

pelo governador, como se as reportagens produzidas pelo seu guia fossem atuais e objetivas

como as dos telejornais das emissoras comerciais.

Dos 19 programas do guia da TV de Jarbas Vasconcelos, 17 foram ancorados nas

estratégias enunciativas do telejornalismo. Nestas edições, identificamos as exibições dos
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gêneros do telejornalismo, como reportagem, entrevista, nota coberta e comentário para

converter os fatos da política-partidária em notícia. Ao longo dos 17 programas que

simularam um telejornal, observamos a produção de 26 reportagens com entrevistas (não

houve entrevista em estúdio), 30 notas cobertas e 17 comentários. Os dois últimos programas

seguiram o formato mais tradicional da propaganda política.

Nessa análise, identificamos as estratégias de comunicação assumidas por Humberto

Costa, que continuou seguindo o formato tradicional da propaganda política na TV. Dos 19

programas de Costa, dois foram censurados e proibidos de serem exibidos pela Justiça

eleitoral por atacar os adversários. Dos 17 transmitidos em dois deles o HGPE de Humberto

Costa trouxe um efeito de edição nos quais as margens das imagens exibidas pareciam uma

página de um jornal impresso. Efeito que tentou aproximar o guia de Costa do enquadramento

jornalístico, mas que não conseguiu estabelecer um novo contrato de leitura com a audiência,

como o fez Jarbas Vasconcelos com a simulação de um telejornal.

Não é nosso objetivo tecer uma avaliação sob o ponto de vista do marketing ou fazer

qualquer relação entre essas estratégias e o resultado final do pleito, mas mostrar como a

escolha do formato jornalístico contribuiu para que os candidatos estudados se comunicassem

melhor com o eleitor.

De qualquer forma, tanto o governador como Humberto Costa ajudaram a consolidar a

televisão como o principal veículo de mediação entre candidatos e eleitores. Mas, com oito

minutos de HGPE - metade do tempo do guia eleitoral de seu principal adversário (critério

estabelecido pela legislação eleitoral com base nas coligações partidárias) e com poucas ações

para mostrar, só aquelas executadas durante o período de um ano e quatro meses em que

exerceu o cargo de secretário de Saúde do Recife, Humberto Costa terminou optando por um

programa centrado no formato publicitário.
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CAPÍTULO I

1 - A política e o campo do jornalismo

1.1 Em busca de visibilidade

1.1.1 A teoria geral dos campos sociais

Para analisar como o campo da política atravessou o campo do jornalismo durante o

horário gratuito da propaganda eleitoral (HGPE) de Pernambuco na campanha eleitoral de

2002, é necessário compreender, inicialmente, o processo de formação da teoria geral dos

campos sociais, que é uma das questões de fundo desta pesquisa  a outra é o conceito de

gênero na televisão, que vamos aprofundar no próximo capítulo. É importante estudar os

campos sociais porque a política e o jornalismo são dois campos autônomos que se

relacionam, gerando tensões e conflitos. Um campo social é um espaço estruturado dentro do
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qual cada grupo ocupa uma posição. É o tempo de atuação desse grupo que vai definir a sua

extensão e o seu reconhecimento como instituição diante dos outros grupos, garantindo assim

a sua estabilidade.

O princípio fundador dessa teoria é o da distinção, uma vez que a todo o momento os

campos participam de um processo de evolução para assumir um papel de destaque e

conquistar a sua legitimidade. Quando os campos estão em atuação, eles delimitam as suas

fronteiras para que possam ser reconhecidos como instituições sociais. Essa luta, no entanto,

produz um movimento contraditório que gera ao mesmo tempo tensão e cooperação entre os

grupos.

O campo social é considerado um espaço multidimensional no qual os atores se

diferenciam de acordo com os seus valores e o seu capital social, incorporados de diferentes

formas: por meio da formação familiar, do aprendizado escolar ou mesmo das relações que se

estabelecem entre os grupos. Quando analisamos o trabalho de um campo social, podemos

dizer que os atores sociais atuam conforme um conjunto de relações de força objetivas

impostas a todos os que entrem nesse campo e irredutíveis às intenções dos agentes

individuais ou mesmo às interações diretas entre os agentes (BOURDIEU, 2003, p. 134).

Quando citamos a expressão capital social, estamos nos referindo às inúmeras

dimensões desse conceito, que não se restringe ao âmbito econômico. Muito pelo contrário,

vai além, porque nos remete aos diferentes tipos de capital que estão explícitos e implícitos no

nosso dia-a-dia, como o cultural, o político e, sobretudo, o simbólico. O capital simbólico é

um poder invisível que engendra e perpassa por todos os espaços. A função profissional, por

exemplo, é um capital simbólico institucionalizado e legítimo. Mas, para ser legítimo, o

capital precisa ser conhecido e reconhecido por todos os indivíduos que fazem parte de um

determinado campo.



Palanque Eletrônico: o Horário Gratuito da Propaganda Eleitoral e os Gêneros do Telejornalismo

28

Para um campo social, esse conjunto de espécies de capital representa, em primeiro

lugar, uma instância de poder e, em segundo, a posição que cada um ocupa na macroestrutura

social. Isso influencia a relação de independência ou de submissão que se estabelece entre os

campos. Esta posição determina os poderes atuais ou potenciais nos diferentes campos e as

probabilidades de acesso aos ganhos específicos que eles ocasionam (BOURDIEU, 2003, p.

135).

É nesse espaço que os indivíduos reproduzem ou modificam uma ordem vigente já

naturalizada e imposta pela sociedade. É na estrutura social que as relações de poder e as lutas

simbólicas são travadas pelos diferentes campos, uma vez que, em busca da autonomia, cada

um quer impor e fortalecer a sua própria representação. Isso contribuiu para tornar ainda mais

tênues as fronteiras entre os campos. Mesmo porque o campo é uma estrutura dinâmica,

fundamentada no tempo e no espaço social, e está atrelado a uma noção de saber, fazer e

poder. É nisso que consiste a sua expressividade.

O grau de autonomia de um campo social está intimamente ligado ao poder de

dominação que ele exerce diante dos demais para impor e fazer prevalecer suas disposições,

práticas e discursos. Durante um longo período, foi o campo religioso que ditou as regras e

impôs um discurso totalizante e aglutinador. Os religiosos eram vistos pela sociedade como os

portadores da palavra, da verdade e da conduta exemplar que deveriam orientar os demais

atores sociais.

Historicamente, no Ocidente, esse processo de autonomização começou com o

movimento iluminista, na Europa, no fim do século XVII, e se desenvolveu ao longo do

século XVIII, quando os movimentos sociais ganharam força suficiente para reivindicar o

reconhecimento público do direito à institucionalização, impondo assim fontes para legitimá-

los e criando ordens axiológicas próprias. Tudo para se libertar do discurso totalizante do
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campo religioso. Esse período é reconhecido pelo esforço consciente de valorização da razão

sobre a fé e pelo abandono de preconceitos tradicionais.

Na prática, isso resultou na crença no progresso dos múltiplos setores da atividade

humana, principalmente no que diz respeito à liberdade de expressão. Esse movimento

começou na Europa, onde as populações protestavam contra as injustiças sociais, a

intolerância religiosa e os privilégios do regime absolutista, que estava em decadência. Foi o

primeiro grande momento de construção de uma cultura burguesa, no qual a razão e a ciência

eram defendidas como as bases para o entendimento do mundo.

É, porém, a partir do século XIX que, nas sociedades ocidentais, se assistiu a

aceleração e a intensificação do processo de fragmentação do tecido social numa

multiplicidade de movimentos que buscavam legitimação. Observou-se então o aparecimento

de novas formas de luta com o objetivo de enfraquecer o domínio hegemônico do campo

religioso sobre as esferas científica, médica, política e jurídica.

Esse processo de autonomização deu início à descoberta de leis que explicam a origem

e o funcionamento dos fenômenos observados tanto no mundo objetivo da natureza, como no

subjetivo da experiência individual e das relações sociais. Essa libertação do domínio

religioso e dos regimes políticos absolutistas provocou a busca por uma nova forma de se

estabelecer a comunicação entre os atores sociais. Isso produziu uma discussão ainda mais

ampla no interior dos campos sociais tradicionais, que passaram a lutar pela conquista do

espaço privilegiado da mediação, que antes era ocupado pela religião e pelo Estado, por meio

dos quais as informações circulavam na sociedade.

No século XVIII, os jornais impressos desempenharam um importante papel na

instituição de uma esfera pública burguesa, como analisou Habermas, que estudou assim a

formação de um novo espaço de mediação. No mundo contemporâneo, no entanto, a mídia,

principalmente a televisão, se apropriou desse lugar para dar mais visibilidade aos campos
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sociais, uma vez que passou a ter o domínio da liturgia que dá acesso à esfera de visibilidade

pública. Nessa esfera, a indústria da comunicação organiza os códigos e as rotinas que fazem

parte do conteúdo midiático. Dessa forma, ao estudar o processo de autonomização dos

campos sociais, poderemos entender como a mídia agregou status e poder ao seu capital

simbólico e passou a ser reconhecida como o campo que constitui e é constituinte desse novo

espaço público.

O conhecimento produzido por esse mundo social pode ser percebido por meio de

duas perspectivas: a da objetividade e a da subjetividade. A primeira se constrói nas relações

objetivas que estruturam as práticas sociais. A segunda, na experiência individual dos atores.

É o conhecimento articulando dialeticamente o indivíduo e a estrutura social, levando em

consideração o que é produzido e reproduzido no interior e no exterior dos campos sociais e,

conseqüentemente, por seus membros. O campo de poder emerge da interação que existe

dentro e entre cada campo.

A percepção do mundo social é produto de uma dupla estruturação social. Do lado
objetivo, ela está socialmente estruturada porque as autoridades ligadas aos agentes ou
às instituições não se oferecem à percepção de maneira independente, mas em
combinações de probabilidade muito desigual. Do lado subjetivo, ela está estruturada
porque os esquemas de percepção e de apreciação suscetíveis de serem utilizados no
momento considerado, e sobretudo os que estão sedimentados na linguagem, são
produto das lutas simbólicas anteriores e exprimem, de forma mais ou menos
transformada, o estado das relações de força simbólica (BOURDIEU, 2003, p. 139).

Esse poder simbólico é invisível e é exercido com cumplicidade por todos os

indivíduos, seja por quem impõe, seja por quem absorve. Enfim, é um poder de conhecimento

e de comunicação exercido para a construção de uma realidade.

É enquanto instrumentos estruturadores e estruturantes de comunicação e de
conhecimento que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de
instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para
assegurar a dominação de uma classe sobre a outra (BOURDEIU, 2003, p.11).
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É nessa luta simbólica que os sistemas simbólicos são produzidos e apropriados pelos

especialistas que colocam em prática os axiomas de cada campo social. Esses especialistas

buscam identidades próprias, marcas de distinção para criar a capacidade de pertencimento e

diferenciar, assim, um grupo social do outro.

Foi a partir desse processo de mobilização em busca de autonomia, de reconhecimento

e de visibilidade para impor as marcas de seu corpo social que novos campos sociais surgiram

e ganharam força, como o do jornalismo. A lógica simbólica da distinção é que não basta ser

diferente, mas é preciso ser reconhecido por essa diferença. A existência real da identidade

supõe a possibilidade real, juridicamente e politicamente garantida, de afirmar oficialmente a

diferença (BOURDIEU, 2003, p. 129).

Dentro da teoria dos campos sociais, o conceito de habitus também pode nos ajudar a

entender a importância das práticas profissionais para que possamos reconhecer o corpo social

de cada grupo. É essa marca que delimita também a posição do indivíduo no mundo social,

influenciando tanto na manutenção das normas e dos princípios dos campos tradicionais,

como na valorização e na institucionalização de novas rotinas. Dentro dessa perspectiva, o

jornalismo é uma prática da era moderna.

Quando os especialistas interiorizam e praticam os valores, as normas e os princípios

de um campo social, eles asseguram, de certa forma, as relações de reprodução e de poder. É

dessa relação que se origina o conceito de habitus, que, para Bourdieu, é um conhecimento já

adquirido, produzido e acumulado a partir da capacidade que cada indivíduo tem de dominar

rituais e linguagens próprias de um determinado campo social.

Nessa perspectiva, o habitus consegue conjugar a subjetividade das necessidades

individuais com a objetividade da sociedade, interiorizando as estruturas exteriores. Ao

mesmo tempo, esse conceito revela princípios sólidos e flexíveis, que possibilitam a
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integração entre os campos e, conseqüentemente, a percepção de um mundo social

fragmentado. E é justamente no campo social que essas relações de poder são exercidas.

O habitus se apresenta, pois, como social e individual: refere-se a um grupo ou a uma

classe, mas também ao elemento individual; o processo de interiorização implica

sempre internacionalização da objetividade, o que ocorre certamente de forma

subjetiva, mas que não pertence exclusivamente ao domínio da individualidade

(ORTIZ, 1983, p. 17).

Mas, antes de aprofundarmos o processo de autonomização do campo do jornalismo, é

importante enfatizar as formas de expressões exercidas, ainda hoje, por campos considerados

mais tradicionais, como o econômico e o político. Até para identificar como o jornalismo

conseguiu fôlego próprio para impor seus axiomas e perpassar por todos os campos, uma vez

que, atualmente, para atingir a audiência desejada, esses campos tradicionais precisam

entender e dominar o vocabulário midiático. E isso pode ser identificado, como veremos no

capítulo seguinte, quando o campo político utilizou formatos da televisão para se comunicar

melhor com os eleitores durante o HGPE de 2002.

O campo econômico tem um caráter dominador em relação aos outros movimentos

sociais quando impõe a sua lógica, estabelecendo conceitos ligados às denominações já

utilizadas pela economia, como concorrência, oferta, procura e monopólio. Mas o conceito de

campo social rompe com essa interpretação, talvez equivocada, de que há uma absoluta

transferência de conceitualização, determinando que o econômico, ou qualquer outro campo,

é o campo social fundador. Isso porque nem todas as propriedades válidas para um grupo

podem ser empregadas nos demais.

Mas, inegavelmente, o poder econômico tem forte influência no espaço social até

mesmo para dimensionar o aspecto simbólico. Isso acontece quando os atores sociais se
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diferenciam na estrutura social, por exemplo, por suas propriedades e valores pessoais em

virtude da roupa, da linguagem ou da cultura. De fato, nada mais falso do que acreditar que

as ações simbólicas (ou o aspecto simbólico das ações) nada significam além delas mesmas:

na verdade, elas exprimem sempre a posição social, a lógica da distinção (BOURDIEU,

1999, p. 17).

Para o sociólogo francês, isso significa que temos de apreender aquilo que faz a

necessidade específica da crença que sustenta cada campo social, em relação à linguagem ou

às coisas materiais e simbólicas incorporadas e materializadas a partir dos movimentos

internos e externos que se desenvolvem no espaço multidimensional. O limite de um campo

é o limite dos seus efeitos (BOURDIEU, 2003, p. 31). Nesse sentido, cada campo tem a sua

lógica e hierarquia próprias. Primeiro, vamos tratar das especificidades do campo político.

Depois, das particularidades do campo do jornalismo.

1.1.2 O campo da política

O campo político é o campo da formação ideológica em que, tradicionalmente, os

indivíduos travam uma disputa pelo poder de representação, da ação e interação que está

intimamente ligada à aquisição e ao exercício do poder político, uma forma mais

especializada de poder. Quando nos referimos ao poder exercido por um governo, essa

autoridade pode ser empregada de duas maneiras: de forma coercitiva, ao aplicar a força física

para subjugar e conquistar o poder; ou de forma simbólica, ao utilizá-lo para intervir no curso

dos acontecimentos, influenciando e produzindo efeitos por meio de formas simbólicas

(THOMPSON, 1998).
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Independentemente da estratégia adotada, o campo político sempre procura cultivar e

sustentar a sua legitimidade. Mas é por meio da mídia que ele tem atuado, produzindo formas

simbólicas para influenciar a opinião pública10. Esse campo social se distingue dos demais

também por duas características: a de nomear e a de mobilizar. É a capacidade de mobilizar e

convencer que faz com que determinados indivíduos sejam alçados à condição de líderes

políticos, porque um grupo de pessoas se identificou com a verdade defendida por eles.

O campo político é o lugar em que se geram, na concorrência entre os agentes que nele
se acham envolvidos, produtos políticos, problemas, entre os quais os cidadãos
comuns, reduzidos ao estatuto de consumidores, devem acolher, com probabilidades
de mal-entendido tanto maiores quanto mais afastados estão do lugar de produção
(BOURDIEU, 2003, p. 164).

Nos Estados democráticos, esse campo tem obedecido a duas lógicas distintas.

Identificamos a primeira quando os representantes políticos seguem as regras de seu

subcampo, ou seja, as normas que existem dentro do campo e que regulam a atuação dos

políticos profissionais e semiprofissionais (THOMPSON, 2002). Isso porque suas condutas e

estratégias devem ser exercidas de acordo com as determinações partidárias e as legislações

institucionais dos governos para os quais são eleitos. É por isso que esse é um mundo estranho

para a maioria dos atores sociais. Ele é construído e estruturado dentro de gabinetes, plenários

e escritórios políticos.

Dentro dessa lógica, os partidos são aparelhos de mobilização essenciais para que os

políticos consigam agregar indivíduos em torno das mesmas idéias e dos mesmos princípios,

legitimando, assim, uma posição ideológica que direcionará a atuação do grupo. É o partido

que acumula capital simbólico para que o campo seja reconhecido pelos seus filiados, o que

gera a fidelidade partidária.

                                                          
10 O conceito de opinião pública pode ser aprofundado em CHAMPAGNE, P. Formar a opinião pública: o novo
jogo político. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998; NASCIMENTO, M. Opinião pública & revolução. São Paulo: Nova
Stella, Edusp, 1989; LAGE, N. Controle da opinião pública. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.
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Os partidos trabalham para disputar as eleições e buscar o poder, mas nem sempre os

demais campos sociais se sentem representados depois que são conhecidos e legitimados os

resultados. Em conseqüência disso, um dos efeitos do campo político é a falsa identificação.

Até porque o campo político se estrutura a partir de posicionamentos antagônicos e da

concorrência que se institui internamente para validar essa disputa pelo poder. Essa cultura

pode parecer estranha e até mesmo inacessível para uma boa parte da sociedade, seja pela

linguagem específica, seja pela complexidade das relações que são mantidas dentro do próprio

campo.

O campo, no seu conjunto, define-se como um sistema de desvios de níveis diferentes
e nada, nem nas instituições ou nos agentes, nem nos atos ou nos discursos que eles
produzem, tem sentido senão relacionalmente por meio do jogo das oposições e das
distinções (BOURDIEU, 2003, p. 179).

A estrutura mais tradicional dessa lógica interna pode ser identificada nos dias atuais,

por exemplo, no quadro político da sociedade norte-americana, que é polarizado entre dois

fortes partidos: o Democrata e o Republicano. No Brasil, o sistema em vigor é o

pluripartidarismo com legendas de todos os tamanhos, que representam desde categorias

fortemente arraigadas nas estruturas do poder até segmentos mais específicos da sociedade,

como os identificados com o movimento ecológico (a exemplo do Partido Verde), o que

dificulta a observância do cumprimento dessas regras.

O habitus desse campo exige uma formação especial para que os seus integrantes

conheçam as doutrinas, os conceitos e as tradições produzidos e praticados no presente e no

passado. O domínio prático da lógica do campo impõe uma hierarquização que exige, ao

mesmo tempo, vocação e formação política. No passado, o político era uma categoria nata,

muitas vezes forjada pela herança familiar. Atualmente, além da vocação, esse campo exige

um preparo técnico.



Palanque Eletrônico: o Horário Gratuito da Propaganda Eleitoral e os Gêneros do Telejornalismo

36

Por isso, muitas universidades e faculdades oferecem cursos específicos de ciência

política e marketing para aperfeiçoar a formação dos especialistas. Isso contribui para

aumentar, ainda mais, a competência de aplicação desse campo ao dar uma aparência de

cientificidade e de mais profissionalização.

A autonomização do campo de produção ideológica é acompanhada, sem dúvida, de
uma elevação do direito de entrada no campo e, em particular, de um reforço das
exigências em matéria de competência geral ou mesmo específica (BOURDIEU,
2003, p. 171).

Na política, a palavra também tem uma carga de valor maior do que em outros

campos, chegando a originar uma espécie de contrato de empenho. O compromisso e a

credibilidade estão depositados na palavra do líder ou de um porta-voz do grupo político.

Em política, dizer é fazer, quer dizer, fazer crer que se pode fazer o que se diz e, em

particular, dar a conhecer e fazer reconhecer os princípios de divisão do mundo social

(BOURDIEU, 2003, p. 185).

O campo político, no entanto, não tem se limitado a garantir sua visibilidade pela

conquista apenas do poder público. Quando é eleito ou nomeado para um cargo público, o

político recebe um título legítimo para exercer a sua autoridade, mas ele tem procurado

sempre novos espaços para validar a autonomia e a hegemonia desse campo. Nesse sentido,

tem buscado o reconhecimento da opinião pública por meio do novo espaço público que foi

instituído pela mídia na modernidade. Dessa forma, a prática política ganhou novos

contornos.

É por isso que, além de obedecer a uma lógica interna do subcampo dos políticos

profissionais ou semiprofissionais, os políticos precisam exercer suas atividades voltados para

a sociedade, ou seja, para as pessoas que os elegeram e os colocaram em funções públicas. É

essa audiência que eles precisam buscar para prestar contas tanto durante o exercício do
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poder, como nas campanhas eleitorais. Em nosso estudo, identificaremos como a política

perpassou pelo campo midiático no HGPE da TV, na campanha eleitoral de 2002 em

Pernambuco, com o objetivo de se comunicar melhor com a audiência.

E para conseguir apoio eles devem procurar persuadir; devem cultivar a crença na

legitimidade da política, mobilizar compromissos, estabelecer ou renovar elos de confiança

(THOMPSON, 2002, p. 133). E o melhor caminho para se firmar essa parceria é conhecer,

dominar e fazer uso dos recursos de que o campo midiático dispõe para garantir a visibilidade

almejada.

1.1.3 O campo do jornalismo

A autonomia do campo do jornalismo está relacionada a um processo de produção de

bens simbólicos que rompe com as regras tradicionalmente estabelecidas pelos outros

campos. A partir de conhecimentos técnicos específicos, a mídia instituiu uma axiologia

própria, que é prontamente identificada pela estrutura social. E uma de suas principais

características é conseguir a mediação entre o indivíduo e a sociedade para transmitir

informações com rapidez e clareza, fazendo com que os fatos revelados pelos jornalistas

contribuam para a construção da realidade e a produção de efeitos de sentido. É isso que vai

gerar repercussão e, conseqüentemente, atingir o objetivo dos jornalistas, que é conquistar a

audiência. O jornalismo é socialmente reconhecido como um sistema de princípios, de

valores, de relações objetivas e de distribuição de reconhecimento (GOMES, 2004, p. 52).

A autoridade do campo do jornalismo está exatamente relacionada a essa tarefa de

produzir informações sobre a atualidade. Nesse sentido, a mídia tem construído um canal de

comunicação com a sociedade por meio do qual os atores sociais satisfazem sua necessidade

de obter informações sobre o que está acontecendo no mundo, com a comodidade de não
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precisar sair de casa ou do local de trabalho. Essa função tem sido preenchida, em grande

parte, pela televisão.

O campo do jornalismo conquistou assim a função de tornar visível à opinião pública

tudo o que se passa no interior dos outros grupos, que delegaram à mídia o papel de

publicizar as suas ações. Esse, no entanto, é um processo delicado porque mantém uma

contínua relação de cooperação e de tensão.

Os jornalistas  seria preciso dizer o campo jornalístico  devem sua importância no
mundo social ao fato de que detêm um monopólio real sobre os instrumentos de
produção e de difusão em grande escala da informação e, através desses instrumentos,
sobre o acesso dos simples cidadãos, mas também dos outros produtores culturais,
cientistas, artistas, escritores ao que se chama por vezes de espaço público
(BOURDIEU, 1997, p. 65).

O campo midiático funciona como uma estrutura maleável que é colocada entre os

campos para acomodá-los e enquadrá-los, dando um aspecto de homogeneidade à sociedade.

Por isso, também, o jornalismo é um campo que, facilmente, se submete a pressões externas

que vêm dos outros campos sociais. Todos querem ocupar um lugar hegemônico dentro desse

disputado espaço de poder para que o seu referente prevaleça na realidade social. Nesse

embate, o campo do jornalismo quer impor a sua cultura maciça e híbrida a partir,

inicialmente, de sua estrutura organizacional.

Dos princípios que ancoram o jornalismo, podemos destacar a liberdade de expressão,

a credibilidade e a objetividade como valores que são essenciais para a formação da prática de

seus especialistas e para o reconhecimento de sua autonomia.

A liberdade está no núcleo da relação simbólica que existe entre o jornalismo e a

democracia, que norteia a independência dos jornalistas, mesmo que esse princípio esteja

freqüentemente em busca de afirmação diante das constantes pressões exercidas pelos outros
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campos, principalmente os da política e da economia. A independência e a autonomia são

fundamentais para garantir outro valor essencial ao campo do jornalismo: a credibilidade.

Para manter a credibilidade da informação, os especialistas incorporam às suas

práticas jornalísticas a checagem constante dos fatos e a avaliação das fontes na rotina diária

de seu trabalho. É esse cuidado que faz com que a audiência deposite no campo do jornalismo

a crença de que as notícias veiculadas são verdadeiras.

A audiência sabe quando o campo jornalístico foi suspenso e demonstra depositar
mais a sua confiança nas mensagens provenientes do campo da comunicação do que
nas mensagens provenientes do campo econômico ou político (GOMES, 2004, p. 59).

Em nosso estudo, analisaremos como o horário gratuito da propaganda eleitoral de

2002 em Pernambuco utilizou os formatos já reconhecidos do telejornalismo para que a

audiência depositasse nessa propaganda política a mesma confiança e credibilidade

depositada nos programas jornalísticos. Isso ocorreu especificamente no guia do governador

candidato Jarbas Vasconcelos, que objetivava utilizar no seu noticiário os valores

depositados pelo público no campo do jornalismo, como veremos nos próximos capítulos.

Por meio das práticas fixadas pelo campo midiático, os especialistas invocam a

objetividade das notícias para neutralizar qualquer tipo de crítica dos demais campos e da

audiência. Para atingir a objetividade na apuração e na divulgação de uma informação, os

especialistas da comunicação seguem determinados procedimentos. Primeiro, identificam

todas as posições conflituosas de um fato para que o público não os acuse, como também as

suas empresas, de estarem sendo parciais. Depois, reúnem as provas suficientes para evitar

que o que foi dito ou escrito possa ser questionado e seja assim aceito como verdadeiro.

O próximo passo é o uso das aspas. Com elas, os jornalistas tentam se isentar de

qualquer responsabilidade para colocar toda a carga simbólica das afirmações,

questionamentos ou denúncias nas palavras dos entrevistados. Ao inserir a opinião de
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alguém, os jornalistas acham que deixam de participar da notícia e deixam os fatos falarem. O

uso de citações faz desaparecer a presença do repórter (TRAQUINA, 2004, p. 140).

Depois de tudo isso, a etapa seguinte é a estruturação da notícia, que é organizada no

texto final como uma espécie de pirâmide invertida. A seqüência das informações também é

um indicador importante da objetividade do texto. A informação mais importante vem no

primeiro parágrafo, que é denominado lide11. O conteúdo do lide, no entanto, é estruturado a

partir de uma escolha subjetiva do especialista, que reconhece o fato principal entre todos os

demais concorrentes.

Apesar de todas as críticas à objetividade, o jornalismo moderno está
indiscutivelmente associado a uma noção de eqüidistância entre o profissional do
campo jornalístico e os diversos agentes sociais, atuando com justiça, ouvindo as
diversas perspectivas, mantendo a sua independência (TRAQUINA, 2004, p.142).

Para impor sua hegemonia e fortalecer a sua função de mediação, o campo do

jornalismo procura assimilar, sobretudo, as dimensões discursivas dos outros campos. A

mídia assumiu a responsabilidade de naturalizar a linguagem técnica dos grupos sociais com o

objetivo de construir um discurso homogeneizador e de desfazer as tensões. Dessa forma,

pode tornar clara e transparente a informação que precisa ser transmitida para o público,

reforçando assim a essência do ato de comunicar: o de publicizar . É por isso que o discurso

midiático é de natureza exotérica.

Enquanto o âmbito da legitimidade dos outros tipos de discurso é limitado a um dos
domínios específicos da experiência, o âmbito da legitimidade do discurso mediático é
transversal ao conjunto de todos os domínios da experiência moderna. Para dar conta
dessa distinção dizemos que os discursos não mediáticos são esotéricos12 ao passo que
o discurso mediático é exotérico13 (RODRIGUES, 1996, p. 34).

                                                          
11 O lide tradicional, fundado pelo jornalismo norte-americano, tem que conter as respostas para as seguintes
perguntas: o quê, quem, quando, onde, como e por quê.
12 Termo técnico para nomear o discurso destinado aos membros de uma instituição e que exige um domínio
técnico para ser compreendido.
13 Termo utilizado para as modalidades discursivas que não são reservadas a um corpo técnico específico e que
são entendidas por todos.
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Ao atravessar os outros campos sociais para tornar os seus termos técnicos mais

simples para a audiência, o jornalismo contribuiu para a mudança na forma de expressividade

desses mesmos grupos. Para estabelecer um processo de negociação com a mídia, os campos

sociais, muitas vezes, precisam contratar assessores de imprensa ou relações-públicas. Esses

especialistas da área de comunicação colocam uma espécie de filtro para tentar evitar que

informações consideradas estratégicas cheguem ao domínio público  o que também não

deixa de ser uma forma de o jornalismo mostrar o seu poder.

Ao eleger determinados assuntos, a mídia consegue impor uma agenda de temas para

serem discutidos, hierarquizando-os de acordo com um grau de importância puramente

subjetivo. Dessa forma, os jornalistas definem o que vai virar notícia, indicando sobre o que e

como a audiência deve pensar.14

Além de colocar os seus valores e atravessar as dimensões discursivas dos outros

campos, o jornalismo pode interferir no ritmo de funcionamento da estrutura social ao dar

mais visibilidade a determinados fenômenos do que a outros. No caso das campanhas

políticas, por exemplo, o jornalismo pode até deflagrar uma campanha eleitoral paralela com

seu poder de mobilização.

Ao enfocar certos temas, a mídia termina monopolizando a atenção da opinião pública,

que pode não estar atenta aos conteúdos dos programas dos candidatos ou do horário gratuito

da propaganda eleitoral. Muitas vezes, o público tem o rádio e a televisão como as únicas

fontes de informação.

Apesar de sua incapacidade histórica de delimitar o seu território de uma forma
minimamente rigorosa, poucas profissões tiveram tanto êxito como o jornalismo na
elaboração de uma vasta cultura rica em valores, símbolos e cultos que ganharam uma
dimensão mitológica dentro e fora da tribo e de uma panóplia de ideologia,
justificativas em que é claramente esboçada uma identidade profissional
(TRAQUINA, 2004, p. 126).

                                                          
14 O poder que a mídia tem de agendar os temas que são discutidos pelo público é aprofundado pelos
pesquisadores Maxweel McCombs e Donald Shaw, que instituíram o paradigma do agenda-setting.
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Os campos do jornalismo e da política dialogam o tempo todo. Os políticos se pautam

pela mídia para que o seu discurso e a sua imagem ganhem a credencial de entrada na esfera

pública da visibilidade. A mídia sabe que detém o poder de ser uma espécie de guardiã do

contato 15 porque, na modernidade, é a televisão, o rádio, os jornais e as revistas que revelam

o dia-a-dia da política para a opinião pública, deslocando a prática política, antes restrita aos

gabinetes, plenários e escritórios  locais inacessíveis para a maioria da população.

Como forma de negociar com a mídia o controle do poder de se comunicar e de

conquistar a visibilidade, a política reconhece a lógica do jornalismo e constrói suas práticas

enunciativas para atrair a atenção da imprensa e garantir espaço na pauta das matérias que

serão veiculadas no dia seguinte. É o que Gomes (2004, p. 329) chama de astúcias da

política . O outro modo de entrar na mídia, mas sem passar pelo critério dos jornalistas, é por

meio do HGPE.

Isso porque a mídia e a política procuram comungar a mesma noção de opinião

pública, que é institucionalizada a partir dos meios de comunicação. Não que as pessoas

tenham uma visão comum sobre determinado assunto, mas a mídia procura desfazer as

tensões e criar uma espécie de consenso ao construir os fatos lastreados em cima de seus

princípios, como a objetividade e a credibilidade.     

Quando o campo da política não abarca toda a população de modo pleno e satisfatório,
deixando-a órfã de representação, ela encontra-se amplamente disponível para se
representar através de outros dispositivos, que canalizem, real ou imaginariamente,
seus anseios e demandas. A mídia apresenta-se como um destes mecanismos de
representação (RUBIM, 1999, p. 78).

                                                          
15 Termo utilizado por Eliseu Verón para se referir ao papel da mídia como mediadora entre o campo político e a
sociedade. Veja mais em Télévision et démocratie: à propos du status de la mise en scène. In: Mots  Les
langages du politique  la télévision politique, nº 20. Paris: Fondation Nationale des Études Politiques, 1989.
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O ator político se apropria da mídia para construir novos cenários de representação16

que podem ser identificados claramente quando o campo da política está atuando no tecido

social de forma acelerada, ou seja, durante as campanhas eleitorais. Nas últimas eleições, a

sociedade brasileira tem acompanhado a consolidação de um fenômeno crescente: a

midiatização das campanhas. É a mídia determinando as condições discursivas para que os

políticos possam se comunicar com os eleitores.

A evolução do horário gratuito da propaganda eleitoral é um exemplo que indica,

precisamente, como essa estratégia tem sido utilizada pelos políticos. A cada eleição, o

investimento na produção dos programas tem sido priorizado nos orçamentos das campanhas,

com a contratação de profissionais especializados em marketing, publicidade e jornalismo.

A principal hipótese desta dissertação é, justamente, que, na eleição de 2002, o campo

da política perpassou pelo do jornalismo para consolidar a imagem dos candidatos ao exportar

para a política as estratégias enunciativas do telejornalismo. Isso comprova que esses dois

campos têm interagido plenamente com o aval do campo jurídico, porque a legislação

eleitoral, que dita as regras do HGPE, permite esse diálogo, dando autorização para que a

competência midiática seja utilizada pela política. Isso acontece tanto em relação à linguagem

quanto ao formato.

O HGPE poderia ser uma tentativa de a política restituir o poder de controle da

comunicação, mas o que verificamos, no guia de 2002 em Pernambuco, é que a política

preferiu perpassar pelo jornalismo para conquistar a audiência, uma vez que os modelos dos

jornais da TV já estão consolidados na memória do eleitor. Dos programas veiculados pelos

candidatos que disputaram o Governo do Estado naquele ano, o mais atrativo, nesse aspecto,

foi o do governador reeleito Jarbas Vasconcelos. A esfera política não consegue chegar de

                                                          
16 O conceito de cenário de representação política construído pela mídia é defendido por Venício A. de Lima em
seu livro Mídia: teoria e política. Faremos essa abordagem no trecho deste capítulo que trata sobre a influência
da televisão no campo político.
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modo eficiente à esfera civil sem a mediação fundamental dos meios, recursos, instituições e

lógica da comunicação de massa (GOMES, 2004, p. 321).

Ao analisar o papel estratégico da mídia na operação do campo político,

principalmente em processos de curto prazo como as campanhas eleitorais, o pesquisador

Fausto Neto (2003) deixa evidente que a política perdeu o controle da produção de sua própria

enunciação. E a televisão tem se convertido em um meio eficiente para esse processo de

midiatização, como veremos a seguir.

1.2 A televisão: um lugar central

1.2.1 O surgimento da TV no mundo

Ninguém fica indiferente à televisão. E isso acontece desde o início, quando os

primeiros sinais foram transmitidos, em 1929, na Inglaterra, pela BBC (Britain Broad

Casting)  a TV pública daquele país  e em 1931, nos Estados Unidos, quando inauguraram

a primeira antena, colocada no alto do Empire State, em Nova Iorque (SOUSA, 2003). Na

Europa e nos Estados Unidos, as transmissões começaram no fim da década de 20 e início da

década de 30 do século passado, mas só ganharam impulso nos anos 50. Na Europa, os

investimentos eram capitaneados pelo Estado e, nos Estados Unidos, por empresas

comerciais.

Na mesma década, a televisão chega ao Brasil, trazida pelo empresário e jornalista

Assis Chateaubriand17, proprietário da extinta TV Tupi. No primeiro momento, a televisão

                                                          
17 Empresário paraibano que fundou os Diários e Emissoras Associados, um conglomerado de empresas de
comunicação que incluía jornais, rádios e a extinta TV Tupi. A morte de seu fundador intensificou a disputa
interna pelo controle da emissora, que não suportou a concorrência da Rede Globo.
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surgiu para responder a uma necessidade concreta do desenvolvimento tecnológico que o

rádio, o telefone e o telégrafo não davam mais conta. E para atender, sobretudo, à demanda

dos sistemas político, econômico e militar.

Primeiro, as imagens eram veiculadas em preto-e-branco. Depois, apareceram as

cores. Mas o fato é que a televisão chegou para mudar a sociedade e causar impacto. Nada

seria como antes. Até mesmo a noção de espaço público foi redimensionada. Público seria o

tema que passava a ser de domínio público porque estava na tela da televisão. De acordo com

Eugênio Bucci (1996), o modelo de TV adotado pelo Brasil unificou o país em um plano

imaginário, passando ao largo das diferenças regionais, dos abismos sociais e da

diversificação cultural.

Inicialmente, a televisão é vista como um simples objeto da indústria eletrônica para

atingir um público específico. Mais tarde, era reconhecida como uma tecnologia capaz de

levar mensagens a um público variado. Raymond Williams (1996) fez um estudo minucioso

sobre as causas e os efeitos da inserção desse nova tecnologia na sociedade, principalmente

em relação ao uso que dela fazemos. E, nesse sentido, considerou a forma e o conteúdo.

Para analisar a televisão, Williams partiu de duas hipóteses. A primeira sustenta que

essa tecnologia foi inventada acidentalmente, como resultado do determinismo tecnológico,

do desenvolvimento natural da tecnologia. Por esse prisma, as conseqüências também seriam

acidentais. Isso porque, se a televisão não tivesse sido inventada, algumas mudanças sociais e

culturais não teriam ocorrido.

A segunda hipótese também considera que esse veículo surgiu de forma acidental, mas

é menos determinista ao defender a idéia de que as conseqüências dessa tecnologia para a

sociedade seriam sentidas, independentemente de sua invenção. As mudanças ocorreriam, no

entanto, de outra maneira. O mais importante, de acordo com Williams, é considerar o uso

que a sociedade está fazendo dessa e de qualquer outra tecnologia.
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Independentemente de qualquer determinismo tecnológico, a televisão é um meio que

foi gerado por uma sociedade e, portanto, é resultado das práticas que são geradas e

desencadeadas a partir das relações sociais, ou seja, levando em consideração as tensões, os

conflitos e os consensos que lhe são inerentes. A televisão está inserida, portanto, na teia

social que a criou e que hoje legitima o seu funcionamento. Ela não surgiu por acaso, foi

criada para atender a demandas de uma sociedade complexa. É por isso que podemos afirmar

que esse meio é o que fazemos dele.

O veículo foi criado no momento em que a sociedade passava por mudanças profundas

provocadas pela Revolução Industrial e pelas principais crises e guerras do século passado,

quando as relações entre as pessoas e as instituições ganhavam novos contornos. A televisão

surgia como um veículo que poderia, assim como o rádio fez no passado, atender a essa

urgência de mudança, ao mesmo tempo que serviria como meio de integrar um país com a

dimensão, por exemplo, do Brasil. Dessa forma, poderia ainda influenciar e até controlar as

pessoas política, econômica ou culturalmente. Até porque a mensagem transmitida pela

televisão chega de um modo fácil e, por que não dizer, agradável.

As imagens de um mundo, por vezes desconhecido, chegam a casa para informar ou

divertir, redimensionando as fronteiras e trazendo em seu bojo os conflitos e as tensões. Não é

preciso sair de casa, ir para a rua. A televisão se converteu no novo espaço público. Por causa

disso, as primeiras transmissões da televisão sempre estavam ligadas aos grandes eventos

civis e militares.

A importância política e econômica desse novo veículo é evidente. Por isso mesmo, a

televisão passou a ser o utensílio doméstico mais desejado em uma casa, onde ocupa sempre

local de destaque, no centro da sala ou no quarto.

O Brasil que está fora da TV perde legitimidade para esse novo espaço público. O

olhar do público se contamina tanto, que chega a delegar à televisão o papel de construtora da
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realidade ou, pelo menos, do que se acostumou a convencionar de realidade. Foi para

sustentar esse projeto de integração nacional que os militares18 incentivaram a expansão do

sistema de telecomunicações.

Tudo isso provocou a necessidade de um fluxo de informações e notícias cada vez

mais dinâmico, transformando os hábitos perceptivos das pessoas e criando uma espécie de

hiperestimulação sensorial, multiplicando os estímulos visuais e auditivos dos telespectadores.

As mensagens da televisão se caracterizam cada vez mais por um ritmo trepidante (...). Para

o telespectador que vai sendo habituado a esse ritmo, a possibilidade de movimento acaba se

tornando uma necessidade de movimento (FERRÉS, 1996, p. 17).

Outro resultado imediato desse comportamento é o surgimento de uma visão

fragmentada da realidade, como se os fatos fossem enquadrados em diversos compartimentos,

gerando uma hiperestimulação sensorial. E isso facilita, inclusive, a criação de uma cultura de

mosaico, como se as informações estivessem disponíveis em compartimentos isolados e

dispersos uns dos outros.

O ritmo da televisão pode até não contribuir para a reflexão, como defendem alguns

autores, mas, certamente, estimula a percepção sensorial, auditiva e visual. O texto é a base da

televisão, a imagem, no entanto, potencializa o pensamento visual, intuitivo e global,

favorecendo o envolvimento emocional do indivíduo com o meio. Talvez porque as pessoas

considerem que a multiplicação de canais represente, de alguma forma, uma sensação de

liberdade de escolha. É por isso que dizemos sempre que vamos ver ou assistir a televisão

quando nos referimos aos programas da TV.

Para chegar mais perto do público, os formatos e conteúdos desses programas são

definidos de fora para dentro. Eles são determinados pelas relações sociais, políticas e

                                                          
18 Com um golpe de Estado, os militares depuseram o presidente João Goulart em março de 1964, quando
assumiram o poder, instituindo no Brasil uma ditadura. Permaneceram no governo até 1985.
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econômicas que a sociedade mantém. Para se tornar atraente, a TV precisa ser prontamente

identificada e reconhecida pelas pessoas.

Ferrés, assim como outros pesquisadores, considera que essa fragmentação leva à

banalização e à superficialidade. A embalagem, ou seja, o formato, passa a ser mais

importante do que o conteúdo. E a conseqüência é o empobrecimento pessoal e coletivo

devido a esse tipo de alimentação puramente artificial, de formas sem conteúdos, de sensações

sem reflexões (FERRÉS, 1996, p. 34).

Machado (2000), no entanto, considera um equívoco defender a tese de que na

televisão só existe banalidade e argumenta que a cultura de assistir à programação da TV é tão

nobre como a de ver um filme no cinema. A televisão não é uma arte menor. O fenômeno da

banalização é resultado de uma apropriação industrial da cultura e pode ser hoje estendido a

toda e qualquer forma de produção intelectual do homem (MACHADO, 2000, p. 9). A

televisão é o que fazemos dela.

Ao analisar a televisão, não podemos deixar de considerar o poder que esse meio tem

de produzir o real, chegando até a gerar uma espécie de inversão de valor. Não é a imagem

que reproduz a realidade, mas é a realidade que se esforça para ficar parecida com a imagem

(FERRÉS, 1996, p. 54). É por isso que a televisão é utilizada pelos governos, principalmente

as ditaduras, como meio para controlar a população. É usada tradicionalmente para afiançar

discursos e imagens porque o real é o que foi visto na tela, é a versão que foi publicizada. As

demais versões foram apagadas, silenciadas. A ideologia reflete-se tanto no que é

selecionado quanto no que é omitido (FERRÉS, 1996, p. 49).

1.2.2 A TV no Brasil
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No Brasil, a televisão cresceu dentro de um modelo de desenvolvimento marcado pela

intervenção direta do Estado, a partir de 1964, quando os militares tomaram o poder. Eles

elegeram a TV como o meio necessário para pôr em prática o plano de promover a integração

nacional de um país de dimensão continental.

Foi com esse objetivo que os governos militares investiram na expansão da Empresa

Brasileira de Telecomunicações (Embratel), que foi privatizada no primeiro governo do

presidente Fernando Henrique Cardoso (94/97). A Embratel foi implantada em 1965 e dez

anos depois já estava integrando todo o país, o que possibilitou a criação e o crescimento da

Rede Globo de Televisão, com o apoio integral dos militares, que a transformaram em um

canal oficial do Estado. Outras emissoras de televisão foram implantadas no mesmo período

(Rede Bandeirantes, Rede Manchete, SBT, Rede Record, Rede Educativa), mas nenhuma

ofereceu risco à hegemonia da Rede Globo.  O crescimento da Rede Globo seguiu o

crescimento econômico do país e consolidou o sistema norte-americano de redes como

modelo de exploração (CAPARELLI, 1989, p. 24).

Para entender melhor o desenvolvimento das redes de televisão no país e sua relação

com o governo, o mercado e a política, é necessário compreender todas as suas fases: da

implantação, na década de 50, aos dias atuais. Há uma distinção na periodização feita pelos

autores que estudam o assunto. Decidimos, no entanto, colocar as classificações pesquisadas

por Sérgio Mattos (2002) e por Sérgio Capparelli e Suzy Santos (2002).

Mattos fez uma análise minuciosa, dividindo a história da televisão no Brasil em seis

etapas. A primeira foi chamada de elitista e vai de 1950 a 1964. Foi considerada a fase mais

difícil, porque a maioria da população não tinha acesso ao eletrodoméstico, uma vez que não

podia comprar o televisor. A etapa seguinte, que vai de 1964 até 1975, foi classificada como
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populista , pois as indústrias culturais, com o respaldo do Estado, investiram fortemente no

setor, popularizando o equipamento, que se tornou mais acessível à população.

O avanço tecnológico da década seguinte (1975 a 1985) causou uma verdadeira

revolução na indústria eletrônica, que precisou acompanhar a necessidade das pessoas na

busca por novos conhecimentos. Essa fase ficou conhecida, segundo Mattos (2002), como a

etapa do desenvolvimento tecnológico . Depois da evolução técnica, a fase seguinte foi de

transição e expansão (1985 a 1990), época em que as emissoras, mais precisamente a Rede

Globo, começaram a exportar tecnologia e produtos de sua programação, principalmente as

telenovelas.

Na década seguinte (1990 a 2000), foi a fase da globalização . A TV paga (dos canais

por assinatura) começou a surgir e a tomar uma faixa do mercado que até então estava sendo

monopolizada pelos canais de TV aberta. Para Mattos (2002), estamos, desde 2000,

vivenciando a chamada etapa de convergência , momento em que o objetivo principal dos

conglomerados das empresas de comunicação é a integração de seus veículos: televisão,

rádio, jornal, revista e internet.

Capparelli e Santos propõem uma periodização compreendida em apenas duas fases. A

primeira vai de 1950 a 1970. Nesses 20 anos, a TV exercia um papel de consolidação das

indústrias culturais brasileiras. As emissoras se organizaram em forma de rede e passaram a

ter um caráter nacional, alcance massivo e financiamento com patrocínio e publicidade

(CAPARELLI e SANTOS, 2002, p. 66), tudo isso sob o olhar vigilante do Estado.

Essa fase é marcada pela criação da TV Tupi, do grupo dos Diários e Emissoras

Associados, que, na época, era o centro mais importante de produção de programas

televisivos, mas entrou em declínio e encerrou as suas atividades. Surgiu a Rede Globo, que
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firmou um contrato de parceria com o grupo norte-americano Time-Life19 em 1962, mas só

entrou no ar em 1965 com a TV Globo, Canal 4, no Rio de Janeiro. Um ano antes, os militares

tomavam o Poder Executivo por meio de um golpe de Estado.

A segunda etapa vai dos anos 70 até os dias atuais. É a televisão que se desenvolve em

um mercado já consolidado pelas indústrias culturais e em um país que passava a ser

integrado e interligado por redes de informação pelas mãos da Embratel e da Rede Globo, que

se consolidava no mercado e passava a ocupar uma posição de destaque na América Latina.

O povo se converteu em nação, a televisão se internacionalizou dentro de um sistema

capitalista reorganizado que desconhecia fronteiras (CAPARELLI e SANTOS, 2002, p. 66).

A televisão sempre teve uma ligação direta com o Estado. Durante o regime militar,

foi o objeto de desejo mais cobiçado pelas empresas privadas, transformando-se assim em

instrumento de barganha e controle político dos militares.

Mesmo com o declínio do regime militar, o período da Nova República também não

trouxe mudanças ao sistema de concessões para a instalação de emissoras de televisão. O

governo civil do presidente José Sarney (1985 1989) tinha práticas semelhantes às do regime

militar. Apesar disso, a Constituição de 1988 trouxe alguns avanços ao tirar das mãos do

presidente o poder de conceder, isoladamente, a autorização para a instalação de novos canais.

Transferiu para o Congresso Nacional o poder de outorgar as decisões do Executivo, deixando

de fora, no entanto, a liberação para a instalação das repetidoras.

Em 1997, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso fez uso, novamente, da

concessão como moeda de barganha para garantir a adesão dos parlamentares.

Fisiologicamente, ele queria que o Congresso Nacional aprovasse a emenda constitucional da

                                                          
19 A entrada do capital estrangeiro nos meios de comunicação da América Latina se iniciou com esse acordo. Os
contratos foram firmados em 1962 e 1964. Foi um contrato de assistência técnica para dar suporte à Rede Globo
e para treinar seus técnicos nos Estados Unidos. Foi analisado por uma Comissão Parlamentar de Inquérito
instituída em 1967, que apontou irregularidades nele. A Globo teve que romper o contrato e regularizar a
situação, mas não teve sua licença cassada ou qualquer outra punição.
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reeleição, que garantiria, no ano seguinte, a sua recondução para um mandato de mais quatro

anos. Como a concessão para novos canais estava atrelada à aprovação do Congresso, o

Governo Federal distribuiu concessões para emissoras repetidoras  que não precisavam

passar pelo crivo do Parlamento. O resultado é que a emenda foi aprovada e o presidente,

reeleito.

No ano 2000, um nova modificação foi feita. Dessa vez, por meio de um decreto  que

não precisa passar pela votação do Congresso Nacional , o presidente autorizava as

retransmissoras de TV a produzir os próprios programas e não apenas repetir a programação

de outras emissoras.

1.2.3 O lugar privilegiado

No Brasil, a televisão se expandiu e conquistou um lugar privilegiado nas residências.

Como objeto de poder, ocupou um espaço de destaque na sala. Como objeto de prazer,

chegou ao local mais íntimo da casa: o quarto. Inevitavelmente, a sociedade encontra-se

ambientada e estruturada pela mídia (RUBIM, 2000) e, nesse contexto, a televisão exerce um

papel fundamental porque transforma os modos de circulação da informação no lar

(MARTIN-BARBERO, 2001,  p. 55).

A família e o lar não ficam indiferentes à televisão. É por isso que a programação das

emissoras procura reproduzir o cotidiano doméstico, até mesmo para vender produtos e idéias

que possam facilmente ser inseridos nesse contexto, criando na família uma cultura de

consumo. No interior de uma casa há espaço para se desenvolver relações sociais, econômicas

e políticas, e a televisão termina influenciando nas decisões da família. A TV ocupa um local

privilegiado no lar e, por isso, é um meio doméstico. É dentro desse contexto que o campo

político tem procurado dominar cada vez mais a linguagem da televisão para se comunicar
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melhor com esse cidadão que está antenado com as estratégias discursivas da TV. Em nosso

estudo, procuramos analisar como esse diálogo ocorreu dentro do HGPE.

A família incorpora a televisão e define seus horários com base na programação da

TV, seja para se divertir assistindo a um jogo de futebol, seja para se emocionar com o

capítulo da novela das oito, ou para se informar por meio dos telejornais. A televisão pode ser

e é usada como companhia, como válvula de escape e como mediadora das relações sociais

(SILVERSTONE, 1996, p. 73). Ela tem até o poder de definir as fronteiras individuais dos

membros da família. É usada como referência para se programar outras atividades e como

elemento de negociação para, por exemplo, se premiar ou castigar uma criança.

Por meio das publicidades, a televisão pode, inclusive, influenciar no orçamento

doméstico, interferindo na escolha de produtos. Isso porque a casa é uma unidade que produz

e reproduz. O dinheiro ganha um novo sentido à medida que está sujeito às transações do

mercado e do mundo privado da vida doméstica. E a televisão tem uma relação dialética com

a economia da casa. A televisão, como meio e como mensagem, amplia e até transforma o

alcance de uma casa: introduzindo notícias de um mundo que se desenvolve além da porta de

entrada (SILVERSTONE, 1996, p. 91).

1.2.4 Os acontecimentos midiáticos

A televisão se incorporou de tal maneira à rotina da casa que se transformou em um

membro da família. Após formar as crianças, ela continua formando, ou pelo menos

influenciando os adultos mediante a informação (SARTORI, 2001, p. 49). A TV instituiu um

novo conceito de espaço público, que foi outorgado pela sociedade moderna, passando a
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simbolizar o lugar de mediação dos atores sociais. À mídia coube a responsabilidade de

estruturar esse canal de negociação entre os diversos campos sociais.

Agora, a realidade é aquela que é construída pelos meios de comunicação. É aquela

que aparece na tela da TV. A agenda de discussões do público está cada vez mais atrelada à

pauta determinada pela mídia, que contribuiu para formar as imagens que ficam em nossa

mente. O fato só se torna determinante, central, quando retomado, orquestrado pela

televisão (BOURDIEU, 1997, p. 71). É por isso que as cerimônias passaram da praça pública

para os televisores.

Mesquita (2004) explica como a televisão causou uma revolução nas cerimônias

públicas, fazendo com que elas passassem da fase teatral à cinematográfica. A primeira fase

se baseia no contato direto dos atores sociais, referindo-se às manifestações que ocorrem nas

ruas, nos parlamentos, nas igrejas e em locais públicos. A segunda se caracteriza pelo

distanciamento dos atores sociais e pelo redimensionamento geográfico do acontecimento,

que se adapta aos rituais da televisão, ganhando outro tipo de narrativa.

A televisão retransmite ao vivo as cerimônias da fase teatral, transformando-as em

outra coisa. O acontecimento original é utilizado apenas como ponto de partida do

acontecimento televisivo (MESQUITA, 2004, p. 284). Dessa forma, a televisão estabeleceu

um novo contrato de leitura com o público, originando um gênero20 televisivo que foi

denominado por Dayan e Katz (1999) de telecerimônias . Esses acontecimentos midiáticos

recebem um tratamento especial e podem ser identificados com facilidade pelos

telespectadores porque interrompem a programação normal das emissoras. E, para que o

público se programe, são anunciados com antecedência. Em alguns casos, no entanto, quando

                                                          
20 O conceito de gênero na televisão será aprofundado no capítulo seguinte desta pesquisa, que tratará do horário
gratuito da propaganda eleitoral (HGPE) como um gênero da TV que está em constante (re)construção e se
baseará no estudo sobre os formatos adotados pelos candidatos na campanha eleitoral de 2002 para o Governo do
Estado de Pernambuco.
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envolve uma tragédia, eles fogem a esse padrão. Mas todos esses acontecimentos midiáticos

são apresentados com reverência e cerimônia.

Independentemente da natureza do acontecimento midiático, a televisão procura torná-

los visíveis para atingir utopicamente um consenso e, dessa forma, buscar audiência,

apostando na disposição do telespectador de se informar e acompanhar os acontecimentos do

sofá de casa, sobretudo aqueles que acontecem a quilômetros de distância. Afinal, a TV tem

essa capacidade de aproximar e se transformar no prolongamento do olhar da sociedade. É por

isso que, muitas vezes, as pessoas preferem acompanhar uma partida de futebol pela TV a ir

ao campo. Dessa forma, podem ver lances que dentro de um estádio de futebol não seriam

visíveis.

As telecerimônias se transformam em um momento de celebração porque, para

acompanhá-las, os telespectadores, muitas vezes, se reúnem em grupos, abandonam o

isolamento e a individualidade tradicional que é ver TV em casa. Dayan e Katz fazem questão

de diferenciar os acontecimentos midiáticos (as telecerimônias) dos noticiosos. Os primeiros

celebram a ordem, e os segundos, a desordem. As cerimônias se caracterizam também por se

situar fora das empresas de televisão tanto física como organizacionalmente.

As emissoras de televisão investem na transmissão das telecerimônias porque

garantem uma grande audiência, mostram a sua potência tecnológica, podem declarar feriados

ocasionais em razão de seu impacto, contribuem para deslocar a realidade para a tela da TV,

mostram a estética interna da produção televisiva e buscam o consenso da audiência. De

acordo com Dayan e Katz, os acontecimentos midiáticos podem ser subdivididos em

competições, conquistas e coroações.

Os autores procuram enquadrar cada acontecimento em face de sua natureza e

dimensão. A periodicidade pode ser cíclica, única ou repetitiva. As regras podem ser

acordadas previamente, obedecer a costumes e tradições ou simplesmente não existir. O local
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pode ser a arena, o estádio, o fórum, o estúdio ou os espaços públicos, como ruas, praças e

igrejas.

De acordo com essa classificação, os comícios políticos, os debates entre os

candidatos, as grandes manifestações democráticas  como as campanhas das Diretas Já21 e

os programas eleitorais do horário gratuito da propaganda eleitoral (HGPE) se situam na

classificação do acontecimento midiático que privilegia a competição. É como se a televisão

criasse uma moldura dentro de outra, submetendo os telespectadores a um ritual de passagem.

Em nosso estudo, buscaremos mostrar como o campo da política foi encontrando estratégias

para melhorar esse ritual de passagem, evitando a quebra no ritmo da programação da

televisão quando o governador Jarbas Vasconcelos se apropriou dos formatos do

telejornalismo no HGPE de 2002.

A construção do contexto litúrgico do acontecimento é um processo que compreende
dois passos. O primeiro passo é a descontextualização. A televisão reproduz, no
âmbito da sua programação, a interrupção. O segundo passo é a recontextualização. O
tempo é estruturado enquanto expectativa e ensaio, de forma a permitir um pleno
envolvimento no ritual de uma cerimônia (DAYAN e KATZ, 1999, p. 105).

A televisão impõe um ritmo e uma ordem aos acontecimentos midiáticos. Isso porque

as telecerimônias não se incorporam totalmente ao discurso da informação televisiva e,

quando se remetem ao ritual de um telejornal, o fazem com o objetivo de incorporar a sua

credibilidade e atrair a audiência. A telecerimônia não se limita a verificar fatos ou a

registrar acontecimentos. Impõe-se como um ato midiático que visa produzir determinados

efeitos a nível de recepção, ligados à construção de consensos (MESQUITA, 2004,  p. 345).

                                                          
21 A campanha das Diretas Já ocorreu em 1984, em pleno regime militar, quando a sociedade civil pressionou o
Congresso Nacional para que os parlamentares aprovassem a emenda constitucional do então deputado federal
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1.3 Como a televisão mudou a forma de fazer política

1.3.1 A televisão e o cenário de representação política

A televisão ocupa um espaço estratégico na vida das pessoas como fonte de

entretenimento, de informação ou de trabalho. Para Lima (2001), a televisão é o elemento

central do cenário de representação política (CR-P) de uma sociedade midiatizada. Para

chegar a esse conceito, ele tomou como referência, inicialmente, os trabalhos de

Baczko22sobre imaginário social, de Almond23 sobre cultura política e de Gramsci24 sobre

hegemonia, entrecruzando-os para analisar o papel da televisão dentro desse novo espaço das

construções simbólicas.

Na análise de Lima, a palavra cenário significa espaço, lugar onde ocorre um fato

qualquer, e o cenário enfocado é o da televisão, onde os fatos se tornam visíveis, públicos.

Hegemonia é uma cultura que deve ser considerada como dominante e subordinada a

                                                                                                                                                                                    
Dante de Oliveira. A emenda permitiria a realização de eleições diretas para presidente da República. Os
militares, no entanto, pressionaram a Câmara Federal e conseguiram que a emenda fosse rejeitada.
22 Os estudos de Baczko são tradicionais nas ciências sociais. Ele faz parte do grupo da École des Annales
francesa que estuda o imaginário. Veja Los imaginários sociales  Memórias y esperanzas coletivas . Buenos
Aires: Nueva Visión, 1991.
23 Almond se destacou sobretudo dentro da ciência política norte-americana em relação à cultura política. Veja
A discipline divided  school and sects in political science . Califórnia: Newbury Park, Sage, 1990.

24 O conceito de hegemonia é trabalhado pelo teórico italiano Antonio Gramsci, representante da escola
marxista. O conceito retrata a dinâmica do processo social nas relações de subordinação e dominação das classes
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determinadas classes. É sempre um processo para buscar o consenso como forma de

dominação política e a articulação para fazer alianças. A hegemonia se constitui e se realiza

no espaço em que o sentido da vida e das coisas é construído, isto é, no espaço das

representações (LIMA, 2001, p. 182).

Nas democracias representativas, o cenário de representação política é o lugar da

articulação hegemônica total construído na mídia e pela mídia. A televisão, sobretudo,

transforma-se em um elemento essencial para a concretização desse processo. O papel central

da mídia e da televisão é hegemônico, portanto, na edificação desses cenários em que as

representações da realidade se manifestam. Dessa forma, três pressupostos básicos sustentam

o conceito de cenário de representação da política: a existência de uma sociedade media-

centered, o exercício de uma hegemonia e a existência da televisão como medium dominante

(LIMA, 2001,  p. 187).

A noção de centralidade pode ser aplicada a objetos, pessoas e idéias.

Contraditoriamente, implica proximidade e afastamento. Lima reconhece que a televisão

ocupa um lugar central no processo de cimentar e unificar a sociedade. Essa centralidade

da mídia, naturalmente ausente nos escritos de Gramsci, juntamente com a particularização da

política e a possibilidade de operacionalização, diferencia o conceito de CR-P de hegemonia

(LIMA, 2001, p. 192).

Nesse novo cenário, a televisão domina e faz a mediação, ocupando o lugar que seria

destinado aos partidos políticos. Isso gera uma nova dependência para os políticos, que ficam

atrelados à ditadura da televisão. Quando o eleitor vota na legenda, vota na ideologia do

partido e os candidatos ficam na dependência desses votos para garantir uma vitória. No caso

da televisão, os candidatos ficam na dependência do espaço e do tempo de exposição para

tentar garantir visibilidade pública e, desse modo, alcançar o eleitor e influenciá-lo. Em uma

                                                                                                                                                                                    
sociais. Veja Introdução ao estudo da filosofia e do materialismo histórico . Obras escolhidas. Martins Fontes,
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campanha política, isso acontece tanto no guia eleitoral como nas programações dos

telejornais.

A estrutura dos mass media, em especial a televisão, tem sido unanimemente apontada
como causa importante da modificação das relações entre os indivíduos e a cena
política. A televisão é avaliada como franqueadora vitoriosa do papel de mediação
desempenhado pelas organizações e atos partidários até meados deste século. E é
grande a parcela de responsabilidade que lhe é debitada no processo de esmaecimento
dos vínculos de identificação partidária que tem lugar em praticamente todas as
principais democracias (LAVAREDA, 1999,  p. 139).

Nesse sentido, a televisão mudou a sociedade e o modo de fazer política ao

recontextualizá-la, o que fica bem explícito a partir desse novo cenário de representação

delineado por Lima. O pesquisador não ignora a importância e o funcionamento de outros

instrumentos do campo da política, mas reconhece que a televisão, na sociedade moderna,

desempenha um papel central de mediação entre os políticos e os indivíduos.

Esse cenário Sartori (1992) prefere chamar de videopolítica , referindo-se à televisão

como sistema que representa o poder por transformar o Homo sapiens em Homo ocular

dentro de uma realidade construída pela mídia.

A televisão é o espaço, por excelência, de construção da cultura mítica no mundo
contemporâneo. Da mesma forma que nas sociedades ditas primitivas o papel de
manutenção e reprodução dos mitos era dos sacerdotes, feiticeiros, mágicos, hoje esse
lugar privilegiado é ocupado pela televisão (LIMA, 2001, p. 196).

O conceito de cenário de representação política de Lima expressa que a mídia é o lugar

onde as disputas de poder ocorrem nesse mundo contemporâneo midiatizado. É o campo

midiático criando novas formas de fazer política. Esse entrecruzamento dos campos da

política e da mídia foi percebido, inicialmente, nas coberturas realizadas pelas emissoras

comerciais, que passaram a dar um novo dimensionamento aos acontecimentos políticos,

como veremos nos três casos que apresentaremos a seguir. Depois, essa tendência chegou ao

                                                                                                                                                                                    
1978.
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HGPE quando a linguagem midiática influenciou a formatação dos programas políticos. É o

que veremos no próximo capítulo, que tratará dos gêneros televisivos.

1.3.2 A campanha das Diretas Já e a via-crúcis de Tancredo Neves

A televisão se expandiu no Brasil atrelada aos governos militares por várias razões que

já foram ditas anteriormente. Mas é sempre bom frisar que a estratégia dessa parceria política

e econômica era integrar um país que tem dimensões continentais, para diminuir os contrastes

naturais e universalizar o discurso. A ditadura poderia então levar suas mensagens de forma

mais rápida à população, independentemente das distâncias territoriais e culturais - o que

facilitava o controle da opinião pública.

Os membros do Governo Militar se identificavam estreitamente com a TV Globo. O
general Garrastazu Médici, que governou durante a fase mais repressiva da ditadura,
explicou numa ocasião que cada noite se sentia feliz quando escutava as notícias da
TV Globo porque, pela televisão, o Brasil estava em paz. Ao contrário dos jornais que
falavam em torturas, protestos, violência e conflitos em diferentes partes do mundo. O
jornal da TV Globo era como um verdadeiro sedante depois de um duro dia de
trabalho (GUIMARÃES e AMARAL, 1989, p. 160).

Nessa mesma época, o televisor passou a ser um artigo de primeira necessidade e a

ocupar um lugar privilegiado na casa das pessoas. O resultado disso foi que as indústrias

culturais encontraram as condições necessárias para desenvolver o mercado de bens materiais

e simbólicos.

O sistema de comunicações brasileiro foi constituído tomando por base o tradicional
modelo liberal das sociedades capitalistas do Ocidente, com os Estados Unidos como
referência principal. A imprensa é um negócio privado independente, como qualquer
outro, e o Estado controla as licenças e concessões de rádio e televisão. No entanto, ao
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contrário da diversidade de conteúdo e da pluralidade de veículos implícitas na
doutrina liberal, o Brasil tem uma situação peculiar. Uma única rede  a Rede Globo 
detém o virtual monopólio da televisão, consolidado e expandido durante os anos de
regime autoritário (LIMA, 2001, p. 144).

Essa parceria estabeleceu uma espécie de contrato de leitura entre o Estado, as

emissoras de televisão e a audiência, que só foi quebrado em 1984, quando os meios de

comunicação se rebelaram e apoiaram a mobilização da sociedade civil e dos parlamentares

da oposição em torno da campanha das Diretas Já. E a adesão mais importante a esse

movimento, e que foi decisiva para mudar o cenário de representação política no Brasil, foi

justamente a da Rede Globo, já no fim da campanha.

Depois de viver por mais de 20 anos a reboque dos militares, a televisão do empresário

Roberto Marinho deu visibilidade a um movimento que estimulou mudanças profundas na

sociedade, impulsionando o processo de redemocratização do país e, sobretudo, mudando a

relação entre os campos da política e da mídia. Isso constitui uma possibilidade concreta de

aplicação da teoria dos campos sociais25  uma das teorias que fundamentam esta dissertação.

Na segunda metade da década de 70, o presidente-general Ernesto Geisel promoveu

uma política de distensão lenta e gradual, que foi seguida, nos anos 80, pelo presidente

seguinte, o general João Batista de Oliveira Figueiredo. Essa decisão política se refletiu na

suspensão do Ato Institucional número 5 (1978), na anistia política (1979), nas primeiras

eleições diretas para governador desde 1965 (1982) e nas campanhas pelas Diretas Já, que

terminou elegendo, mesmo que indiretamente, um presidente civil em 1985: Tancredo Neves,

que teve como vice José Sarney. Com a intensificação da luta pela democratização do país e

com a suspensão gradual das restrições impostas à mídia, o papel da Rede Globo no processo

político se tornou bastante evidente (LIMA, 2001, p. 144).

                                                          
25 A fundamentação teórica é baseada, principalmente, nos textos do sociólogo Pierre Bourdieu e de
pesquisadores que aprofundaram esse estudo, interligando os campos da mídia e da política.
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O primeiro exemplo claro de como a televisão influenciou o modo de fazer política,

instituindo um novo cenário de representação, foi o papel que a Rede Globo desempenhou na

cobertura da campanha das Diretas Já. Primeiro, temos que entender o que provocou essa

mobilização nacional. Apesar de apoiarem uma abertura gradual, os militares queriam

continuar controlando o processo de escolha do presidente da República por meio do

Congresso Nacional. A Emenda Constitucional número 22, em vigor desde junho de 1982,

regulamentava a eleição indireta, que ocorreu em 85. A oposição questionou a legitimidade de

o Colégio Eleitoral eleger o presidente, uma vez que o número de senadores, deputados

federais e delegados das Assembléias Legislativas não era proporcional ao número de

eleitores do Brasil.

Os partidos de oposição então decidiram se mobilizar para aprovar uma emenda à

Constituição Federal que estabeleceria eleições diretas a partir de 1985, de autoria do

deputado federal Dante de Oliveira. A iniciativa ganhou rápida adesão dos movimentos

sociais, que passaram a promover manifestações públicas em favor das Diretas Já, que

ameaçavam a hegemonia dos militares. Em reação à mobilização popular, o presidente

Figueiredo26 disse: Além de ineficaz, a campanha pela eleição direta reveste, agora, caráter

meramente perturbador .

Mas o posicionamento dos militares não enfraqueceu a mobilização. Muito pelo

contrário. Em janeiro de 1984, 15 dias depois da declaração do presidente Figueiredo, era

lançada oficialmente, em Curitiba, durante um comício, a campanha das Diretas Já com a

participação de milhares de pessoas.

Do ponto de vista da televisão brasileira, o fato central foi a omissão da cobertura, por
parte da Rede Globo, de qualquer evento relacionado com a campanha das Diretas Já.

                                                          
26 O discurso do presidente João Batista Figueiredo foi feito em dezembro de 1983 e publicado no jornal O
Estado de S.Paulo, no dia 30/12/1983, p. 4.
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Essa omissão chegou ao ponto de a Rede Globo ignorar completamente o comício de
Curitiba (LIMA, 2001, p. 152).

Naquele mesmo mês, os políticos e os movimentos sociais aproveitaram o feriado em

comemoração ao aniversário de São Paulo (25 de janeiro) para promover outro grande evento

a favor das Diretas Já. O ato público foi realizado na Praça da Sé e reuniu uma multidão. A

Rede Globo ainda não tinha transmitido nenhuma notícia sobre as manifestações, mas, em

virtude da repercussão desse comício, foi obrigada a abrir espaço no Jornal Nacional (o

telejornal mais importante da emissora) para veicular as imagens. A Globo, no entanto,

informou que os milhares de pessoas que estavam na Praça da Sé festejavam o aniversário da

cidade, evitando qualquer conotação política.

Impossibilitada de ignorar inteiramente o fato, pois a campanha àquela altura já estava
sendo coberta por emissoras concorrentes, a Rede Globo registrou o comício, mas de
maneira distorcida, minimizando o ato público e maximizando a presença de
consagrados artistas populares (LIMA, 2001, p. 152).

Um terceiro ato público de semelhante proporção foi realizado em Belo Horizonte.

Mais uma vez a emissora de Roberto Marinho veiculou imagens sem retratar, no entanto, a

força política daquela manifestação popular. Só em abril, a Globo mudou seu comportamento

e cedeu. Isso ocorreu quando o Rio de Janeiro foi palco de uma mobilização que levou

políticos, artistas e representantes da sociedade civil organizada para um grandioso comício

no Centro da cidade. O fato marcaria o rompimento da emissora com o regime militar, que até

então sempre a apoiara.

Mas a Globo não estava rompendo o bloco histórico sozinha. Representantes dos

setores empresariais e industriais também estavam se afastando dos militares por causa da

grave crise econômica e política do governo do presidente Figueiredo. Isso já tinha se

refletido nas eleições de 1982, quando a oposição ganhou força ao conseguir eleger os

governadores de São Paulo, Franco Montoro; do Rio de Janeiro, Leonel Brizola; e de Minas
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Gerais, Tancredo Neves. A Rede Globo decidiu então apoiar esse outro bloco que começava a

se fortalecer em resposta à conjuntura que era desfavorável aos militares.

Toda a mídia nacional apoiava, finalmente, a campanha pelas eleições diretas. A
televisão brasileira, que tanto dependia do regime militar, contribuiu para estabelecer a
dimensão nacional do movimento mediante as transmissões das enormes
manifestações de mais de um milhão de pessoas no Rio de Janeiro e São Paulo
(GUIMARÃES e AMARAL, 1989, p. 159).

Esse apoio da mídia ao movimento popular das Diretas Já mudou as práticas da

política no Brasil. Os meios de comunicação demonstraram que tinham capacidade para

influenciar a opinião pública. Pela primeira vez, a Globo interrompia sua programação,

marcada por séries importadas dos Estados Unidos, para transmitir as manifestações com

flashes ao vivo, acompanhando inclusive o movimento das pessoas saindo de casa para se

incorporar às manifestações.

Apesar de toda essa mobilização, a emenda de Dante de Oliveira foi derrotada no

Congresso Nacional. A votação não foi sequer transmitida pela TV porque o governo militar

decretou estado de emergência em Brasília e censurou o trabalho da imprensa. Apesar disso,

os meios de comunicação se manifestaram contra a ação dos militares, até mesmo a Rede

Globo, que permitiu que o humorista Jô Soares fizesse um surpreendente ato de protesto no

seu programa noturno.

A opinião pública percebeu que a TV Globo mudava de lado e que a ditadura estava

começando a cair. O Sistema Globo havia nascido com o regime, havia crescido com o

regime, mas não iria afundar-se com o regime (GUIMARÃES e AMARAL, 1989, p. 159).

Depois da derrota, a oposição teve que se conformar em enfrentar uma eleição indireta para

escolher o novo presidente. O candidato dos militares, no Colégio Eleitoral, era Paulo Maluf,

que havia governado o Estado de São Paulo.
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Essa indicação contribuiu ainda mais para que a principal emissora de televisão do

país se aliasse à oposição. Isso porque seu proprietário, Roberto Marinho, não gostou da

indicação do nome de Paulo Maluf, que era seu desafeto pessoal (LIMA, 2001, p. 170). A

oposição se uniu e formou uma coligação chamada Aliança Democrática para sustentar os

seus candidatos a presidente, Tancredo Neves, e a vice-presidente, José Sarney.

Seis meses antes das eleições presidenciais, Neves estava em desvantagem em relação
a Maluf, no Colégio Eleitoral, por uma margem de 148 votos. Durante os seis meses
seguintes, os meios de comunicação desempenharam um papel crucial na
transformação dessa desvantagem inicial em uma vitória de Neves por uma margem
de 300 votos (GUIMARÃES e AMARAL, 1989, p. 164).

Mas o primeiro encontro entre Tancredo Neves e Roberto Marinho havia ocorrido no

período da campanha das Diretas Já. A Rede Globo emergiu novamente com um papel

decisivo, retomando seu lugar principal de agente legitimador do poder político, agora no

contexto da chamada Nova República, que surgiria a partir de 1985 (LIMA, 2001, p. 173).

Para desfazer a desvantagem, a Globo liderou uma campanha contra Maluf,

apresentando-o como produto da ditadura, como um oportunista que havia enriquecido na

esteira das crises econômicas ocorridas ao longo dos governos militares. Enquanto isso, a

imagem de Tancredo Neves era sempre positiva. As suas qualidades de político habilidoso,

inteligente e honesto eram ressaltadas. Diariamente, o Jornal da Globo27 apresentava uma

imagem negativa do candidato presidencial Maluf, fortalecia a imagem positiva de Neves e

aproximava a possibilidade de sua vitória (GUIMARÃES e AMARAL, 1989, p. 165).

Além disso, o Jornal Nacional exibia todas as noites as manifestações populares a

favor de Neves. A emissora terminou dando um caráter plebiscitário às eleições indiretas,

dividindo a população em quem era contra e quem era a favor da ditadura.

                                                          
27 O Jornal da Globo é veiculado depois das 23 horas. É o último telejornal da Rede Globo e sempre deu espaço
à opinião, diferentemente dos outros telejornais da emissora.
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Em janeiro de 1985, as emissoras de rádio e televisão transmitiram ao vivo o voto

nominal de todos os parlamentares que participaram do Colégio Eleitoral, que resultou na

vitória de Tancredo Neves. Até o dia da posse do novo presidente (15 de março), a Rede

Globo acompanhou todos os passos do presidente eleito para não distanciá-lo da população.

Depois de realizar uma viagem para estreitar os laços do Brasil com a comunidade

internacional, Tancredo Neves chegou ao Brasil e adoeceu, às vésperas de tomar posse. A TV

Globo transmitiu todos os momentos delicados da doença de Neves, que em conseqüência da

enfermidade não foi empossado. Uma saída institucional foi articulada para que José Sarney

assumisse interinamente. A televisão se encarregou de tornar público todo o processo para

evitar qualquer tipo de articulação contrária, fato que nunca tinha ocorrido antes.

Definitivamente, a mídia mudou a forma de fazer política. A TV assumiu o papel de

protagonista e não mais de um ator que acompanhava passivamente o desenrolar dos

acontecimentos políticos. É esse processo de entrecruzamento dos campos midiático e político

que analisaremos ao estudar o HGPE da televisão na campanha de 2002 em Pernambuco,

porque o governador candidato Jarbas Vasconcelos utilizou os formatos da televisão para se

comunicar melhor com o eleitor por meio das estratégias enunciativas do telejornalismo,

como veremos nos capítulos seguintes. 

Desta vez, a crise não se resolveria secretamente no alto comando militar. As redes

de televisão transmitiam ao vivo durante toda a noite. O público da televisão era uma

garantia (GUIMARÃES e AMARAL, 1989, p. 168). Tancredo Neves acabou morrendo no

dia 21 de abril daquele ano e o vice-presidente, José Sarney, foi quem exerceu, de fato, o

mandato.

Os meios de comunicação e especialmente a TV Globo haviam dado legitimidade ao
novo regime. Ao mesmo tempo, a TV Globo havia garantido sua própria legitimidade
diante dos olhos da opinião pública. Uma nova TV Globo havia nascido com a Nova
República (GUIMARÃES e AMARAL,1989, p. 171).
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Pode-se dividir o posicionamento da emissora de Roberto Marinho durante todo esse

processo em etapas28. Primeiro, ela omitiu as manifestações populares pelas Diretas Já,

neutralizando e desestimulando a mobilização. Depois, apoiou os partidos de oposição e os

movimentos sociais que defendiam a eleição direta. Em seguida, denunciou publicamente a

censura dos militares, que impediram as televisões de transmitir a votação da emenda que

permitiria a eleição direta. Por último, promoveu uma ampla cobertura para favorecer

Tancredo Neves no Colégio Eleitoral. Eleito indiretamente, Neves foi legitimado pela TV

Globo, que passou a dispensar a ele uma cobertura oficial durante todo o período de transição,

garantindo a posse de Sarney depois da morte de Neves.

1.3.3 A televisão cassa o mandato do presidente Fernando Collor

Depois do envolvimento da televisão na campanha das Diretas Já e na vitória de

Tancredo Neves e José Sarney no Colégio Eleitoral, derrotando os militares, o caso mais

emblemático que mostra como o campo midiático influenciou o campo político é o

afastamento do presidente Fernando Collor de Melo em 1992. Durante sete meses, Collor foi

alvo de diversas denúncias e o país atravessou uma séria crise política, que culminou com a

sua renúncia no dia 29 de dezembro daquele ano. Em seu lugar, foi empossado o vice, Itamar

Franco, que governou o Brasil até 1994. Nesse período, a imprensa, e mais precisamente a

televisão, desempenhou um papel ativo naquele processo, que envolveu a apresentação de

denúncias, o surgimento de testemunhas, o processo de impeachment e o afastamento.

                                                          
28 Moacir Pereira faz um relato detalhado sobre esse episódio em seu livro O golpe do silêncio. Imprensa,
censura e medidas de emergência. São Paulo: Editora Global, 1984.
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Fausto Neto (1995) fez um trabalho de fôlego para mostrar como acontece o

entrecruzamento dos campos sociais, analisando os telejornais transmitidos pelas emissoras

nos chamados horários nobres29 entre maio e setembro de 1992. Os telejornais adotam uma

gramática e estratégias de cobertura próprias, mostrando como a televisão ocupa o centro do

novo cenário de representação política.

A TV institui uma espécie de poder paralelo que interfere, diretamente, na imagem do

presidente, realizando o que o autor chamou de o impeachment da televisão . Fausto Neto

mostra como a TV vai pautando, agendando, interferindo e editando os acontecimentos,

firmando com a opinião pública um contrato de leitura que já antecipa o resultado das

investigações que ainda estavam limitadas ao Congresso Nacional. Para a mídia, Collor não

tinha mais condições políticas para permanecer no poder.

Nunca, em parte alguma que se tenha vivenciado situação aproximadamente similar a
esta, o campo mediático agiu tão ativamente na produção e na condução do
acontecimento. Produção porque os próprios media dizem que tiveram capacidade de
editar a denúncia de Pedro Collor e agendar o seu desdobramento. Condução, pelo fato
de que mais e mais o percurso do processo político nunca dependeu tanto do
funcionamento e dos respectivos efeitos dos processos de enunciação telejornalística
(Fausto Neto, 1995, p. 11).

Todo o processo teve início depois que Pedro Collor, irmão do presidente, concedeu

entrevista e denunciou um esquema liderado pelo empresário Paulo César Farias de extorsão,

tráfico de influência, chantagem e remessa ilegal de divisas. E ligou esse esquema ao

presidente Collor. Farias era amigo e foi o tesoureiro da campanha de Collor à Presidência da

República. A Câmara dos Deputados instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito para

investigar as denúncias e, em seu relatório final, concluiu, em agosto de 1992, que o

presidente Collor tinha conhecimento das atividades de Farias e se beneficiava desse

                                                          
29 Para as emissoras de televisão, os telejornais veiculados à noite são os mais importantes porque atraem as
pessoas que chegam em casa para jantar, descansar e se informar.
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esquema. Em setembro daquele ano, o pedido de afastamento de Collor é aprovado pela

Câmara.

Para atingir o efeito de produtor do real, os telejornais tomaram posições ancorados no

fato de a mídia ser uma instituição de credibilidade diante da opinião pública. É no interior

do tecido do telejornalismo que se constitui a estruturação de um saber que se define auto-

suficiente para não apenas falar, mas construir a própria noção de política (FAUSTO NETO,

1995, p. 17). O trabalho de mediação da televisão coloca na praça pública segredos da política

que estavam restritos ao mundo privado.

Em uma edição do Jornal Bandeirantes30, a jornalista Marília Gabriela deixou bem

claro por que esse trabalho de mediação da imprensa chamava a atenção do público e

incomodava os políticos. Um dia o presidente Collor repetiu Tancredo, declarando que a

imprensa eram seus olhos e seus ouvidos. Os jornalistas viram, ouviram, denunciaram e

Collor não gostou. Mas foi graças a esse jornalismo investigativo que o caso PC virou notícia

e denúncia. Escândalo até em prosa e verso.

Em virtude de desempenhar um papel de guardião do contato , os telejornais

intervêm no processo político, impedindo que nenhum dos atores envolvidos no escândalo

possa fugir da notícia que, diariamente, estava sendo construída pela mídia. A imprensa

didaticamente cumpre a função de organizar o caos para informar e atualizar o telespectador.

O dispositivo de enunciação não só cuida de referenciar o papel do discurso
jornalístico como um lugar de observações e de acompanhamento do que se passa no
cenário da política, mas também de exaltar o papel ativo que o campo mediático, de
uma maneira geral, empenhou no processo de construção do impeachment do
presidente Collor. Os enunciados dizem claramente que, sem a intervenção dos media,
não teríamos o processo e seu conseqüente desfecho (FAUSTO NETO, 1995, p. 23).

                                                          
30 Essa declaração, veiculada na edição do Jornal Bandeirantes em junho de 1992, foi citada por Fausto Neto
(1995), p. 21.
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Para chegar a essa conclusão, Fausto Neto analisou os textos dos jornalistas que

apresentavam os telejornais e faziam reportagens sobre o caso semelhantes à declaração de

Marília Gabriela descrita acima. Esse episódio mostra como a fronteira entre os campos da

política e da mídia fica bastante tênue depois que os meios de comunicação passam a intervir

diretamente nesse novo cenário. Dessa forma, a mídia contribui para dessacralizar os rituais

da política, contaminando-os com o repertório da sua economia.

Sem a mediação das regras da indústria cultural, não existe mais a política. A política
estima potencializar seu discurso pela atribuição de novos sentidos que o campo
mediático pode lhe proporcionar. O campo mediático se institui como o núcleo capaz
de estabilizar os múltiplos sentidos oriundos destas diferentes heterogeneidades
(FAUSTO NETO, 1995, p. 32).

Na cobertura dos telejornais, o discurso dos jornalistas está carregado de uma verdade,

respaldado no conceito de credibilidade e atualidade das enunciações. Os comentários e as

reportagens são marcados por uma interpretação, por um juízo de valor em relação aos fatos.

Fausto Neto reproduz as expressões que indicam qual é a sentença da mídia:

Não há mais dúvida (...), Isso já está acertado (...), Dificilmente haverá surpresas no
resultado da votação amanhã (...), Algumas entidades (...) irão evidentemente pedir o
impeachment, isso é claro, é óbvio, o Brasil todo já sabe disto, Não haverá surpresas
no resultado da votação amanhã (FAUSTO NETO, 1995, p. 52).

Os telejornais mantêm um contrato implícito com os seus telespectadores. A TV não

fala apenas, mas participa e impõe o seu ponto de vista, transformando-se em um dispositivo

político. É por isso que o campo político procurou perpassar pelo campo jornalístico. Em

nossa investigação, analisaremos como isso ocorreu no HGPE da campanha eleitoral de 2002

em Pernambuco.

1.3.4 A televisão empossa o presidente Lula
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Com a queda do regime militar, a mídia saiu fortalecida e passou a ser um ator

estratégico para o campo da política. Já pudemos analisar como a televisão manteve seu papel

de guardiã do contato para viabilizar o processo que resultou na legitimação da eleição,

mesmo que de forma indireta, do presidente Tancredo Neves e no afastamento do presidente

Fernando Collor, deflagrando o processo de impeachment antes do Congresso Nacional, que é

o poder formalmente constituído para decidir se um presidente tem ou não condições políticas

para continuar no cargo. Os meios de comunicação, no entanto, sentenciaram e terminaram

conduzindo todo o processo.

Agora, veremos como o entrecruzamento dos campos da política e da mídia ocorreu na

campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, que resultou na sua posse pela

televisão durante a edição do Fantástico31, na noite do dia do segundo turno da eleição  6 de

novembro de 2002.

Ao analisar o episódio do presidente Lula, veremos que a televisão confirma seu status

e mostra que se transformou em uma instituição de referência para a opinião pública.

Podemos dizer que a TV não só exerce uma função de contato, mas também, e sobretudo,

desempenha um papel de expressão. O contato se transforma em confiança, vínculo que

passará a fundamentar a credibilidade do enunciado (VERÓN, 2003, p. 25). E isso institui

um novo modelo nas relações sociais.

O ponto-chave é que a mediatização implica fenômenos de ruptura de porte: a
televisão instala no nível coletivo processos semióticos que, antes da mediatização,
estavam confinados ao plano microscópico das relações interpessoais entre os atores
sociais (VERÓN, 2003, p. 26).

                                                          
31 O Fantástico é um programa da Rede Globo exibido nas noites de domingo. É uma espécie de revista
eletrônica híbrida, na qual podemos encontrar gêneros do telejornalismo e dos programas de entretenimento.
Lula foi aclamado presidente ao vivo, no Fantástico, poucas horas depois do fechamento das urnas, no dia 27 de
outubro de 2002, antes do resultado oficial do Tribunal Superior Eleitoral. Na noite seguinte, na redação do
Jornal Nacional, ele sentou ao lado do apresentador William Bonner, conduzindo com o jornalista todo o
programa.
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Vamos analisar como o presidente Lula montou estratégias de comunicação fora do

espaço do horário gratuito da propaganda eleitoral. Escolhemos três momentos para analisar:

quando ele ocupa um lugar na bancada dos apresentadores do Jornal Nacional (que foi

ocupada também por outros candidatos), quando participa da arena do debate final dois dias

antes da eleição do segundo turno e quando é empossado pelo Fantástico. Em comum, os três

episódios mostram que a fronteira entre a mídia e a política é tênue e que a gramática e o

ritual de cada uma delas são dominados ora pelo político, ora pelo profissional de

comunicação. Isso indica ainda a constante negociação que acontece, simultaneamente, entre

os dois campos sociais.

Antes, porém, vamos fazer um rápido histórico para contextualizar a relação entre o

presidente Lula e a mídia ao longo das quatro eleições presidenciais que o eterno candidato do

PT disputou. Isso é importante, inclusive, para mostrar que Lula percorreu um longo caminho

para, em 2002, se mostrar à vontade diante da tela da TV. As empresas de  televisão também

passaram a ter uma imagem diferente do candidato, principalmente a Rede Globo, que nas

três eleições anteriores tinha se posicionado contra Lula.

Em 1989, a primeira eleição direta após a ditadura, Luiz Inácio Lula da Silva

enfrentou Fernando Collor, que se elegeu com o respaldo da mídia e, principalmente, da Rede

Globo de Televisão. A derrota de Lula foi atribuída, inclusive, à TV Globo.

Um fragmento do último debate público havido entre eles é deslocado da esfera do
gênero do discurso político e levado para o telejornal da Globo (Jornal Nacional) e
editado. É transformado, conseqüentemente, numa agenda que edita um ponto de vista
desqualificado para Lula (FAUSTO NETO, 2003, p. 89).

Nas eleições de 1994 e 1998, Lula enfrentou Fernando Henrique Cardoso, que foi

eleito com o apoio irrestrito da Rede Globo, com o respaldo de que tinha implantado um
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plano econômico que proporcionou uma reestruturação na economia do país: o Plano Real. A

legislação eleitoral estabelece regras mais rígidas para a produção do HGPE, remodelando os

formatos, o que termina deslocando a campanha para o espaço propriamente da mídia.

A lei de setembro de 1993 estabeleceu  pela primeira vez desde a Lei Falcão32  uma
série de limitações acerca do conteúdo dos programas do HGPE, particularmente no
que se refere ao uso dos recursos comunicativos da televisão: ficavam proibidos o uso
de trucagens e animações, a presença de outras pessoas que não o próprio candidato e
seu vice diante das câmaras e o uso de imagens externas (ALBUQUERQUE, 1999, p.
50).

Dessa forma, em 1994, a propaganda foi feita pelos jornais e telejornais, produzindo

uma agenda que tentava criar uma polaridade entre Fernando Henrique e Lula.

Esta eleição chama, pois, atenção para o funcionamento do campo midiático sob outra
modalidade: evocar a si, sob uma estratégia enunciativa informativa, aquilo que o seu
braço na esfera do horário eleitoral não poderia fazer em virtude das restrições da lei:
construir de outro modo o seu presidente. Poder-se-ia dizer que esta é a segunda
derrota de Lula, e que lhe é imposta pela esfera das mídias (FAUSTO NETO, 2003, p.
90).

As eleições de 1998 foram realizadas sob a égide da emenda da reeleição, que tinha

sido aprovada pelo Congresso Nacional e, por conseguinte, dava a Fernando Henrique

Cardoso o direito de tentar a reeleição. Naquele ano, o HGPE tinha um formato mais liberal

do que na eleição presidencial anterior. Confiando numa cobertura positiva da candidatura

oficial pela imprensa, as forças governistas se esforçaram para reduzir tanto quanto possível a

duração da campanha e a efetividade da propaganda política na televisão

(ALBUQUERQUE, 1999, p. 52). O HGPE para os candidatos a presidente foi reduzido em 25

minutos, veiculado duas vezes por dia e três dias por semana. Sem respaldo das emissoras de

TV, Lula mais uma vez foi derrotado.

                                                          
32 A Lei Falcão vigorou entre 1976 e 1982, ou seja, no regime militar. A legislação limitava drasticamente a
propaganda no rádio e na televisão. Os candidatos diziam apenas o nome, o número e um breve currículo.
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Mas a história em 2002 foi diferente. Com um trabalho de marketing agressivo, Luiz

Inácio Lula da Silva conseguiu mudar sua imagem, dando um contorno mais light  deixando

de lado a imagem de radical construída pela mídia em eleições anteriores 

 
e agradável aos

meios de comunicação, e construir um certo consenso apoiado em uma estratégia que

defendia a mudança, depois de dois governos lastreados nas mesmas forças políticas e

econômicas. Não é nosso objetivo, no entanto, aprofundar esses aspectos da campanha

presidencial nesta dissertação.

Adotando uma estratégia discursiva diferente em relação às outras campanhas, a Rede

Globo abre espaço na própria bancada do Jornal Nacional (JN) para entrevistar os principais

candidatos. Eles, no entanto, não têm autonomia e precisam se submeter às regras do campo

midiático, como o editor-chefe do JN, William Bonner33, deixa bem claro:

O candidato não fala o que quer. Ele fala o que é razoável para alguém que se dirige a
uma multidão ao vivo numa televisão (...). Nenhum político que se preze vai querer
entrar para a história como o primeiro a, na bancada do JN, subir nas tamancas e
perder as estribeiras (FAUSTO NETO, 2003, p. 92).

De certa forma, esse posicionamento sinaliza para o caráter autoritário da mídia, que

dita as regras do contrato de mediação e deixa a política na qualidade de refém das suas

estratégias de visibilidade.

O formato escolhido pela Rede Globo para ambientar o último debate também é

inovador e contribuiu para mostrar a mudança da imagem de Lula, que fica à vontade no set

televisivo. O modelo de uma arena que possibilita o contato direto do candidato com o

público, colocado nas arquibancadas, favorece o estilo de Lula, que ignora o seu adversário

(José Serra) para olhar o público e o telespectador olho no olho. Pela primeira vez, rompe-se

a estrutura de debate contaminado pelo formato clássico das entrevistas telejornalísticas, nas

                                                          
33 A entrevista de William Bonner foi publicada no caderno TV Especial, do Jornal Zero, sob o título O poder do
dono da bancada, p. 6, do dia 22/09/02.
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quais os entrevistados são sabatinados por jornalistas, seja em termos individuais, seja em

termos coletivos (FAUSTO NETO, 2003, p. 149).  Não foi Lula ou Serra que venceu aquele

debate, mas sim a lógica da enunciação da mídia.

Nas eleições de 2002, pela primeira vez a mídia televisiva reformula os processos
editoriais e discursivos através dos quais vai proceder a midiatização da política.
Assim, redesenha a estrutura de alguns dos seus gêneros, para assegurar a condição de
guardiã do contato entre as relações mídia e sociedade, em circunstâncias que avocam
para si a acessibilidade de todo e qualquer discurso na esfera pública, mas com
algumas peculiaridades em relação ao discurso político (FAUSTO NETO, 2003, p.
122).

A mídia que abre espaço para Lula mostrar o seu discurso da mudança também o

empossa. Na noite do dia 27 de outubro de 2002, no segundo turno da eleição, o presidente do

Instituto Brasileiro de Opinião, Pesquisa e Estatística (Ibope), Carlos Augusto Montenegro,

anuncia na TV, ao vivo, que de acordo com as pesquisas de boca- de-urna feitas ao longo

daquele dia Lula é o novo presidente do país.

Naquela mesma noite, Lula fala à nação, pela primeira vez, assumindo a postura de

presidente eleito, antes mesmo do resultado oficial da Justiça Eleitoral. Ele não concede

entrevista coletiva, mas é entrevistado ao vivo pelos apresentadores do Fantástico. Lula entra

na mídia de outra maneira. Sai da campanha de propaganda eleitoral gratuita e, sem a

observância da liturgia que necessariamente resguardaria a mostragem pública da Presidência,

ocupa-se da e/ou é ocupado pela mídia (FAUSTO NETO, 2003, p. 116).

No dia seguinte, uma segunda-feira, Lula ocupa novamente a bancada do Jornal

Nacional e passa quase uma hora participando, juntamente com os apresentadores William

Bonner e Fátima Bernardes, da apresentação da edição do telejornal daquela noite. Depois,

desempenhou o mesmo papel no telejornal policial da Rede Record, o Cidade Alerta.
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Uma hipótese pertinente levantada por Fausto Neto e que deve ser considerada em

nossa pesquisa é que Lula não foi apenas um ator que se submeteu à lógica da enunciação

midiática, ou seja, ao campo dos mídias. Mas, sobretudo, um personagem ativo e estratégico

que utilizou os meios de comunicação para atingir o seu objetivo. Nesse entrecruzamento, o

campo midiático contribuiu para a construção de um novo cenário de representação da

política. No HGPE, Lula também utilizou o formato dos telejornais para se comunicar melhor

com o eleitor, produzindo uma espécie de noticiário.

Lula não seria apenas um ator manejado pela lógica da economia midiática, via

guardiões  especialistas. Mas um operador estratégico, sem o qual a mídia não poderia

mostrar seu potencial indicial com que constrói a política (FAUSTO NETO, 2003, p. 116).

As negociações que ocorreram durante a campanha presidencial de 2002 entre Lula e a

televisão indicam que o discurso político é, realmente, contaminado pelo discurso da

informação.

No próximo capítulo, mostraremos mais detalhadamente como o campo da política

atravessou o campo do jornalismo, influenciando um novo formato para o HGPE, que é o

objeto de nossa pesquisa. Até agora, tratamos desse tema na esfera da programação normal

das emissoras de televisão: os telejornais e programas de entretenimento. Vamos tratá-lo a

seguir dentro de outra perspectiva, mas ainda enfocando como o campo midiático produziu

um novo cenário de representação da política. Deixamos o estúdio da TV para entrar no set

das produtoras de vídeo que produzem e editam os programas dos candidatos que, de acordo

com a Justiça Eleitoral, são veiculados no HGPE.

A propaganda eleitoral gratuita tem se tornado uma peça de comunicação cada vez

mais atrativa. A opinião do publicitário Celso Loducca é que os políticos e os profissionais de

comunicação deixaram o discursismo estéril e entraram na era da eficiência (Revista

Imprensa, março de 2004, p. 57). O jornalista Luiz Gonzales acredita que uma eleição pode



Palanque Eletrônico: o Horário Gratuito da Propaganda Eleitoral e os Gêneros do Telejornalismo

77

ser ganha quando os partidos se articulam e resolvem se coligar, pensando estrategicamente

no tempo do HGPE. Parte da eleição se ganha, também, por antecipação, com alianças

políticas que ampliem o apoiamento ao candidato e, no que diz respeito à comunicação,

assegurem mais tempo no horário gratuito do rádio e da televisão (Revista Imprensa, março

de 2004, p. 58).

Esse novo gênero da programação da televisão tem sofrido mudanças por causa das

regras estabelecidas pela Justiça. Na eleição de 2002 ao Governo do Estado de Pernambuco,

por exemplo, o candidato e governador Jarbas Vasconcelos decidiu inovar e trouxe os rituais

do telejornalismo para o formato e o conteúdo de seu guia eleitoral. O HGPE do outro

candidato que analisaremos, Humberto Costa, continuou priorizando o formato tradicional da

propaganda política. É isso que vamos ver nos próximos capítulos.
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Capítulo II

2 - Os gêneros televisivos e o HGPE

2.1 A construção social da realidade e o presente midiático

2.1.1 O conceito de realidade social

No capítulo anterior, mostramos como o campo da política foi atravessando o campo

midiático ao longo dos anos e criando uma nova forma de fazer política. Antes os políticos

investiam no contato direto com o eleitor, fazendo comícios, reuniões e corpo-a-corpo,

priorizando a política dos gabinetes e das ruas. Essas práticas não foram abandonadas, mas

foram deixadas em segundo plano porque a política passou a buscar a mediação da mídia, que

ocupou o papel de guardiã do contato . Essa missão foi delegada especialmente à televisão,

que instituiu um novo tipo de palanque: o eletrônico. Naquele capítulo, ao explicar como

esses dois campos sociais se entrecruzaram, abordamos como isso ocorreu durante os

programas televisivos de uma forma geral, principalmente nos telejornais.

Neste capítulo, vamos verificar, inicialmente, como o fenômeno da midiatização das

campanhas contribuiu para criar um novo gênero na TV, o horário gratuito da propaganda

eleitoral (HGPE). E depois como esse gênero foi adotando o formato do telejornalismo e

mostrando que, no guia, o campo político também atravessou o campo do jornalismo. Até

bem pouco tempo, esse gênero obedecia às regras do campo da publicidade e propaganda
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porque o seu objetivo era difundir as ideologias e os programas de partidos e candidatos. Mas

a cada eleição o HGPE foi sofrendo mudanças em seu conteúdo e formato.

Em Pernambuco, o guia de 2002 dos candidatos ao Governo do Estado trouxe uma

novidade. Para atrair a atenção da audiência, agregou regras e valores do campo do jornalismo

na tentativa de transformar acontecimentos da economia político-partidária em notícia. Apesar

de conservar características da tradicional propaganda política, o HGPE passou a se apropriar

das regras discursivas do jornalismo. Nesse contexto, o HGPE precisa integrar uma categoria

independente e dar origem a um novo gênero televisivo, que classificaremos aqui de gênero

fundado no formato político. Nessa categoria, além do guia, podemos incluir os programas

dos partidos políticos que são veiculados fora do período de campanha eleitoral. Em nosso

estudo, no entanto, analisaremos especificamente o HGPE.

Para compreender como esse processo foi deflagrado, temos de identificar os motivos

que levaram os estrategistas da política a vincular os programas produzidos para o horário

gratuito ao campo do jornalismo. Quando optaram por esse novo enquadramento, os

marqueteiros queriam aproximar o guia eleitoral do presente social, que é construído pela

mídia e adotado como referência pela opinião pública.

Ao se apropriar dos formatos do telejornal, o guia eleitoral tenta naturalizar sua

inserção na grade de programação das emissoras, para que seja visto como qualquer outro

programa da televisão que é transmitido diariamente pelas redes. Independentemente do

conteúdo ideológico, a estratégia do HGPE é passar a fazer parte desse mundo de referência,

que é sedimentado pelos meios de comunicação. O guia, no entanto, como veremos no

próximo capítulo, termina adotando as estratégias da narrativa jornalística para que as

informações político-partidárias sejam alçadas à categoria de notícia.

Como a parcialidade dos programas políticos impede que o guia seja propriamente um

telejornal, uma vez que a única versão que ganha espaço nesse tipo de programa é a do
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candidato e de seus aliados, os produtores do HGPE escolheram o caminho do formato do

noticiário da TV. Dessa forma, tentaram estabelecer uma conexão entre a propaganda política

e o telejornalismo, trazendo para o guia os valores34 do campo do jornalismo. E ao adotar essa

estratégia, o HGPE passaria a constituir um novo tipo de gênero televisivo, distinguindo-se da

categorização já formalizada por Souza (2004), Fechine (2001) e Machado (1999).

Para instituir uma nova categorização aos gêneros da televisão, agregando o formato

dos telejornais à propaganda política, o HGPE tem que cumprir, necessariamente, duas etapas:

integrar o processo de construção social da realidade delegado pela opinião pública à mídia e

transformar os fatos políticos em notícia. Não é nosso objetivo fazer um estudo aprofundado

sobre a sociologia do conhecimento, como Berger y Luckmann (1999) fizeram para explicar

como a realidade é construída socialmente.  Mas é importante evidenciar que o acesso ao

conhecimento se transformou a partir da evolução dos meios de comunicação35. E foi a

televisão que estabeleceu um marco nessa história, que pode ser dividida em dois momentos:

antes e depois de sua invenção.

Com as informações chegando em casa por meio da tela da TV, a sociedade começou

a ser estimulada a consumir cada vez mais informações, o que levou ao processo de

midiatização dos acontecimentos. Para que esse processo seja concretizado, a realidade

construída pelos meios de comunicação precisa ter a qualidade de pertencer aos

acontecimentos que reconhecemos, independentemente de nossa vontade de querer que eles

existam ou não. Os fatos políticos abordados pelos candidatos no guia também precisam ser

reconhecidos como a própria realidade da política cotidiana identificada pelo público.

Esse reconhecimento do real é mais fácil de ser estabelecido quando a realidade está

diante de nossos olhos, por meio da tela da televisão, criando uma espécie de telerrealidade.

                                                          
34 Ao aprofundar o conceito de campo social, no capítulo anterior, falamos sobre os valores que são inerentes ao
campo do jornalismo.
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Com texto, imagem e som, a TV aproxima as pessoas dos fatos, agregando à notícia as noções

de verdade e de credibilidade. Valores que o guia exibido na televisão também quer adotar,

para que o discurso do político seja absorvido pelo eleitor.

A vida cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretada pelos homens e

subjetivamente dotada de sentido para eles na medida em que forma um mundo coerente

(BERGER y LUCKMANN, 1999, p. 35). Não existe só uma realidade, existem inúmeras

realidades da vida cotidiana, mas é a realidade midiatizada pelo campo do jornalismo que

ganha visibilidade e importância. Luhmann (2000) ressalta, porém, que essa realidade

construída pela mídia é de segunda ordem, porque foram os olhos dos repórteres e das

câmeras de televisão que a revelaram.

Os meios de comunicação substituem a função de transmitir o conhecimento, que

antes estava reservada aos outros campos sociais. Como o ator social não nasce membro da

sociedade, torna-se parte dela, para que ele reconheça essa realidade como a sua precisa

interiorizar seus valores e dotá-los de sentido, e, na sociedade moderna, essa tarefa é

desempenhada pela mídia.

Como especialista em comunicação, cabe ao jornalista fazer a mediação entre os

campos sociais e a sociedade, acionando um complexo sistema que é deflagrado para que a

notícia seja construída. Processo que começa com a busca de dados, passa pela verificação

das fontes de informação, pela interpretação dos jornalistas, pela definição dos critérios de

noticiabilidade, pela seleção do que será veiculado até chegar aos acontecimentos do

cotidiano que serão, de fato, publicizados . É quando os meios de comunicação conseguem

descrever a sociedade, por meio de notícias e reportagens, que o efeito do real é cristalizado,

provocando no ator social a imediata identificação.

                                                                                                                                                                                    
35 Lasswell foi um dos pioneiros no estudo sobre a evolução do processo de comunicação. Para se aprofundar,
leia LASSWELL, D. The future of political science (1963).
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É nesse contexto que os veículos de comunicação imprimem sua marca, definem sua

linha de trabalho e estabelecem uma espécie de contrato de leitura com o público. Essa

relação é lastreada na verdade e na credibilidade que é conferida ao produto jornalístico pela

audiência. Os meios de comunicação formam um sistema social que foi se viabilizando com a

evolução do mundo contemporâneo, até mesmo em razão do próprio processo de

autonomização dos campos sociais.

O método de conceituação da realidade social utilizado pelo campo do jornalismo é o

da interpretação, construído a partir de um mosaico de informações fragmentadas, composto

por notícias, reportagens, comentários e outros gêneros jornalísticos que veremos a seguir.

Cada edição de um telejornal é planejada para ser um caleidoscópio de informações, no qual

cada matéria é independente e tem que ter início, meio e fim, mesmo que as notícias tenham

repercussão nos dias seguintes. Essa formatação, no entanto, obedece a um ritual específico

para enaltecer o conteúdo. Dessa forma, a audiência pode entender mais facilmente a

mensagem, o jornalista pode mostrar os resultados concretos de sua produção e o veículo

pode reforçar os valores do campo do jornalismo, consolidando as noções de verdade e

credibilidade.

É um método de interpretação porque, primeiro, escolhe entre tudo o que se passa

aquilo que considera interessante. Segundo porque interpreta e traduz a linguagem

inteligível de cada unidade de uma ação externa, decidindo isolá-la e transformá-la em

notícia, distinguindo nela o que é mais essencial e interessante. Terceiro porque, além

de comunicar as informações, trata de situá-las e ambientá-las para que sejam

compreendidas (GOMIS, 1991, p. 38).
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2.1.2 O mundo possível e a notícia

O presente social da realidade construída e mostrada pela mídia toma como referência,

unicamente, os fatos que foram selecionados por ela, dentro de um processo de hierarquização

dos critérios que sustentam a narrativa do campo do jornalismo, e são reconhecidos pela

opinião pública. Podemos dizer que é um conjunto de valores, critérios e operações que

determinam se um acontecimento vai se transformar em notícia. 

Como a rotina do jornalista é cumprida por vários especialistas que se revezam nessa

tarefa cotidiana de fazer a notícia, as informações precisam ser enquadradas em formatos já

preestabelecidos pelas escolas de jornalismo  formatos que são operados de forma

diferenciada pela mídia impressa, radiofônica e televisiva.

A notícia é uma representação social da realidade cotidiana produzida

institucionalmente que se manifesta na construção de um mundo possível (ALSINA,1996,

p.185). Nesse contexto, a representação social é um instrumento por meio do qual os

indivíduos, os atores sociais, criam o sentimento de pertencimento e de identificação. Essa

representação contribui para a definição de condutas sociais e para a produção dos processos

de comunicação. E essa produção se inicia com o acontecimento, que é um fenômeno social.

A notícia produzida a partir da interpretação do acontecimento pode ser entendida assim como

um fenômeno midiático.

Tudo o que é veiculado nos noticiários faz parte do presente social construído pela

mídia. Fatos estes que, geralmente, só pela tela da televisão poderiam chegar à casa das

pessoas. Do contrário, esses acontecimentos continuariam a ser desconhecidos por uma parte

representativa da sociedade que não tem acesso à informação senão pelos meios de

comunicação. É por isso que tanto se ouve dizer que quem não assiste ao noticiário da TV não
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sabe o que está acontecendo. É para produzir esse efeito de sentido que o formato do HGPE

se aproxima dos rituais do telejornalismo.

As pessoas falam o que a televisão, o rádio e a imprensa escrita falam. E ignoram os
fatos que acontecem próximo a elas, mas que não merecem espaço nos noticiários.
Chega-se a dizer que tudo o que não aparece na mídia não existe ou não é importante
(FONTCUBERTA, 1993, p. 35).

Diante do grande fluxo de informação que chega às redações todos os dias, os

jornalistas precisam selecionar o que vai virar notícia. Os estudos dos processos produtivos

que analisam a conversão dos acontecimentos em notícia passam por três paradigmas: o do

gatekeeper, o do newsmaking e o do agenda-setting. O conceito de gatekeeper foi utilizado

inicialmente por White (1993) para estudar como as informações circulam nas redações,

passam por filtros e encontram as portas que garantem a sua transmissão. Nesse processo,

as condições de noticiabilidade são ancoradas na novidade e na importância do fato. Os

críticos desse paradigma questionam o fato de ele analisar apenas os problemas da rotina dos

jornalistas.

O newsmaking é um paradigma que assume um conceito mais amplo por considerar

todo o entorno, ou seja, não apenas a rotina do exercício profissional, mas também as

condições externas que também terminam influenciando na seleção das notícias. O

newsmaking articula todo o difícil processo de produção da notícia, a partir  da concepção de

que o elemento essencial para concepção da notícia, que é a informação, é um produto gerado

também da relação que a mídia mantém com a sociedade.

Esse conceito foi aprofundado nas pesquisas desenvolvidas por Tuchmann (1983),

Wolf (1987), Alsina (1996) e Pereira Jr. (2001). Ligado ao paradigma do newsmaking, o

agenda-setting é utilizado, de forma recorrente, nas pesquisas sobre a seleção das notícias em

virtude do entrecruzamento dos campos da política e do jornalismo. O agenda-setting sustenta
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que as pessoas agendam os seus assuntos com base nos temas noticiados pela mídia e foi

abordado, inicialmente, por McCombs e Shaw (1993), para estudar as eleições nos Estados

Unidos.

A partir desses paradigmas, os critérios que regulam a enunciação jornalística de um

fato são ampliados. Os critérios de noticiabilidade constituem um conjunto de condições e

valores que se atribuem aos acontecimentos. Por isso mesmo, têm que ser claros e distintos,

úteis em um processo de produção corrente (MARTINI, 2000, p. 85) . Um acontecimento

vira notícia pelo seu valor informativo, que indica a relevância do acontecimento. De acordo

com Martini (2000), esses valores devem corresponder aos critérios indispensáveis a qualquer

fato que seja alçado à categoria de notícia, ou seja, devem trazer novidade e originalidade,

gerar repercussão, revelar importância e gravidade, registrar a opinião de todas as pessoas

envolvidas e divulgar a posição de autoridades que possam trazer esclarecimentos e tomar

decisões para resolver os problemas abordados.

Os acontecimentos que conseguem passar por esses critérios de seleção se

transformam em notícia e geram resultados práticos para os meios de comunicação. Dessa

forma, contribuem para trazer à tona a verdade de um fato, mesmo que essa verdade

corresponda a uma parte da realidade reconhecida. Quando esse processo é bem articulado,

produz o sentido desejado, ou seja, consolida a imagem pública dos meios de comunicação,

colocando-os no grupo das instituições que conquistaram a credibilidade da opinião pública. É

dentro desse processo que o HGPE do governador Jarbas Vasconcelos quer que as

informações político-partidárias sejam reconhecidas, como veremos no próximo capítulo.

Um dos principais componentes da narrativa jornalística é o valor-notícia, que

contribui para a definição dos critérios de relevância de um acontecimento e torna rápida a

execução de procedimentos repetitivos. Os valores-notícias mudam no tempo e, embora

revelem uma forte homogeneidade no interior da cultura profissional, não permanecem
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sempre os mesmos (WOLF, 1987, p. 198). Eles são analisados conforme critérios

estabelecidos por uma série de considerações, cujas principais são as características do

conteúdo da notícia, o conjunto dos processos de produção e realização, a imagem formada

pelo público dos meios de comunicação e a relação estabelecida pela concorrência.

Na televisão, os valores-notícias, que contribuem para a definição do que vai ser

veiculado e para a construção da realidade midiática, trazem elementos diferentes se

compararmos aos jornais e às rádios. A televisão diz e mostra, enquadra seus acontecimentos

em seu formato. A câmara permite a presença virtual do telespectador no local dos

acontecimentos. A notícia veiculada pela televisão traz ainda a percepção de que os fatos

narrados e interpretados pelos telejornais são compartilhados e construídos simultaneamente

entre os jornalistas e o público. E esse enfoque fica ainda mais claro quando a notícia é

transmitida ao vivo.

A televisão tem o poder de aproximar as pessoas dos fatos em razão da imagem e do

som, o que fortalece ainda mais duas características do jornalismo: a de transmitir

credibilidade e a de informar a verdade, que tanto contribuem para o fortalecimento do

processo de construção da realidade a partir dos meios de comunicação, como mostra o

diagrama abaixo:

       REALIDADE           TELEJORNAL             NOTÍCIA               VERDADE            CREDIBILIDADE

Esse processo construído pelo campo do jornalismo é resultado do entrecruzamento de

três mundos: o real, o referencial e o possível (ALSINA, 1996, p. 188).  O mundo real é o

mundo dos acontecimentos, mas, para que possa ser concretamente visualizado, ele precisa se
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ancorar no mundo referencial, que vai determinar a importância social do acontecimento. Essa

referência já está dada e estabelece os critérios de julgamento que a sociedade faz de

determinados acontecimentos ao distingui-los como importantes ou não em relação a outros.

É com base nesses dois argumentos que os jornalistas constroem o mundo possível,

fazendo com que os acontecimentos narrados por eles passem a ser adotados como referência

e realidade. É a credibilidade e o tom de verdade impregnados nas informações veiculadas

pelos telejornais que o guia eleitoral quer exportar para a propaganda política, transformando

os fatos políticos narrados pelos programas dos candidatos em referência do real.

O programa eleitoral seria produzido com base em notícias que não teriam o ranço

ideológico inerente às propagandas que são, tradicionalmente, produzidas por partidos e

candidatos. O que um político afirma no guia pode ser interpretado como uma opinião, uma

publicidade parcial. Mas, quando esse mesmo discurso é feito dentro de um padrão

jornalístico, ou seja, com outro formato, o comentário é transformado em informação

jornalística, podendo ser decodificado como uma notícia.

Com a entrada do HGPE nesse contexto, o diagrama apresentado acima se modifica

porque o guia passa a operar na cadeia discursiva, fazendo com que todas as etapas

envolvendo o processo de construção da realidade do noticiário jornalístico estejam contidas

nele. Isso gerou, como veremos abaixo, um novo modelo de construção do HGPE, que passou

a utilizar o formato do telejornal, recontextualizando esse gênero.

                                              GUIA ELEITORAL

       REALIDADE           TELEJORNAL             NOTÍCIA            VERDADE               CREDIBILIDADE
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Mas, para que todo esse processo de construção da realidade pela mídia seja

concretizado, ele precisa ser reconhecido pelo público. É nesse ponto que o estudo dos

gêneros jornalísticos na televisão é essencial. Eles operam no nosso consciente e inconsciente

porque deflagram uma memória que já foi dada e absorvida pela simples influência que a TV

exerce em nosso dia-a-dia. Nesse contexto, ela ativa uma série de processos sociológicos e

psicológicos complexos que operam dentro e fora de cada ator social, mas não é objeto desta

dissertação aprofundá-los.

Quando os fatos são apresentados pelos noticiários da TV, o público não se dá conta

da forma como foram produzidos nem de seu timing. Se foram produzidos ontem ou se estão

sendo anunciados como uma espécie de antecipação ao próprio fato. Muitas vezes a forma

disfarça a essência do conteúdo. Até mesmo porque a realidade construída pela mídia é

fragmentada, e o público recebe as notícias como janelas que são abertas e fechadas em cada

bloco, sem que elas se relacionem entre si. Basta, no entanto, que entrem na grade do

telejornal para que ganhem o domínio público e sejam assimiladas por um público disperso e

heterogêneo.

Uma sociedade não pode viver sem um presente que a envolva e sirva de
referência. Sempre tem que estar passando algo e sempre temos que conhecê-lo.
Sempre tem que haver ações em curso e sempre temos que poder entendê-las. Esta
é a função dos meios: nos rodear de um presente social contínuo, bastante novo
para que nos impressione e bastante velho para que possamos conhecê-lo e
comentá-lo, que é uma maneira de assimilá-lo e dominá-lo (GOMIS, 1991, p.
191).

Esse presente social que é construído pela mídia obedece a regras paradoxais. A

notícia tem que ser nova e interessante para impressionar. Ao mesmo tempo, precisa se

ancorar em formatos tradicionais para que seja decodificada com mais naturalidade pelo

telespectador. Ela, no entanto, tem que ser considerada atual. A atualidade é um fator

importante para determinar se um acontecimento social é ou não notícia.
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De acordo com Fontcuberta (1993), para que a informação ganhe espaço na mídia e

seja considerada atual, deve ser recente e provocar repercussão imediata. Mesmo porque a

notícia é um produto extremamente perecível, que é renovado sistematicamente. Apesar de

técnico, esse conceito é rapidamente absorvido pela opinião pública, que fica acostumada ao

ritmo acelerado imposto pela televisão.

Para que o público tome como referência a realidade construída pela mídia e passe a

fazer parte dela, os meios de comunicação adotaram formatos a fim de que seus produtos

sejam facilmente decodificados. A assimilação rápida do presente social construído pela

imprensa e, mais especificamente, pela televisão contribuiu para a consolidação dos gêneros

jornalísticos.  Em seu estudo, Tuchman (1983) enaltece a capacidade que os jornalistas têm de

criar, reproduzir e impor essa realidade. Para Requena (1992), ao fazerem parte desse

processo, os atores sociais perdem sua função como cidadãos críticos, para se tornarem

consumidores desse mundo possível construído pela mídia.

Meyrowitz36 defende, no entanto, a idéia de que as pessoas não participam

passivamente desse processo; há uma reação e isso estabelece uma corrente de tensão entre o

jornalismo e os demais campos sociais. E, justamente para desfazer essa tensão, os veículos

criam programas jornalísticos e de entretenimento que possam atender às demandas de

determinados segmentos. Em nossa pesquisa, o fundamental é ressaltar que os gêneros

adotados pela mídia e, particularmente, pela televisão são ancorados no mundo possível

construído pelos meios de comunicação. E, como resultado desse processo, o HGPE também

quer adotar esse mundo de referência, para que o discurso político ganhe credibilidade e se

vincule aos valores reconhecidos e consolidados pelo campo do jornalismo.
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2.2 Os gêneros em (re)construção

2.2.1 O conceito de gênero e a televisão

O gênero tem origem na literatura. Todorov (1978, p. 48) afirma que um novo gênero

é sempre a transformação de um ou vários gêneros antigos: por inversão, por deslocamento,

por combinação . Bakhtin (1981, p. 91) também estudou os gêneros nessa mesma perspectiva

e concluiu que o gênero sempre é e não é o mesmo, sempre é novo e velho ao mesmo

tempo .

Para o pesquisador russo existem, essencialmente, duas categorias de gênero: o

primário (simples) e o secundário (complexo). O primário representa todas as formas

espontâneas de comunicação verbal, como o diálogo e a conversa. O secundário surge de uma

comunicação verbal mais complexa e evoluída. Ele delega essa função, principalmente, à

escrita. Nessa perspectiva, o gênero secundário absorve o primário. É a relação travada,

historicamente, entre os gêneros e seus processos de formação que esclarece a natureza de um

enunciado e a correlação que existe entre língua, ideologias e visões do mundo (BAKHTIN,

2000).

Bonini (2002), no entanto, estabelece uma nova categorização a partir do conceito de

comunidade discursiva , um terceiro nível na análise do gênero na lingüística. Ele toma

como princípio o dialogismo. De acordo com Bonini, o gênero terciário é produzido em uma

comunidade discursiva ainda mais complexa do que a do gênero secundário, em que há uma

dispersão maior de discursos, mediante um núcleo comunitário simples ao qual se ligam

                                                                                                                                                                                    
36 Meyrowitz aprofunda essa linha de pesquisa no seu livro No sense of place: the impact os eletronic media on
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indivíduos não diretamente participantes (BONINI, 2002, p. 256). Esses participantes

indiretos podem representar outras comunidades discursivas, já que a abrangência desse

gênero é mais ampla.

Repensar estes gêneros implica repensar o conceito de comunidade discursiva. Nestes
termos, partindo do conceito de Swales37, em que os traços principais são diálogo
direto e uniformidade temática, teríamos aqui um conceito em três graus de
complexidade (BONINI, 2002, p. 156).

Bonini ampliou a classificação de Bakhtin mediante o estudo do jornalismo impresso,

mas podemos deslocá-lo para uma esfera comunicacional mais abrangente, incluindo o

jornalismo televisivo e, conseqüentemente, o uso que o guia eleitoral faz desse formato.

Um dos grandes fatos históricos deste século é a instituição deste terceiro padrão de
constituição de gêneros (base estrutural da comunicação de massa), estando a
instituição dos gêneros jornalísticos no centro do fenômeno (BONINI, 2002, p. 157).

Diferentemente da lingüística, trabalharemos o conceito de gênero dentro do campo do

telejornalismo. Na perspectiva desse estudo, os gêneros televisivos são formatos e

enquadramentos - outros autores que estudam os gêneros na programação da TV, como Souza

(2004), Machado (1999) e Fechine (2001), fazem distinções entre gênero, formato e

enquadramento. Mas, antes de analisarmos os gêneros jornalísticos na televisão, temos que

compreender como os gêneros, de uma forma geral, se organizam na grade da programação

desse veículo de comunicação.

Na televisão, os gêneros são etiquetas colocadas nos programas para indicar os seus

conteúdos, assim o telespectador poderá identificar a marca e consumi-los. Nesse veículo,

temos que destacar a utilização da imagem e do som entre a série de fatores que valorizam a

                                                                                                                                                                                    
social behavior. New York: Oxford University Press, 1985.
37 Ler mais sobre o conceito em Genre analysis: english in academic and research settings (1990) e Re-thinking
genre: another look at discourse community effects. In: Re-thinking genre colloquium (1992).
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informação veiculada, uma vez que esses elementos ajudam a aproximar a audiência do fato

jornalístico, o que, conseqüentemente, valoriza não só os programas jornalísticos, mas todos

os demais que centralizam os seus conteúdos nos gêneros publicitários e de entretenimento.

Em 1954, Adorno38 já se referia aos gêneros televisivos quando estudava a relação que era

construída, na época, entre as indústrias culturais e os meios de comunicação.

Com o objetivo de contextualizar nossa perspectiva de trabalho, faremos um breve

mapeamento dos formatos identificados pelos estudiosos nas grades de programação.

Williams (2003) fez um estudo, em 1974, sobre a adaptação que foi feita dos formatos do

rádio e do jornal impresso para a televisão, identificando os programas televisivos que trazem

heranças e inovações. O pesquisador fez esse levantamento com base nos programas de

emissoras inglesas e norte-americanas. Em relação às adaptações, Williams classificou assim

os gêneros da televisão: notícias (telejornais), debate e discussão, educação, drama, filmes,

variedade, esporte, publicidade e passatempos (games).

Em relação ao pioneirismo da televisão, ele reconheceu que se podem identificar

novos formatos a partir do desenvolvimento tecnológico desse meio. O primeiro é o

documentário dramático , que se baseia na capacidade que os seriados da TV têm de entrar

em ambientes e situações privadas, revelando ao público casos reais ou fictícios. O segundo é

a educação pela observação, que são práticas educacionais que não se restringem às salas de

aula. São conhecimentos transmitidos, pela tela da TV, por meio de uma visita a alguma

cidade estrangeira, mostrando a língua, a geografia, a história e a cultura.

Em terceiro estão os talk shows, que ele coloca na categoria de discussão . As

apresentações estão em quarto lugar e são, segundo o autor, uma espécie de documentários

que combinam elementos de ensaio, de jornalismo e de filme. Em quinto vêm as

seqüências , que são programas curtos, como esquetes humorísticos, apresentados de forma

                                                          
38 Esse conceito foi analisado por Adorno (1954) em artigos na Quaterly of film, radio and television, vol 8:



Palanque Eletrônico: o Horário Gratuito da Propaganda Eleitoral e os Gêneros do Telejornalismo

93

rápida e dinâmica aproveitando a velocidade da própria TV. Inusitadamente, Williams

reconhece que, por último, está um dos gêneros inovadores da televisão: a própria televisão ,

que transmite para o público formas surpreendentes de perceber o mundo.

É irônico ter que dizer, finalmente, que um dos formatos mais inovadores da televisão
é a própria televisão. Há tantos usos dela, através da transmissão e elaboração de
formas pré-concebidas, ou que têm sido dominados pelas pressões de conteúdos
abertos, que é freqüentemente difícil responder a algumas de suas experiências visuais
intrínsecas, para as quais nenhuma convenção ou modalidade de descrição foi
preparada ou oferecida (WILLIAMS, 2003, p. 75). 

O autor, no entanto, não estuda a propaganda política e, conseqüentemente, não a

insere em nenhum dos formatos identificados. Quando Williams refere-se à política, resume-

se aos espaços que os políticos conquistaram nos telejornais.

Já Fechine (2001) enumerou os 12 formatos televisivos mais reconhecidos pela

população no Brasil, que são fundados no diálogo, no folhetim, no filme, na performance, no

jogo, no apelo pedagógico, na propaganda e publicidade, na paródia, no jornalismo, na

transmissão direta, nas histórias em quadrinhos e no voyeurismo.

A pesquisadora classificou o horário gratuito da propaganda eleitoral como um gênero

fundado no formato da propaganda e publicidade. Os programas jornalísticos de entrevistas e

debates foram enquadrados no gênero fundado no diálogo, enquanto os demais gêneros de

jornalismo foram classificados nos formatos fundados no jornalismo.

Mas apesar de estabelecer essa categorização, a pesquisadora reconheceu que nem

sempre um programa pode ser compreendido a partir de um único formato (FECHINE, 2001,

p. 22). Em sua análise, chegou à conclusão de que os programas televisivos mais identificados

com a linguagem do veículo são exatamente aqueles que conseguem se articular com o maior

número possível de formatos. Capacidade essa que também pode ser identificada no guia

                                                                                                                                                                                    
Television and the patterns os mass culture e  How to look at  television .
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eleitoral de 2002, quando o HGPE mostrou a sua capacidade de articulação com o campo do

jornalismo, sem deixar de lado as estratégias enunciativas da propaganda.

A preocupação de Fechine foi não só identificar os formatos, mas reconhecer como a

opinião pública interage com eles ao longo da programação da TV. Inicialmente os

telespectadores podem estar em busca de formatos reconhecidos, mas depois se mostram

dispostos a experimentar o novo, oferecido pelo fluxo que a própria televisão imprime,

colocando no ar produtos inéditos que transitam por vários formatos.

É como se a comunicação pudesse ser organizada e articulada por meio dos

dispositivos que a própria TV vai adicionando aos gêneros já preexistentes em sua

programação, originando o que a pesquisadora chama de formatos comunicativos. Esses

formatos passam a ser pensados a partir de grandes configurações que orientam a produção e

a recepção do próprio medium (FECHINE, 2001, p. 24). Depois da pesquisa, ela propõe que

os formatos sejam estudados a partir de três configurações: as interpelativas e as não

interpelativas; as interativas e as não interativas; e as ao vivo e as gravadas.

As configurações interpelativas são aquelas que reconhecem a presença do

telespectador, construindo uma posição de subjetividade. As não interpelativas são as que não

reconhecem o destinatário e são produzidas como histórias soltas para fontes e públicos não

identificados. O segundo grupo de formatos televisivos pode ser enquadrado nas

configurações interativas e nas não interativas. As primeiras permitem e dependem da

participação direta do telespectador por fax, telefone ou internet. As não interativas não

possibilitam qualquer contato entre produtores e destinatários.

No terceiro bloco, as configurações ao vivo, como o próprio nome já diz, ocorrem em

tempo real, de forma simultânea. As gravadas são transmitidas depois que já estão prontas,

impedindo qualquer influência da opinião pública.
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Mas, independentemente de qualquer rótulo, o conceito de gênero é fundamental para

se compreender a enunciação dos meios de comunicação, principalmente a linguagem e a

organização da própria televisão. Machado (1999) se reportou ao conceito de gênero de

Bakhtin para ressaltar que os gêneros se baseiam na concepção dialógica da busca pela

verdade e pela construção da realidade. Por isso, precisam se enquadrar em formatos que já

estão dados, até para que as pessoas possam identificá-los. Ao contrário de Fechine, Machado

preferiu, diante da infinidade de gêneros na televisão, analisar aqueles que ele enquadrou em

dois grupos: os formatos fundados no diálogo e os fundados na narrativa seriada.

No primeiro, o diálogo assume as mais variadas modalidades, a entrevista, o debate, a

mesa-redonda e até mesmo o monólogo que pressupõe algum tipo de interlocução com um

diretor oculto ou com o telespectador (MACHADO, 1999, p. 146). O pesquisador esclarece

que o surgimento do diálogo como gênero aconteceu na Grécia antiga, a partir principalmente

do método do filósofo e pensador Sócrates, que colocava as pessoas umas diante das outras e

as levava a debater os mais variados assuntos.

No segundo formato, a narrativa seriada é caracterizada pela apresentação fragmentada

e descontínua. Machado identifica três tipos de narrativas seriadas: a que tem uma única

narrativa todo o tempo; a que tem uma história completa e autônoma, repetindo nos episódios

seguintes apenas os personagens principais; e o último tipo, em que a única coisa que se

conserva é o espírito das histórias ou as temáticas. Podemos considerar que o guia eleitoral

faz uma fusão desses dois formatos, incluindo os três subtipos da narrativa seriada, o que

estabelece uma espécie de estética da repetição.

Há várias explicações sobre as razões que levaram a televisão a adotar a serialização
como a principal forma de estruturação de seus produtos audiovisuais. Para muitos, a
televisão, muito mais do que os meios anteriores, funciona segundo um modelo
industrial e adota como estratégia produtiva as mesmas prerrogativas da produção em
série que já vigoram em outras esferas industriais, sobretudo na indústria
automobilística (MACHADO, 1999, p. 153).
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Souza (2004) acompanhou a programação das emissoras de televisão comerciais e fez

um levantamento minucioso sobre as diversas características dos programas, identificando 37

gêneros e 31 formatos. Depois, didaticamente, distribuiu-os em cinco categorias:

entretenimento, informação, educação, publicidade e outros. Os programas do gênero

jornalísticos, como telejornais, debates, entrevistas e documentários, fazem parte da categoria

informação. Em grande parte das emissoras, os gêneros do jornalismo informativo e opinativo

estão presentes no telejornal. Como essa caracterização não encontra respaldo em todos os

canais, Souza preferiu fazer a distinção. Já os programas políticos, como o HGPE, foram

classificados na categoria publicidade. Para melhor explicar a sistematização adotada por

Souza (2004, p. 93), vamos reproduzir o diagrama feito por ele, detalhando essa

categorização.
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CATEGORIA E GÊNEROS DOS PROGRAMAS NA TV BRASILEIRA

CATEGORIA GÊNERO

Entretenimento Auditório, Colunismo social, Culinário, Desenho

Animado, Docudrama, Esportivo, Filme, Game

Show (competição), Humorístico, Infantil,

Interativo, Musical, Novela, Quiz Show (perguntas

e respostas), Reality Show (TV-Realidade),

Revista, Série, Série Brasileira, Sitcom (comédia

de situações), Talk Show, Teledramaturgia

(ficção), Variedades, Western (faroeste)

Informação Debate, Documentário, Entrevista, Telejornal

Educação Educativo, Instrutivo

Publicidade Chamada, Filme comercial, Político, Sorteio,

Telecompra

Outros Especial, Eventos, Religioso

                                                                                             Fonte: Souza, 2004, p. 93

Nessa análise, o pesquisador mostrou que as emissoras de TV estipulam horários fixos

para que determinados gêneros sejam exibidos, criando um hábito no telespectador  como,

por exemplo, o da novela das oito da noite. O aumento de espaço na grade de programação

para alguns gêneros faz ainda com que as emissoras criem uma identidade, vinculando-se

mais a determinados gêneros do que a outros. É o caso das emissoras que privilegiam os

programas de auditório e esportivo. Existem até aqueles que, atualmente, priorizam a

programação de jornalismo, veiculando notícias 24 horas por dia. Em seu livro, no entanto,

Souza se restringe às principais emissoras da chamada TV aberta no Brasil, excluindo os

canais de assinatura, como os de notícias.
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Entre os gêneros citados pelos estudiosos, o telejornal é o gênero clássico do

jornalismo informativo, sempre ancorado por um ou mais apresentadores no estúdio, que

chamam as matérias e reportagens para mostrar as notícias mais recentes. Em 1952, a TV

Tupi firmou um contrato com a empresa de petróleo Esso para a exibição do Repórter Esso na

televisão, que já era veiculado com sucesso no rádio. Eram programas curtos transmitidos

várias vezes ao dia. Aos poucos, o espaço para o jornalismo foi sendo ampliado e os

jornalistas passaram a se responsabilizar por toda a produção, da apuração das notícias à

apresentação. A princípio, os apresentadores não tinham necessariamente que ter formação

acadêmica em jornalismo.

A conquista da importância na grade horária da programação fez as redes de televisão
investirem no telejornalismo tanto quanto em outros gêneros. As grades podem deixar
de apresentar um ou outro gênero, mas o telejornalismo ocupa espaço e visibilidade
fundamentais para o conceito de rede de televisão (SOUZA, 2004, p. 151).

Isso em razão de o jornalismo trazer um valor que é caro para a imagem de qualquer

veículo: a credibilidade. Mesmo porque os telejornais são transmitidos ao vivo, o que

fortalece o tom de atualidade das informações que são veiculadas. O telejornalismo brasileiro

sofre forte influência do formato adotado pelas redes norte-americanas. As edições produzidas

por todos os canais trazem um modelo semelhante, dando espaço às notícias, reportagens,

entrevistas, editoriais, crônicas e muita arte para melhor explicar as informações,

principalmente aquelas que trazem números e índices econômicos. O maior ícone do

telejornalismo do nosso país é o Jornal Nacional, que é exibido à noite pela Rede Globo de

Televisão, de segunda a sábado.

Em relação ao guia eleitoral, Souza enquadra esse gênero na categoria de publicidade,

ressaltando que o HGPE foi o único gênero televisivo que ganhou espaço por imposição

jurídica  ainda neste capítulo veremos como esse processo ocorreu. O pesquisador, no
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entanto, reconhece que o programa político não é igual aos outros que integram essa

categoria.

Diferentemente do modelo tradicional das produções publicitárias, que têm como

objetivo unicamente vender produtos e serviços, o guia eleitoral quer agregar valor ao seu

conteúdo porque não vende apenas produto ou serviço, mas idéias e, primordialmente, a

imagem pública de um candidato e de um partido  conceito menos racional e mais subjetivo.

Apesar dessa categorização, Souza admite que o HGPE adaptou-se à linguagem do

telejornalismo para agradar ao telespectador, fenômeno que ele chamou de maquiagem,

aproximando-se, assim, de nossa linha de argumentação. Por isso, frisamos que, de tão

híbrido, esse gênero não pode mais ser enquadrado dentro de uma categoria estanque, restrita

ao formato da publicidade e propaganda.

No período de campanha política, o guia é exibido diariamente e aproveita os formatos

dos debates, entrevistas e reportagens exibidos na programação para tratar jornalisticamente

dos assuntos que são pertinentes à eleição. A periodicidade diária exigiu que as equipes de

produção, contratadas para produzir os programas, realizassem uma verdadeira maquiagem no

gênero político, fazendo-o parecer com documentário, novela e telejornal (SOUZA, 2004, p.

157).

Em sua pesquisa, uma das principais conclusões de Souza foi justamente que o

formato tem de ser tratado como o elemento fundamental para se definir a classificação dos

gêneros. Gêneros viram formatos e vice-versa (MACHADO, 2004, p. 183). Em nossa

pesquisa, consideramos, no entanto, que gênero e formato são conceitos sinônimos.

Mesmo sem incluir os programas políticos em sua categorização, Machado (1999)

também reforçou nosso argumento, quando ressaltou a natureza híbrida do HGPE, que, a

partir de 2002, em Pernambuco, apropriou-se dos rituais enunciativos do jornalismo.  Os

gêneros são categorias fundamentalmente mutáveis e heterogêneas (não apenas no sentido de



Palanque Eletrônico: o Horário Gratuito da Propaganda Eleitoral e os Gêneros do Telejornalismo

100

que são diferentes entre si, mas também no sentido de que cada enunciado estar replicando

muitos gêneros ao mesmo tempo) (MACHADO, 1999, p. 144). É por isso que, a partir da

análise de nosso objeto de estudo, esta pesquisa pretende contribuir para a busca de uma nova

categorização dos gêneros televisivos.

Apesar de o telejornalismo só ter sido introduzido nos programas políticos de

Pernambuco em 2002, os produtores Fernando Meirelles e Marcelo Tas já tinham inovado em

programas políticos que produziram para o PT e para o PMDB nos anos 80. Devemos

ressaltar, no entanto, que eles foram exibidos como programas de partido e não dentro de uma

campanha política, ou seja, no HGPE. E isso ocorreu em uma época em que a legislação não

permitia produções e inovações, restringindo esses programas ao formato da propaganda.

Para fazer algo diferente sem infringir a legislação, eles produziram o programa

partidário do PT em um parque com um palanque ao fundo para mascarar as imagens,

imitando um aparato que, normalmente, é feito para as convenções partidárias em locais

fechados. Eles não utilizaram propriamente linguagem ou formatos de um telejornal, mas

mudaram o gênero ao adotar o estilo de um programa de televisão.

Todo o programa foi feito com a câmara na mão, pegando os políticos de forma
descontraída, buscando sempre um tom jornalístico e eliminando completamente o
discurso tipo palanque. Tribuna é tribuna e não tem nada a ver com televisão. Deu
certo. A audiência deu um salto em relação aos programas anteriores. Depois desse,
fizemos outros para o PT e para o PMDB, já em formato de programa de televisão e
com tom jornalístico e não discursivo. Esses resultados nos deram credibilidade no
meio político (MACEDO, FALCÃO e ALMEIDA, 1988, p. 181).

As formas de expressão jornalística são identificadas pelo estilo e carregam toda uma

carga simbólica própria para tornar mais fácil a comunicação, o que contribui, como já vimos,

para a construção da realidade. O telejornalismo, por exemplo, que tem todo um ritual

característico do meio televisivo, também foi adotado em 1998 pelo então candidato a
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reeleição e presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que tinha ações para

mostrar de seu governo anterior (95/98), adaptando-as à economia do telejornalismo.

2.2.2 A evolução do gênero HGPE na TV

Como observamos anteriormente, as mudanças no horário eleitoral só foram possíveis

porque a Justiça Eleitoral concedeu uma espécie de licença para que a política pudesse cruzar

a fronteira de outros campos sociais  antes o guia era um formato ancorado essencialmente

na propaganda. É por isso que, antes de explicarmos os gêneros do telejornalismo e como o

encontramos no guia eleitoral do governador Jarbas Vasconcelos em 2002, precisamos

conhecer a história de evolução do HGPE. Até mesmo para entender como a política foi

pouco a pouco reconstruindo o seu formato e dando uma nova dimensão aos programas

políticos para torná-los mais atraentes.

No entrecruzamento dos campos da política e do jornalismo, o HGPE conseguiu

acionar um dispositivo fundamental para legitimar o discurso político com o objetivo de

conquistar a credibilidade da opinião pública e, conseqüentemente, assegurar a audiência.

Mas por que a televisão foi o veículo escolhido para que o político pudesse estabelecer um

novo contrato de leitura com o eleitor? No Brasil, a televisão é considerada um meio de

integração nacional e, por isso mesmo, o campo da política a elegeu como o veículo

prioritário para cumprir essa função.

Quando esses dois campos sociais interagem na televisão, cria-se uma espécie de

intercâmbio simbólico (VILCHES, 1996, p. 132), que só se concretiza com a autorização do

campo jurídico, uma vez que todas as regras do HGPE são regulamentadas por uma legislação
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que passa pelo crivo dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O guia eleitoral é um

produto midiático produzido a partir de regras preestabelecidas, que foram sendo alteradas e

definidas a cada eleição, sempre de acordo com os interesses políticos dos governos que se

sucederam no poder, sem a interferência direta do público-alvo: o eleitor.

O HGPE foi regulamentado em 1962 para que a propaganda política de partidos e

candidatos fosse veiculada no rádio e na televisão durante as campanhas eleitorais. Isso

ocorreu 12 anos depois da chegada da televisão a nosso país, muito embora os meios de

comunicação, principalmente o rádio, já fossem utilizados para fins políticos desde o primeiro

governo do presidente Getúlio Vargas (30/45). Vargas chegou a criar, em 1939, o

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), para que pudesse trabalhar sistematicamente

a imagem de sua administração e fortalecer o seu poder político.

Com a queda do regime autoritário de Getúlio Vargas e o fim do Estado Novo, uma lei

específica, a 1.164, de 24 de junho de 1950, procurou disciplinar a propaganda política no

rádio, estabelecendo tabela de preços e tempo nas grades de programação das emissoras

durante os 15 dias que antecediam as eleições. Os veículos, no entanto, não eram obrigados a

conceder tempo para o candidato que não apoiassem. Para solucionar esse problema e

democratizar o acesso, inicialmente ao rádio e depois à televisão, a Lei n.º 4.115, de 22 de

agosto de 1962, criava o espaço da propaganda eleitoral gratuita obrigatória, reservando duas

horas diárias para os candidatos de todos os partidos nos 60 dias que antecediam o pleito.

Mas, com o golpe militar de 1964, um novo código eleitoral foi instituído. Em 1965,

as emissoras eram obrigadas a ceder espaço à propaganda política fora do período da

campanha eleitoral . No mesmo ano, o presidente Castelo Branco assinava um decreto criando

o Ato Institucional n.º 2 (AI-2), que determinava o fechamento do Congresso Nacional, a

cassação de mandatos e direitos políticos, tornava as eleições presidenciais indiretas e

extinguia o sistema pluripartidário. Depois, o Ato Institucional n.º 4 (AI-4) criava o regime
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bipartidário com o surgimento das legendas: a Aliança Renovadora Nacional (Arena), dos

correligionários do Governo, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), para abrigar os

adversários.

Em 1974, a Lei n.º 9.601, batizada de Etelvino Lins, eliminou a possibilidade de haver

propaganda paga de candidatos ou partidos, agora só gratuitamente. Em 1976, o Governo

baixou um decreto criando a Lei n.º 6.339, que ficou mais conhecida como Lei Falcão,

limitando a propaganda no rádio e na televisão. Só eram permitidas a exibição de uma foto

dos candidatos e a participação de um locutor em off 39 dizendo o nome, o número e um breve

currículo deles.

Se do ponto de vista político, o regime militar constituiu um empecilho ao
desenvolvimento da democracia e da propaganda política nos meios de radiodifusão,
do ponto de vista tecnológico, ele investiu pesadamente na melhora da infra-estrutura
de telecomunicações e contribuiu, dessa forma, para o aumento da importância do
HGPE  especialmente no que concerne à sua versão televisiva  na campanha política
(ALBUQUERQUE, 1999, p. 48).

Isso porque os militares criaram um sistema de telecomunicação que ajudou a integrar

todo o país, inclusive por satélites, dando condições para a expansão das redes de televisão, o

que impulsionou o desenvolvimento das indústrias culturais. Todos esses fatores contribuíram

decisivamente para a evolução do guia eleitoral, que inicialmente tinha um formato fundado

na propaganda.

A linguagem da propaganda política mudou muito a partir de 1985, com a Lei n.º

7.332, que delegou ao Tribunal Superior Eleitoral a responsabilidade de organizar as eleições,

extinguindo a Lei Falcão. A partir de então um novo padrão foi estabelecido com relação à

organização da disputa eleitoral: cada eleição tem sido regulada por uma legislação própria,

criada especialmente para ela pelo Congresso Nacional (ALBUQUERQUE, 1999, p. 49).
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Apesar da abertura política, em 1993 a Lei nº 8.713 estabeleceu limitações para a

produção dos guias eleitorais, criando tipos de censura semelhantes aos fixados pela antiga

Lei Falcão. Dessa forma, a Justiça Eleitoral proibiu o uso de imagens externas, de trucagens e

animações, impedindo inclusive a participação de outras pessoas que não fossem o próprio

candidato e o seu vice. Isso provocou uma espécie de homogeneização das propagandas

políticas, porque não permitiu que os profissionais de comunicação fizessem uso de sua

criatividade.

Declarações de parlamentares da época colhidas por diversos jornais no dia seguinte à
aprovação da Lei revelam que uma das suas principais motivações foi mesmo
prejudicar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, cuja estratégia estava
fortemente baseada no uso do HGPE (ALBUQUERQUE, 1999, p. 51). 

Isso já indicava que o guia eleitoral começava a ganhar destaque no planejamento das

campanhas eleitorais. Essas proibições só foram revogadas em 29 de setembro de 1995, com a

Lei n.º 9.100, que deu liberdade a marqueteiros e assessores de comunicação. Devido a isso,

provavelmente, a televisão voltou a exercer uma influência considerável na intenção de voto

dos eleitores ao contrário das eleições de 1994 (ALBUQUERQUE, 1999, p. 51).

Em 2002, a campanha política foi midiatizada de tal forma que os candidatos

priorizaram, em seus orçamentos, os investimentos no guia eleitoral. O HGPE se transformou

em uma importante ferramenta do marketing político, coroando uma tendência que já

começava a ser notada a partir da década de 80, quando se começou a perceber o declínio do

debate ideológico, que antes dominava as campanhas eleitorais, e a importação de técnicas

americanas de propaganda política.

Mas, independentemente das sucessivas mudanças na legislação, os marqueteiros

precisavam inovar na criação de novos programas para resolver os três principais problemas

                                                                                                                                                                                    
39 Texto lido sem a imagem de seu locutor em uma transmissão televisiva, enquanto outras imagens são
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do HGPE. O primeiro é que esse programa político é exibido como um bloco à parte do resto

da programação normal da TV, sob a responsabilidade de profissionais que não pertencem ao

quadro das emissoras. O segundo é a obrigatoriedade de adaptar o guia a uma seqüência de

tempo e ordem preestabelecida pela Justiça Eleitoral. O terceiro é a dificuldade de trabalhar a

informação no guia sem que essa mensagem pareça de forma parcial, ou seja, veiculada para

vender unicamente a imagem e as idéias de determinados candidatos ou coligações.

Os espetáculos políticos, por maiores que sejam os investimentos destinados à sua
eficácia, sempre representarão um fator de contrariedade em relação à televisão, pois
provocaram dois tipos de interrupção: na programação televisiva e na programação do
telespectador em relação às imagens e aos tempos previsíveis e esperados (WEBER,
2000, p. 42).

Mas, como as regras e o tempo de exibição são arbitrados por uma lei específica, os

políticos precisam driblar esses problemas. Por causa da rigidez dessas regras, eles não podem

fazer nenhuma negociação. O cálculo do tempo de cada partido, por exemplo, tem que

corresponder ao número de cadeiras que os seus parlamentares ocupam na Câmara Federal,

por isso o tempo é diferenciado. Quem não tem representação tem que se contentar com o

tempo mínimo previsto na legislação. Diante de tudo isso, como os candidatos podem se

diferenciar uns dos outros no HGPE?

Os profissionais contratados pelos políticos passaram a criar artifícios para que as

imagens públicas de seus candidatos sobressaíssem. Não foi à toa que o guia de determinados

políticos se aproximou da opinião pública, utilizando valores e rituais do telejornalismo. Isso

ocorreu na campanha eleitoral de 2002, com o guia do candidato governador Jarbas

Vasconcelos.

                                                                                                                                                                                    
transmitidas simultaneamente.
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O desafio de manter o telespectador ligado durante o HGPE tem sido enfrentado,
sempre que possível, pelo uso de linguagens análogas às empregadas na programação
normal  telejornalismo, novelas, programas humorísticos  de modo a atenuar o
estranhamento dos telespectadores com relação à intromissão da lógica da  propaganda
política na televisão (ALBUQUERQUE, 2004, p. 470).

Em 2002, a campanha do governador Jarbas Vasconcelos privilegiou a produção do

HGPE na delimitação de seu orçamento40. Os marqueteiros priorizaram a televisão pelo seu

impacto na opinião pública, tanto pela sua dimensão quanto pelo efeito de realidade que

consegue atingir.

Essa estratégia foi considerada decisiva naquela eleição, uma vez que o Instituto

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope)41 fez uma sondagem e constatou que mais

de 750 mil pessoas, por dia, assistiram ao guia eleitoral de Pernambuco da televisão na

primeira semana de sua exibição, no período da noite. E isso só na Região Metropolitana do

Recife, onde se concentram 40% do eleitorado do Estado.

Para mostrar ainda mais a crescente influência do HGPE, a revista Época42 publicou

que a primeira exibição noturna do guia, na Grande São Paulo, teve uma audiência

comparável à do último capítulo da novela das oito da Rede Globo de Televisão, que sempre

atinge índices elevados de audiência. O HGPE obteve um índice médio de 52 pontos, o que

corresponde a 8 milhões de televisores ligados.

Atualmente, a linguagem mais acessível para a população é a da televisão, que é o

veículo mais prestigiado pela audiência. Os políticos então começaram a adequar os seus

discursos às regras do telejornalismo, estabelecendo um novo contrato. Dessa forma, eles

poderiam redimensionar os seus espaços públicos, deixando as esferas fechadas do poder,

como os plenários e os gabinetes, e ganhar definitivamente as ruas.

                                                          
40 Ver matéria publicada no Jornal do Commercio do dia 27 de agosto de 2002.
41 Pesquisa publicada no Diario de Pernambuco no dia 27 de agosto de 2002.
42 Edição do dia 26 de agosto de 2002.
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O fato de não gostarmos de um contrato de comunicação não é razão para afirmar que
ele não existe: todo produto mediático que seja algo mais que uma aparição súbita e
fugaz repousa sobre um contrato (implícito, não formalizado), que expressa a
articulação, mais ou menos estável, entre oferta e demanda (VERÓN, 2003, p. 21).

Para construir uma nova imagem pública e se diferenciar uns dos outros, os candidatos

foram buscar na própria programação da televisão formas diferentes para produzir o HGPE e

dar conta das demandas específicas da sociedade. Dessa forma, dessacralizaram os rituais da

comunicação televisiva para que pudessem se inserir, de forma mais natural, na grade de

programação das emissoras, quebrando a tensão que existe entre esses dois campos sociais.

Esse mecanismo é facilitado até pela aproximação física que existe entre os gêneros

televisivos: quando termina um programa começa outro e, nesse fluxo contínuo, há

inevitavelmente um interdiscurso.

Podemos tranqüilamente imaginar que possa haver esfera pública sem parceiros
autorizados, porque do conceito (esfera pública) não faz parte essencial a autorização
pública, mas capacidade argumentativa e a existência de discussão (GOMES, 1999, p.
219).

O novo formato do guia eleitoral foi acoplado à programação das emissoras para ser

percebido como mais um programa de televisão, dentro do fluxo que já é dado, que já existe,

evitando assim a percepção de corte na programação todas as vezes que o HGPE entra no ar.

Apesar dos esforços dos marqueteiros para suavizar essa quebra na continuidade da

programação, o corte ainda existe por dois motivos: nem todos os candidatos se adaptaram à

linguagem televisiva e a própria Justiça Eleitoral põe, antes da veiculação do HGPE, uma

tarja anunciando que a programação será interrompida.

Albuquerque (1999) classifica de auxiliar o tipo de guia eleitoral que utiliza a lógica

comunicativa da televisão para inserir o discurso político. O enfoque dele é direcionado para

os clipes políticos e as vinhetas. O nosso estudo, porém, se aprofunda no uso da linguagem do
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telejornalismo no HGPE. Para o pesquisador, além dessa, existem outras duas classificações

para categorizar os tipos de HGPE: as mensagens de campanha e a metacampanha.

Na primeira, o político cumpre o objetivo tradicional do programa político, que é listar

os problemas sociais, apresentar o seu programa com as soluções, atacar os adversários,

ressaltar o apoio recebido por líderes políticos na tentativa de transferir votos e promover a

imagem dele, do partido e de seus aliados.

Na metacampanha, os candidatos utilizam o tempo do guia para falar do andamento da

campanha, do desempenho dos adversários e pedir ao eleitor que se engaje. Nesta pesquisa,

vamos mostrar que esses dois últimos tipos de programa político continuam norteando a

produção do guia eleitoral de muitos candidatos, como o do principal adversário de Jarbas

naquela campanha, Humberto Costa.

A estratégia adotada por Jarbas Vasconcelos em 2002, para desfazer qualquer tensão e

reafirmar, ainda mais, o caráter de contínua (re)construção do gênero guia eleitoral, já tinha

sido acionada embrionariamente em 1989, nas eleições majoritárias, pelo então candidato a

presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

O guia de Lula utilizou recursos do telejornalismo, com reportagens feitas com

personagens que imitavam repórteres de rua. Recurso utilizado em dois tipos de ocasião: para

coletar opiniões do tipo o povo fala , tão utilizado em matérias jornalística, e para fazer

reportagens especiais sobre assuntos que estavam na pauta do dia. Os títulos dos programas

jornalísticos do HGPE de Lula faziam alusão aos da Rede Globo de Televisão.

Ao longo daquela campanha, vários candidatos se valeram de estilos comunicativos
próprios da programação  normal das emissoras de televisão, de modo a tornarem os
seus programas mais atraentes para o telespectador. O programa de Lula foi, porém, o
único a se apresentar, explícita e sistematicamente, como um programa de televisão
ou, mais precisamente, como uma emissora independente de televisão: a Rede Povo
(ALBUQUERQUE, 1999, p. 169).
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2.2.3 Os gêneros e o campo do jornalismo

Depois de abordarmos a formação do conceito de gênero, identificando os seus

enquadramentos na programação da televisão, e explicarmos como o HGPE foi criado e vem

se consolidando como um gênero televisivo, vamos analisar os gêneros do telejornalismo,

para que possamos identificá-los nos roteiros dos programas do HGPE de Jarbas Vasconcelos

no capítulo seguinte.

De uma forma geral, o campo do jornalismo criou formatos para facilitar o trabalho

dos jornalistas e o reconhecimento da opinião pública. O produto jornalístico tem um estilo

próprio. É o domínio técnico43 desses formatos que distingue o jornalista de outros

profissionais. Em nossa pesquisa, no entanto, estudaremos, exclusivamente, os

enquadramentos dos gêneros jornalísticos da televisão. Antes, porém, é preciso conhecer a sua

origem para identificá-los nos telejornais e vinculá-los ao novo formato adotado pelo HGPE

em 2002  objeto de nossa análise.

Os gêneros jornalísticos são estudados desde 1850, por meio dos jornais impressos.

Eles estão relacionados aos diferentes períodos da evolução da imprensa, que pode ser

dividida em três fases: o jornalismo ideológico, o jornalismo informativo e o jornalismo de

explicação44 (FONTCUBERTA, 1993, p. 102). A primeira etapa dura até o fim da Primeira

Guerra Mundial, quando a imprensa estava a serviço das idéias políticas e religiosas. Como

havia pouca informação e muito comentário, esse tipo de jornalismo está ligado ao que

identificamos atualmente como gênero de opinião.

                                                          
43 O domínio técnico e as rotinas dos jornalistas podem ser analisados a partir do conceito de habitus, que foi
abordado no capítulo anterior. Para saber mais, leia Bourdieu (2003, 1999, 1997 e 1991)  e Barros Filho e
Martino: O habitus na comunicação. São Paulo: Paulus, 2004.
44 Em seu livro Teoría general de la información, vol I, Benito (1973) traz uma minuciosa pesquisa sobre essas
etapas do jornalismo.
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Depois da Primeira Guerra Mundial, surge o jornalismo informativo, em que a

narração de fatos e de histórias se sobrepõe aos comentários. É nessa fase que começam a

surgir os gêneros jornalísticos de informação que atualmente estamos acostumados a

identificar, como a notícia e a reportagem, só para citar os mais reconhecidos pela opinião

pública.

Após a Segunda Guerra Mundial, o jornalismo se renova e deflagra a terceira fase

desse campo, que ficou conhecida como a da explicação. Essa etapa é assim considerada

porque a informação passou a chegar com mais rapidez à população pelo rádio e pela

televisão. Os fatos eram abordados com mais profundidade por meio de longas reportagens,

que mesclavam informações e comentários.

Melo (2003) complementa a pesquisa de Fontcuberta quando registra que a

classificação dos gêneros jornalísticos teve início no princípio do século XVIII, ocasião em

que o editor inglês Samuel Buckeley decidiu separar as news (notícias) dos comments

(comentários) no Daily Courant45. A partir de então a mensagem jornalística sofreu mutações

significativas, principalmente em decorrência das transformações tecnológicas que

determinaram as suas novas formas de expressão.

As atividades permanentes relacionadas à informação sobre a atualidade, como é o

jornalismo, sempre se ancoram nas modalidades de relato dos acontecimentos, ou seja,

pertencem ao gênero informativo, mesmo que contenham elementos dos gêneros de opinião e

entretenimento. O caminho traçado por Melo e por outros estudiosos reforça ainda mais a

estratégia de comunicabilidade que foi adotada para trazer o conceito de gênero da literatura

para o campo midiático.

É essa relação dialógica existente entre o jornalismo e outros campos sociais, como a

política, a cultura e a história, por exemplo, que determina a criação de novos gêneros,
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principalmente pelas emissoras de televisão quando criam os formatos de seus programas. Por

isso, os gêneros sofrem constantemente influências culturais e históricas do nosso dia-a-dia.

Somos capazes de reconhecer este ou aquele gênero, falar de suas especificidades, mesmo

ignorando as regras de sua produção, escritura e funcionamento (SOUZA, 2004, p. 44).

Apesar dessa troca, podemos identificar as suas possibilidades e limitações.

Entre os gêneros jornalísticos mais utilizados e reconhecidos pelo público nos

telejornais estão a notícia, a reportagem, a entrevista, o comentário e a nota coberta.

Enquadramentos que vamos identificar no capítulo seguinte, em que analisaremos o HGPE de

Jarbas Vasconcelos. Para defini-los tomaremos como suporte as classificações feitas nos

estudos desenvolvidos por Gomis (1989 e 1991) e Roglán y Equiza (1996). Categorização que

pode ser encontrada nos noticiários e programas especiais de jornalismo e, dependendo da

edição, pode interagir e adquirir características de mais de um tipo de gênero, como a

entrevista que faz parte de uma reportagem. Cada um deles, no entanto, tem sua própria

personalidade.

A notícia é o gênero jornalístico de informação por excelência, que produz o real. É a

narração, jornalisticamente falando, de um fato novo e relevante, contada para o público de

forma direta, objetiva, clara e imediata. Tudo é notícia e esta pode ser escrita por um repórter

que está coletando informações na rua ou por um redator que trabalha internamente no

veículo de comunicação.  É um modo particular que os jornalistas têm de contar histórias do

cotidiano, consolidando uma linguagem própria do campo social.

A notícia é mesmo o registro da realidade tal como esta aparece para determinadas
exigências institucionais de representação da continuidade social. É um esboço de
narrativas que apresenta uma novidade, mas destinando-a à rápida absorção pelas
estruturas de continuidade que regem a temporalidade cotidiana. Concilia, portanto, a

                                                                                                                                                                                    
45 Veja OLSON, Kenneth. The history makers  The press of europe from its beginnings through 1965. Baton
Rouge, Louisiana State University Press, 1966.
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repetitividade do cotidiano com a imprevisibilidade da mudança, típica das relações
sociais modernas (SODRÉ, 1996, p. 137).

A reportagem é produzida com informações levantadas pelo repórter por meio de

pesquisas e entrevistas com o objetivo de explicar o assunto abordado, até mesmo para que se

divulgue o maior número possível de versões sobre a notícia abordada. Esse mosaico é

editado de forma que a narrativa jornalística produza uma unidade discursiva com princípio,

meio e fim. A reportagem pode fazer parte de uma série ou ser veiculada uma única vez. Na

televisão, a presença do repórter no local do acontecimento, aparecendo no vídeo, dá ainda

mais credibilidade à reportagem. É o que se chama tecnicamente de passagem. Dentro da

grade de um telejornal, a reportagem é introduzida por um apresentador.

Na entrevista, o jornalista pode conversar com um ou mais entrevistados ao mesmo

tempo, abordando um determinado assunto ou vários. Pode ser no estilo pergunta e resposta

ou ser editada para fazer parte do texto do repórter, sem que a pergunta seja veiculada, só a

resposta. O comentário é um relato que pode ser produzido por um jornalista ou um

especialista para que o telespectador possa compreender melhor determinados assuntos ao

tomar conhecimento de outras informações. O comentário pode ser apresentado com base em

uma reportagem ou entrevista veiculada por um telejornal ou qualquer outro programa de

informação ou entretenimento. O autor pode adotar um estilo diferente, que se aproxima mais

da literatura. Esse gênero permite, inclusive, a adjetivação.

A nota coberta é um gênero restrito à televisão porque é um recurso utilizado nos

telejornais quando o texto é lido por um apresentador para explicar as imagens registradas de

um determinado acontecimento. Normalmente, a nota coberta é feita pela produção de um

noticiário de TV em dois casos: quando o repórter cinegrafista vai para a rua sem o repórter

de texto ou quando o texto gravado pelo jornalista não tem condições técnicas para ser

veiculado.
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Em todos os gêneros jornalísticos consolidados pela televisão, a informação ganha

uma dimensão maior pela expressividade das imagens, que aproximam as pessoas das notícias

que estão sendo transmitidas. Sustentadas por textos jornalísticos, elas se transformam em um

ponto de referência, mas o objetivo de nosso estudo é identificar os enquadramentos do

telejornalismo no HGPE de 2002 produzido em Pernambuco. Como identificaremos esses

gêneros do telejornalismo na análise dos programas políticos de Jarbas Vasconcelos, que

procurou ancorar seu guia eleitoral nas estratégias do telejornal, é importante apresentá-los

neste quadro:

Os gêneros do jornalismo nos telejornais

Notícia É o gênero jornalístico da informação. Tudo

é notícia.

Reportagem É o aprofundamento da notícia cujo  texto é

construído com informações do repórter e

dos entrevistados.

Entrevista É também conhecida como enquete e o

povo fala . Pode ser feita com pessoas nas

ruas ou no estúdio da TV.

Comentário É a informação mais opinativa veiculada por

um jornalista ou por um especialista no

assunto abordado. Permite a adjetivação.

Nota coberta É quando uma seqüência de imagens é
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exibida com a narração em off do

apresentador. Normalmente se recorre a esse

recurso quando a matéria gravada pelo

repórter na rua não tem condições técnicas

para ser veiculada ou quando as imagens

foram realizadas sem a presença de um

repórter de texto.

Para utilizar o ritual do telejornalismo, o HGPE de Jarbas Vasconcelos teve que

construir um modelo de telejornal utilizando os enquadramentos que já são dados, como os

que descrevemos acima. Isso porque esses formatos fazem parte da memória discursiva das

pessoas, uma vez que são adotados pelas emissoras de televisão. A televisão informativa

oferece, frente ao jornalismo escrito, a janela que, ao basear-se na imagem, aproxima

fisicamente o sujeito (ROGLÁN y EQUIZA, 1996, p. 82).

Ao analisar como a imprensa televisiva trata as informações políticas na cobertura da

campanha eleitoral em seus noticiários, Fausto Neto (2002) classificou os telejornais em três

tipos: o que privilegia a teatralização, o que se distingue pela descrição e testemunhalidade e o

que se ancora no formato didático-pedagógico. O pesquisador ressaltou, no entanto, que não

existe um modelo único porque na cobertura diária esses tipos podem operar conjuntamente,

ou seja, podem dialogar.

O modelo de teatralização caracteriza o telejornal que é personalista, centrado em um

único âncora46, que faz intervenções verbais e gestuais sobre as matérias transmitidas. Esse

jornalista procura dialogar o tempo todo com o telespectador para que possa contar com o seu

                                                          
46 O jornalista que apresenta o telejornal e faz comentários opinativos sobre as notícias.
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consentimento em relação às opiniões ofertadas pela emissora. O modelo de descrição e

testemunhalidade é o mais comum e tradicional. É esse o formato adotado pelo Jornal

Nacional e copiado pelo guia eleitoral de Jarbas Vasconcelos na simulação do telejornal do

governador candidato, como poderemos verificar no próximo capítulo.

O Jornal Nacional se caracteriza por precisão na cobertura do acontecimento. Seja

pela testemunhalidade imposta pela própria presença de repórteres qualificados, seja

pelos pormenores que envolvem as ações narradas, seja pela convocação à recepção

para continuar no percurso da atualidade por ele ofertada, seja pela sua capacidade

analítica em revelar o curso dos acontecimentos (FAUSTO NETO, 2002, p. 508).

O telejornal didático-pedagógico traz um formato heterogêneo porque faz uma mistura

dos dois modelos anteriores, mas dá espaço a um âncora, que intervém e opina sobre as

matérias. Fausto Neto lembra que a fronteira entre os campos da política e do jornalismo é

frágil, pode ser rompida a todo momento: Muitas vezes as fronteiras entre ambos são tênues

e, praticamente, inexistentes (FAUSTO NETO, 2002, p. 510).

O modelo do telejornal e os gêneros do jornalismo adotados pelo HGPE de Jarbas

Vasconcelos serão identificados e analisados no próximo capítulo. Mostraremos como o

campo da política atravessou o campo midiático para transformar ações governamentais em

notícias, distanciando o HGPE do governador do enquadramento da tradicional propaganda

política, que norteou o guia do seu principal adversário, Humberto Costa.
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Capítulo III

3 - Você não ligou o canal errado

3.1 O telejornalismo no HGPE da TV

3.1.1 O gênero informativo do telejornal do governador

Nos dois capítulos anteriores, explicamos a fundamentação teórica que norteou este

trabalho, começando pela teoria geral dos campos sociais  para compreender como o campo

da política atravessou o campo do jornalismo na programação da televisão, criando um novo

cenário de representação política , passando pela construção do presente midiático até a

constituição dos gêneros televisivos e a influência do formato do telejornalismo na mudança

de enquadramento do HGPE. Neste capítulo, vamos analisar como todo esse processo

contribuiu para a renovação do modelo do guia eleitoral produzido em Pernambuco na eleição

de 2002.

Naquele pleito, o governador Jarbas Vasconcelos, candidato à reeleição, utilizou a

estratégia enunciativa do telejornalismo para transformar fatos da economia político-partidária

em notícia, buscando uma melhor comunicação com o eleitor. O seu principal adversário,

Humberto Costa, também tentou usar a mesma estratégia para se aproximar do modelo

adotado por Vasconcelos. Humberto, porém, ancorou todos os seus programas no estilo mais

tradicional da propaganda eleitoral, priorizando os aspectos convencionais, como o discurso

emocional, crítico e panfletário, o enfrentamento direto com os adversários, a veiculação de

depoimentos de líderes políticos que o apoiavam e o aproveitamento do espaço privilegiado
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da televisão para divulgar os outros eventos de sua campanha eleitoral. Só em dois deles

utilizou um efeito de edição para tentar aproximar o seu guia do campo do jornalismo. O

governador não deixou de lançar mão desses recursos formais, mas fez isso em uma

proporção muito inferior, como veremos na análise desta pesquisa.  

Ao priorizar o modelo do telenoticiário para se apropriar dos enquadramentos do

campo do jornalismo, fortalecendo o caráter de (re)construção do gênero HGPE, o guia do

governador candidato produziu programas a partir dos formatos reconhecidos do

telejornalismo. Apesar de ser um programa político fundado nos rituais do telejornalismo e no

ritmo da programação da televisão, o telejornal de Jarbas produzido para o horário gratuito da

TV nunca deixou de ser uma propaganda eleitoral.

Mesmo porque o guia é produzido e editado para favorecer ações, projetos e idéias do

governador candidato e dos partidos que o apóiam, sem dar espaço às outras versões, como

fazem os telejornais das emissoras comerciais. Outras versões teriam desconstruído a imagem

da realidade que foi produzida no guia de Jarbas Vasconcelos para influenciar a opinião

pública na hora do voto.

Apesar desse componente ideológico, o espelho do telejornal de Jarbas Vasconcelos é

semelhante ao de um noticiário de qualquer emissora comercial de televisão por sua

capacidade de vincular-se a ele por meio dos gêneros jornalísticos, imprimindo ao HGPE o

ritmo próprio dos noticiários da TV. Dessa forma, o programa do candidato governador

procurou se distinguir dos modelos tradicionais que continuaram sendo utilizados pelos

adversários, baseados no formato da publicidade e propaganda.

Ao publicizar sua mensagem por meio das estratégias enunciativas do telejornal,

Jarbas não deixou de fazer propaganda política, mas conseguiu atrair a atenção da audiência,

naturalizando as informações apresentadas no guia eleitoral e diminuindo a quebra na

programação que geralmente existe quando o HGPE entra na grade das emissoras de
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televisão. Normalmente, o guia eleitoral interrompe o ritmo da programação porque adota, na

maioria dos casos, formatos que se diferenciam dos demais programas televisivos  o que

Jarbas procurou superar , que fazem parte da memória discursiva dos telespectadores. Por

isso, uma parte do público não se sente estimulada a continuar assistindo à TV quando o

HGPE entra no ar, independentemente de essa mesma audiência gostar ou não de política.

Para transformar acontecimentos em notícias, o jornalismo aciona valores que

funcionam como critérios de noticiabilidade, obedecendo a uma série de considerações que

levam em conta desde as características do conteúdo da notícia, passando pelo conjunto dos

processos de produção e realização, pela imagem que o público idealiza a partir dos meios de

comunicação, até chegar à relação que é estabelecida pela concorrência.

O telejornal do HGPE de Vasconcelos é produzido a partir das características dos

gêneros do telejornalismo, ou seja, do reconhecimento que o público tem desses formatos que

a televisão criou e consolidou na memória das pessoas. Nesse contexto, o critério que definiu

o que foi veiculado no guia foi o do formato dos gêneros do jornalismo adaptados à

linguagem da televisão. Só foi publicizado o fato político-partidário que pôde ser moldado

aos rituais da narrativa do telejornalismo, com início, meio e fim.

Quando o formato do telejornal é utilizado para que o fato político possa ser

estruturado dentro da narrativa da televisão, moldando-se à grade da programação das

emissoras, podemos verificar dois movimentos, de descontextualização e recontextualização,

como mostramos no capítulo anterior. O primeiro é o da fase de preparação da notícia. As

informações são extraídas de um contexto para que possam ser inseridas na realidade que é

construída pela mídia, no nosso caso, pelo guia eleitoral.

No segundo movimento, há uma recontextualização desse mesmo fato porque ele é

extraído de um contexto e recolocado em outro para obedecer à narrativa do telejornal. Esse

processo foi analisado por Wolf (1987) em relação à edição e à apresentação das notícias de
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um telejornal, mas podemos utilizá-lo também para identificar a produção da notícia no

HGPE de Jarbas Vasconcelos.

Se todas as fases anteriores funcionam no sentido de descontextualizar os fatos do
quadro social, histórico, econômico, político e cultural em que acontecem e em que
são interpretáveis (isto é, no sentido de curvar os acontecimentos às exigências de
organização do trabalho informativo), nesta última fase produtiva, executa-se uma
operação inversa: recontextualizam-se esses acontecimentos, mas num quadro
diferente, dentro do formato do noticiário (WOLF, 1987, p. 244).

Ao analisar teoricamente a produção da notícia na televisão, Wolf chega à conclusão

de que é esse movimento de descontextualização e recontextualização da realidade social que

dá ritmo à narrativa de um telejornal. Ao mesmo tempo que tiram os acontecimentos de seu

contexto, reinserindo-os em outro, os jornalistas criam um novo enquadramento para os

mesmos acontecimentos. É assim que os acontecimentos se transformam em notícia e adotam

a linguagem e o formato do telejornalismo.

Esse processo também foi acionado pelo HGPE de Jarbas Vasconcelos, até para que

esse gênero se apropriasse do ritual fundado pelo campo do jornalismo. Dessa forma, pôde

fornecer ao telespectador, ou melhor, ao eleitor a representação do discurso e da imagem do

candidato fora dos padrões da tradicional propaganda político-partidária, enxertando na

campanha eleitoral a simulação de rituais facilmente reconhecidos, os do telejornal.

A rigidez do formato (uma duração preestabelecida e estável, uma ordem no esquema
prefixada e respeitada) acaba por constituir o parâmetro ao qual são adaptados os
conteúdos do noticiário: neste sentido, representa o contexto (formal e textual) em que
a relevância e o significado das notícias são captados e em relação ao qual são
avaliados (WOLF, 1987, p. 244).

Na campanha de 2002, a estratégia do guia de Jarbas Vasconcelos foi viabilizada ainda

devido a outro fator. Nos três anos e meio que antecederam a campanha eleitoral daquele ano,

Jarbas exerceu a função de governador. Dessa forma, o guia pôde mostrar os projetos
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implementados e as ações que ainda estavam em andamento, explicitando-as com

reportagens. O programa de metas de Jarbas Vasconcelos para um próximo governo, caso

reeleito, também foi ancorado na sua experiência administrativa. As ações apresentadas

complementariam as que estavam em execução. A mensagem do candidato não estaria

lastreada em promessas, mas em projetos factíveis, aproximando-as da realidade do cidadão,

facilitando o seu reconhecimento por acionar, automaticamente, na memória do telespectador

dois valores caros ao jornalismo: a credibilidade e a verdade da informação veiculada.

Como as ações de um governo são percebidas em nosso dia-a-dia, o HGPE do

governador candidato pôde construir uma realidade que seria reconhecida pela população. O

guia poderia ter colocado essas informações dentro do campo discursivo da propaganda

político-partidária, mas preferiu trilhar outro caminho, adaptando-as à economia do

telejornalismo. As ações administrativas do governo do Estado foram transformadas em

notícias a partir do momento em que foram colocadas como a solução dos problemas

enfrentados diariamente pela população nas mais diversas áreas, como segurança pública,

geração de emprego e renda e abastecimento d água. Na recontextualização, só o enfoque do

governo foi levado em conta na produção do material exibido no telejornal do guia de Jarbas

Vasconcelos. É o que veremos, mais adiante, quando analisarmos os roteiros dos programas

do governador candidato.

Quando o HGPE adotou a linguagem do telejornalismo, colocando-a como referência

para o seu reconhecimento, esse gênero televisivo, que atua na programação da TV durante as

campanhas eleitorais, instituiu um novo contrato de leitura entre o político, a mídia e o

telespectador.
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3.1.2 O telejornal do governador

No guia eleitoral de 2002, cada candidato a governador teve direito a veicular 19

programas políticos por turno (tarde e noite). Ressaltamos que a duração de cada programa

correspondia ao tempo a que cada coligação tinha direito conforme a legislação eleitoral.

Jarbas Vasconcelos tinha aproximadamente 15 minutos e Humberto Costa oito minutos. Em

nosso caso, as edições analisadas foram transmitidas no período da noite, normalmente após

os noticiários das emissoras comerciais e antes das novelas ou dos programas de

entretenimento.

Ao longo dos 19 programas do governador Jarbas Vasconcelos, candidato à reeleição,

foram exibidas 26 reportagens, produzidas com base na estratégia discursiva dos gêneros do

telejornalismo. Os telespectadores puderam desse modo assistir a uma propaganda política

diferente, centrada na linguagem da televisão e obedecendo aos rituais de um telenoticiário.

Os produtores do HGPE de Jarbas Vasconcelos forneceram as fitas. O material foi decupado e

os roteiros comparados aos scripts de um dos principais telejornais locais da TV Globo  o

NETV-2.

Os assuntos abordados no guia de Vasconcelos faziam parte da pauta de discussão da

agenda do público, até porque sempre dominavam os noticiários locais, como segurança

pública, saúde, geração de renda e emprego, duplicação e restauração de estradas, merenda

escolar, novas instalações para as escolas da rede estadual, cultura, turismo, abastecimento

d água e combate ao trabalho infantil. Para explicar como a gestão do governador estava

atuando para solucionar os problemas do Estado nesses setores, os produtores do guia

selecionavam as informações e as adaptavam à linguagem jornalística. O telejornal de Jarbas
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Vasconcelos acompanhou o modelo de descrição e testemunhalidade que identificamos no

capítulo anterior.

As ações oficiais da gestão de Jarbas Vasconcelos eram humanizadas porque os

assuntos eram noticiados a partir de um exemplo concreto, vivido por uma pessoa da

comunidade afetada, que era entrevistada para falar do problema que estava enfrentando.

Desse modo, tomava-se a parte pelo todo. Esse roteiro era construído de forma objetiva,

aproveitando os formatos do telejornalismo que são reconhecidos pelo público para explicar,

de forma factual e didática, como as intervenções do governo do Estado estavam melhorando

a vida das pessoas.

Dos 19 scripts47 dos programas de Vasconcelos, 17 obedeciam à mesma seqüência

para facilitar a compreensão e o reconhecimento das pessoas, procurando atrelar os roteiros

do guia aos modelos de um telejornal48 exibido por qualquer emissora de televisão, inclusive

com a divisão em blocos, dando espaço até para os comerciais. Na análise das fitas gravadas

dos programas de Vasconcelos, identificamos que o seguinte roteiro foi traçado pelo guia para

atrelar os programas do HGPE do governador candidato aos de um telenoticiário. Dessa

forma, chegamos ao seguinte script-padrão:

O modelo padrão do HGPE de Jarbas Vasconcelos

1) Abertura do guia eleitoral

2) Vinheta49 do telejornal

3) Locutor/apresentador anuncia o início do telejornal

                                                          
47 O script é um termo técnico para designar o papel lauda do telejornalismo. É o roteiro traçado pelos editores
do telenoticiário com as marcações técnicas que são seguidas pelo locutor/apresentador.
48 A seqüência do script do programa de Jarbas Vasconcelos assemelha-se ao espelho de um telejornal, por isso
anexamos o script de um telejornal local (anexo 1).
49 Marca a abertura ou intervalo de um telejornal com logotipo e música para caracterizar o noticiário.
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4) Escalada50

5) Locutor/apresentador introduz a cabeça da matéria51

6) As reportagens são veiculadas

7) Locutor/apresentador encerra a abordagem do tema falando das

propostas do governador para o próximo mandato

8) O governador candidato aparece no vídeo fazendo um comentário

referente ao assunto abordado pela matéria

9) Vinheta com propaganda do governador, chamadas com imagens de

caminhadas e comícios do candidato e convites para a população

participar de outros eventos da campanha

10) Locutor/apresentador encerra o telejornal e o guia eleitoral

11) Comercial

De acordo com a análise que fizemos a partir da identificação desse roteiro-padrão, o

locutor desempenhava o papel de apresentador do noticiário sempre narrando textos em off52.

Ele iniciava o programa do governador candidato assim: Este é o programa da União por

Pernambuco53. Jarbas, a mudança segue em frente . Depois, surgia uma vinheta com a

                                                          
50 Escalada é um termo técnico utilizado para as manchetes que são anunciadas no início do telejornal. No
programa de Jarbas, a escalada era feita pelo próprio repórter que produzia a matéria. Também pode ser lida pelo
apresentador. São as manchetes do jornal televisivo.
51 A cabeça da matéria é um termo técnico para se referir ao lide da matéria no telejornalismo. É normalmente
lida pelo apresentador do jornal e dá o gancho da matéria, ou seja, liga o texto do apresentador ao do repórter que
fez a matéria.
52 O termo off é usado para mostrar que a voz do narrador é veiculada na TV sem a sua imagem.
53 A União por Pernambuco é o nome da coligação formada pelos partidos que apoiavam a candidatura para a
reeleição do governador Jarbas Vasconcelos.
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imagem dos quatro repórteres que trabalhavam na campanha do governador54, veiculada na

abertura de todas as edições.

A palavra volta para o locutor, que, em off, faz um novo contato com o

telespectador, avisando que o telejornal de Jarbas Vasconcelos está no ar, e chama as matérias

que serão transmitidas na edição daquele dia: Começa agora o programa de Jarbas, o

governador que trabalha para transformar Pernambuco e melhorar a vida da gente. Com

Jarbas a mudança continua e Pernambuco segue em frente no rumo certo, com proposta e com

o programa de quem já provou que sabe governar. Na edição de hoje... Esse trecho de

abertura foi veiculado em 17 das 19 edições do HGPE de Vasconcelos de forma muito

marcada, como acontece com a abertura de todo telejornal de uma emissora comercial.

Depois que o apresentador dizia na edição de hoje... , os repórteres entravam em cena

para anunciar as manchetes das matérias principais de cada programa. É o que, tecnicamente,

chamamos no jornalismo de escalada. Em alguns telejornais, a escalada é feita por um ou dois

apresentadores. Em outros, pelos próprios repórteres. De qualquer forma, a escalada é um

instrumento que, logo de início, dá o ritmo da edição do telejornal, mapeando os assuntos que

serão abordados para chamar a atenção do telespectador, orientando-o. É semelhante à

primeira página de um jornal impresso, mediante a qual o leitor pode ter uma idéia dos

assuntos mais importantes que foram publicados na edição. Na roteirização que fizemos para

mapear os temas trabalhados nas edições do telejornal de Jarbas, encontramos as seguintes

chamadas:

As chamadas das escaladas do telejornal de Jarbas Vasconcelos

Programa 1 (20/08)  Não teve

                                                          
54 Veja no anexo 2 as fotos que reproduzem a vinheta de abertura do telejornal de Jarbas Vasconcelos.
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Programa 2 (22/08)  Veja como o Hospital da Restauração mudou para melhor

Programa 3 (24/08)  Novas indústrias e mais empregos em Pernambuco

Programa 4 (27/08)  BR-232 emprego é desenvolvimento no interior

Programa 5 (29/08)  Novas indústrias trazem emprego e renda para Pernambuco

Programa 6 (31/08)  Merenda escolar gera emprego e renda

Programa 7 (03/09)  Novas empresas e mais emprego no pólo farmacoquímico

Programa 8 (05/09)  A segurança em Pernambuco é tratada com seriedade

                                   Pernambuco ganha prêmio em educação

Programa 9 (07/09)  A água do São Francisco chegou ao Sertão do Araripe

Programa 10 (10/09)  Emprego e renda no caminho da PE-15

Programa 11 (12/09)  O arquivo criminal de Pernambuco no século XXI

Programa 12 (14/09)  Novas indústrias e mais emprego em Pernambuco

Programa 13 (17/09)  Reformas nas escolas

                                     Combate ao trabalho infantil

Programa 14 (19/09)  Delegado titular, uma realidade em todos os municípios de

Pernambuco

Programa 15 (21/09)  Turismo cresce e gera emprego para todo o Estado

Programa 16 (24/09)  Zona da Mata recebe 151 milhões de dólares nos próximos cinco

anos do Promata

Programa 17 (26/09)  Aeroporto internacional dos Guararapes é o maior do Nordeste

Programa 18 (28/09)  Na BR-232 o primeiro túnel rodoviário do Nordeste

Programa 19 (1º/10)  Não teve

Ao mostrarmos esse roteiro geral com as escaladas de todos os programas, queremos

reforçar que o script do HGPE de Jarbas Vasconcelos, mais uma vez, utilizou um recurso do

telejornalismo que imprime o ritmo da edição de um noticiário. Em algumas emissoras de TV,



Palanque Eletrônico: o Horário Gratuito da Propaganda Eleitoral e os Gêneros do Telejornalismo

126

a escalada é repetida no fim da edição para lembrar os assuntos mostrados no noticiário. A

abertura com vinheta e a escalada são duas marcas essenciais para a consolidação da fórmula

de organização de um telejornal.

É importante ainda ressaltar que as chamadas citadas no quadro acima não

correspondem ao número total de reportagens veiculadas, isso porque nem todas as 26

matérias exibidas foram anunciadas nas escaladas. Esse recurso do telejornalismo não foi

utilizado no primeiro e no último programa. No primeiro, o candidato fez um rápido discurso

de apresentação, falando do esforço feito para reestruturar o Estado no primeiro mandato e

ressaltando que ainda tinha muito para fazer, por isso disputava a reeleição. A matéria então

foi veiculada no meio daquele programa.

Na última edição do HGPE de Jarbas, o recurso da escalada também não foi utilizado

porque naquele programa o guia fez um balanço de todas as matérias apresentadas ao longo

do horário gratuito e sem a presença dos repórteres, só com a narração do apresentador em off

e a veiculação de depoimentos. Nesse programa especificamente o formato do telejornalismo

foi deixado de lado para que o enquadramento da tradicional propaganda política fosse

ressaltado. Era a última edição do HGPE de Jarbas e o governador aproveitou para se despedir

do público e pedir votos abertamente, como veremos mais adiante.

Essa diferença de estilo teve de ser ressaltada para que o contrato de leitura que

tinha sido firmado, até aquele momento, pelo telejornal, entre Jarbas e o telespectador não

fosse quebrado. Houve uma mudança de formatação do gênero. Nos programas anteriores o

guia do governador priorizou a economia do telejornalismo. Mas voltaremos a analisar essa

questão depois, quando abordaremos os recursos do formato da propaganda tradicional

utilizados pelo candidato.

Após a escalada, o apresentador começa a falar sobre o assunto da matéria, usando um

tom crítico. Muitas vezes falando dos problemas que o Estado enfrentou antes da gestão do
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governador Jarbas Vasconcelos, exibindo imagens negativas. Na cabeça da matéria, o

apresentador assumia o tom do discurso político, para evitar que isso acontecesse na

construção do texto do repórter, impedindo que a matéria tivesse um enfoque político (isso

terminava ocorrendo de qualquer forma, mas de uma maneira mais pasteurizada). Nessa

abertura, o locutor/apresentador também começava a abordar as iniciativas tomadas pela

gestão de Vasconcelos para resolver os problemas herdados do governo anterior, sempre com

uma narração em off. Nesse momento, as imagens eram positivas porque o

locutor/apresentador falava das intervenções realizadas por Jarbas Vasconcelos.

Em seguida, a reportagem começava a ser veiculada. Qualquer tom político ou

panfletário era deixado de lado para que o discurso da objetividade do jornalismo entrasse em

cena, conforme exigia aquele formato, que já estava adaptado à rotina dos jornalistas. Como o

jornalismo é construído por versões, a única a ser veiculada era a do governador. Nesse

espaço, o repórter executava todas as estratégias exigidas pelo gênero reportagem com

narrações em off, passagens e entrevistas conhecidas como o povo fala . As matérias do

HGPE eram produzidas pelos quatro repórteres que trabalharam na campanha  todos eram

identificados e facilmente reconhecidos pelo público porque já atuavam em emissoras de TV

locais. Em três dos 19 programas de Vasconcelos chegaram a ser exibidas até duas

reportagens por edição. O nome dos jornalistas era creditado, ou seja, aparecia no vídeo no

momento em que as passagens eram realizadas.

Depois que a matéria era encerrada, o locutor/apresentador voltava a aparecer com sua

voz em off e apresentava as ações do programa de governo do candidato Jarbas Vasconcelos

para os próximos quatro anos, como nota coberta, mas sempre dentro do contexto da

reportagem que era veiculada diariamente pelo telejornal do governador. Ações que só seriam

implementadas se ele fosse reeleito para mais um mandato. Mais uma vez cabia ao
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locutor/apresentador pontuar o programa, dando o tom político do HGPE, mesmo que isso

ocorresse dentro do telejornal de Jarbas Vasconcelos.

Só depois de toda essa seqüência era que o governador se posicionava por meio de um

comentário. Apesar de ser um programa eleitoral, a imagem de Jarbas era sempre vinculada à

do gestor que estava utilizando aquele espaço na TV para prestar contas de suas realizações

no primeiro mandato. Era uma espécie de comentário que complementava os argumentos

utilizados pelo locutor, na abertura das matérias e nas notas cobertas, e pelo repórter, na

produção das reportagens.

O depoimento de Jarbas Vasconcelos era objetivo e didático, obedecendo à linguagem

coloquial da televisão. O tom emocional da tradicional propaganda política foi deixado de

lado para não se confrontar com as estratégias enunciativas do telejornalismo. Nessas

ocasiões, Jarbas Vasconcelos era o governador, o gestor público, e não assumia a imagem de

candidato. Ele só deu vazão ao discurso político e pediu votos como candidato em duas

ocasiões: na primeira e na última edição de seu guia eleitoral, como analisaremos ainda neste

capítulo.

Depois que Jarbas Vasconcelos encerrava o discurso, aparecia um videoclipe com a

música da campanha cantada pelo cantor e compositor Dominguinhos, que tem uma imagem

muito vinculada ao homem do campo e aos trabalhadores mais humildes que vêm do interior

para arranjar emprego na Região Metropolitana do Recife. Esse clipe mostrava imagens

bonitas e positivas, nas quais o governador candidato aparecia trabalhando, conversando com

assessores e cumprimentando os eleitores. Em nove dos 19 programas de Jarbas Vasconcelos,

esse clipe embalava a divulgação de imagens de caminhadas e comícios realizados na Região

Metropolitana do Recife e no interior; chamando a população a participar de outros eventos

da campanha.
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Em seguida, o locutor/apresentador oficial do programa encerrava a edição diária do

telejornal de Vasconcelos. Em três edições, ele fazia uma espécie de resumo das notícias

veiculadas naquele dia, retomando um recurso muito utilizado por emissoras comerciais para

ajudar o telespectador a se lembrar das informações transmitidas pelo noticiário, uma vez que

o ritmo acelerado da TV não favorece a memorização.

No fim do primeiro programa, o locutor/apresentador já fez uso dessa estratégia: Na

edição de hoje você ficou sabendo que Pernambuco vai ter a polícia mais moderna do Brasil.

Termina aqui o programa da União por Pernambuco . Em seis programas, o locutor encerrou

o telejornal de Jarbas Vasconcelos de forma mais direta: Termina aqui o programa da União

por Pernambuco . Em dez edições do guia, no entanto, o locutor/apresentador aproveitava

esse espaço e chamava a atenção do telespectador para o próximo programa, o que também é

uma estratégia do telejornalismo para tentar manter a audiência: Na próxima edição, você vai

conhecer novas propostas do programa Jarbas 2003. Termina agora o programa da União por

Pernambuco .  O encerramento do telejornal de Vasconcelos também era marcado para que o

telespectador soubesse que o programa estava terminando. O guia do candidato governador

quis distinguir o HGPE de Vasconcelos do HGPE dos demais e deixar claro o formato de

telejornal.

Para o grande público, o guia eleitoral de Jarbas Vasconcelos terminava com as

palavras do apresentador, mas o HGPE do governador reservou um espaço para veicular uma

espécie de propaganda após o telejornal defendendo Jarbas das críticas que eram feitas nos

guias eleitorais dos adversários. Como o governador tinha optado por uma linha propositiva,

para não trocar acusações diretamente com os opositores (estamos falando do bateu-levou), a

propaganda exibida após o telejornal de Vasconcelos desempenhava essa função. Era como

um comercial. Ainda neste capítulo voltaremos a abordar esse tema.
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3.1.3 A caracterização dos gêneros do telejornalismo

Na análise dos roteiros utilizados pelo guia eleitoral de Jarbas Vasconcelos,

identificamos os seguintes gêneros do telejornalismo: a reportagem, a entrevista, a nota

coberta e o comentário. Todos os formatos foram veiculados em forma de notícia. Eles foram

utilizados em 17 dos 19 programas exibidos no HGPE do governador candidato em 2002. Nos

outros dois programas, o modelo adotado foi o da tradicional propaganda política. Nas

edições em que o telejornalismo foi o enquadramento escolhido como critério para

transformar as informações político-eleitorais em notícias, a produção do gênero reportagem

ganhou destaque com a utilização dos rituais que caracterizam a construção de seu texto: a

narração em off, a passagem e as entrevistas com a população chamadas de o povo fala ou

enquete. 

Todas as entrevistas transmitidas pelo telejornal de Jarbas Vasconcelos foram

gravadas nas ruas ou no interior de residências, fábricas, empresas e escolas. Não houve

entrevista gravada em estúdio. Dessa forma, o gênero entrevista estava inserido na formatação

da reportagem ou de notas cobertas, como veremos ainda neste capítulo. Em algumas

entrevistas a pergunta do repórter poderia ser identificada, mas em outras não.

3.1.3.1 A reportagem e a entrevista
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Por meio da reportagem, o jornalista explica a notícia com o maior número possível de

informações coletadas para que o fato abordado possa ser aprofundado, a edição dá o ritmo da

matéria, estabelecendo a cronologia com início, meio e fim, como evidenciamos no capítulo

anterior quando tratamos dos gêneros do telejornalismo. No HGPE, a entrevista faz parte da

reportagem com os depoimentos das pessoas que exercem o papel de testemunhas das ações

implementadas pelo governador candidato. Não há entrevista gravada em estúdio. Esses dois

gêneros do telejornalismo foram construídos ao longo do guia de Jarbas Vasconcelos, como

um quebra-cabeça, pelos quatro repórteres que trabalharam na produção do telejornal do

governador candidato. Todos inclusive tiveram o nome creditado55 no vídeo, para mostrar que

estavam nos locais onde as matérias foram produzidas.

Para que possamos identificar como esses dois gêneros do telejornalismo foram

trabalhados no HGPE de Jarbas Vasconcelos, analisaremos cinco programas que apresentam

reportagens diferenciadas. No primeiro, um único repórter produz a reportagem que marcou o

programa 7, exibido no dia 3 de setembro de 2002. O segundo caso analisado traz as duas

reportagens trabalhadas no programa 8, do dia 5 de setembro de 2002. No terceiro roteiro

estudado, a equipe de reportagem do governador candidato mostrou fôlego ao produzir uma

matéria longa gravada no Sertão e transmitida no dia 7 de setembro, no programa 9 do

telejornal de Jarbas.

O programa 10 também foi analisado porque trazia uma reportagem feita por dois

repórteres, que enfocaram a triplicação de uma rodovia de Pernambuco pelos mais variados

aspectos. Esse programa foi veiculado no dia 10 de setembro de 2002. A quinta reportagem

aprofundada em nossa análise foi a veiculada no programa 6, do dia 31 de agosto de 2002, na

qual toda a narrativa jornalística na primeira pessoa foi feita pelo próprio personagem

entrevistado pelos repórteres e produtores do telejornal de Jarbas Vasconcelos. Agora, vamos

                                                          
55 O crédito é um termo técnico utilizado para identificar a assinatura do nome do repórter quando sua imagem
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descrever e analisar os roteiros de cada um dos cinco programas citados acima, que

caracterizam os gêneros reportagem e entrevista.

A análise do programa 7 56 (3/9/2002)

No roteiro do programa 7, o repórter José Caminha traz a notícia do crescimento do

pólo farmacoquímico do Estado. Na matéria, colocou-se até o depoimento de um aliado

político importante  o ex-ministro da Saúde José Serra, que naquela eleição disputava a

Presidência da República  sem quebrar o ritmo da reportagem, deixando de lado qualquer

conotação eleitoral.

O programa abordou os avanços do Laboratório Farmacêutico de Pernambuco

(Lafepe), que foi utilizado como um exemplo positivo da atuação do Estado na área de saúde,

inclusive pelos próprios opositores de Jarbas Vasconcelos. O governador candidato mostrou

de forma jornalística como o Lafepe estava antes de sua gestão e como ficou depois de suas

intervenções.

O script   

Locutor (off)57  Este é o programa da União por Pernambuco. Jarbas, a mudança segue em

frente!

Vinheta  Abertura do programa.

                                                                                                                                                                                    
aparece no vídeo.
56 Veja imagens do programa 7 de Jarbas Vasconcelos no anexo 3.
57 Texto narrado sem a imagem de seu autor no vídeo.
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Locutor (off)  Começa agora o programa de Jarbas. O governador que trabalha para

transformar Pernambuco e melhorar a vida da gente. Com Jarbas a mudança continua.

Pernambuco segue em frente no rumo certo com proposta, com programa de quem já provou

que sabe governar. Na edição de hoje...

Imagens  O governador candidato trabalhando, visitando obras e conversando com

assessores.

Repórter (ao vivo)58  Novas empresas e mais emprego com o pólo farmacoquímico.

Vinheta  Jingle da campanha

Repórter (off) 

 

O Lafepe é um dos orgulhos de Pernambuco. É o maior laboratório

farmacêutico do Nordeste. É o segundo laboratório público do Brasil. A atual política de

remédios genéricos do país só foi possível com a reconstrução do Lafepe, que produz até

cento e quarenta e sete por cento mais em conta que os de marca comercial.

Imagens  Das instalações do laboratório.

Povo Fala (ao vivo)  Medicamentos com esses preços, a gente só acha aqui.

Locutor (off)  Apesar de tamanha importância, o Lafepe quase fechou em noventa e oito por

conta do atraso. Jarbas encontrou o Lafepe quebrado, com uma dívida de trinta e sete  milhões

                                                          
58 A palavra ao vivo é utilizada para dizer que a voz e a imagem estão no vídeo.
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de reais. Nem o décimo terceiro salário dos funcionários havia sido pago pelo governo

anterior.

Imagens de arquivo  Matérias dos jornais da época sobre os problemas no Lafepe.

Repórter (off) 

 

Jarbas assumiu e colocou os salários em dia, pagou as dívidas e investiu seis

milhões de reais na recuperação da estrutura industrial do Lafepe. Jarbas construiu ainda uma

nova fábrica de medicamentos líquidos em Dois Irmãos, no Recife. A produção saltou de oito

milhões para quarenta milhões de unidades de remédios líquidos por ano, um investimento de

mais de cinco milhões de reais. Dinheiro do Ministério da Saúde e do Governo do Estado.

Imagens  Ações tomadas pelo governador realizadas para beneficiar os trabalhadores e a

infra-estrutura da fábrica.

José Serra (ao vivo)  Queria agradecer ao Governo do Estado e aos funcionários do Lafepe,

que aceitaram o desafio. O laboratório vai se expandir.

Repórter  (off) - Até o final do ano, estará sendo inaugurada mais uma fábrica do Lafepe para

produzir novos tipos de comprimidos. As obras estão adiantadas. Os equipamentos já foram

comprados no Brasil e no exterior, um investimento de oito vírgula cinco milhões de reais em

convênio com o Ministério da Saúde. A nova fábrica vai aumentar em seis vezes a capacidade

de produção do Lafepe, de duzentos milhões de unidade para um bilhão e duzentos milhões

por ano.

Imagens  Das instalações do laboratório, das máquinas sendo instaladas.
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Repórter (passagem/ao vivo) - O Lafepe vai ampliar ainda a fábrica de remédios injetáveis; a

meta é produzir um bilhão de unidades por ano. Já está sendo negociado um empréstimo com

o BNDES no valor de onze milhões de reais para a construção da nova unidade. O Lafepe vai

se tornar empresa-âncora do pólo farmacoquímico, que vai agregar novos laboratórios e

indústrias fornecedoras de componentes farmacêuticos, gerando assim mais empregos.

Povo Fala (ao vivo)  Vai desenvolver a indústria farmacêutica no Nordeste.

Repórter (off) 

 

Os remédios do Lafepe, além de mais baratos, fazem o mesmo efeito das

marcas comerciais. Os médicos sabem disso.

Imagens  Do movimento nas farmácias do Lafepe.

Povo Fala (ao vivo)  Os preços são ótimos.

Repórter (off) - A procura é tanta que Jarbas mandou ampliar o número de farmácias. Ele

encontrou apenas duas e agora já são dez farmácias na Região Metropolitana do Recife: na

Rua da Imperatriz, Rua do Imperador, Afogados, Derby, TIP, Dois Irmãos, Casa Amarela,

Olinda, Jaboatão e Paulista. E duas no interior: Carpina e Caruaru.

Imagens  Das farmácias com os endereços surgindo na tela da TV (arte).

Povo Fala (ao vivo)  Foi uma bênção.

Povo Fala (ao vivo)  Chegou a oportunidade de comprar aqui mesmo.
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Locutor (off) 

 
O programa Jarbas dois mil e três vai implantar o pólo farmacoquímico com a

atração de laboratórios que vão produzir novos tipos de remédios genéricos, novas empresas

de apoio para fabricação de frascos, ampolas, embalagens, rótulos, produtos hospitalares

descartáveis, gerando novos postos de trabalho.

Imagens  De outros laboratórios, da fabricação dos medicamentos.

A análise

Neste primeiro exemplo da formatação do telejornal do guia eleitoral de Jarbas

Vasconcelos, podemos encontrar os principais rituais de um telenoticiário. Há um diálogo

com o formato telejornalístico adotado pelas emissoras comerciais, começando pela abertura

marcada do locutor/apresentador, que, em off, chama a matéria principal: Começa agora o

programa de Jarbas. O governador que trabalha para transformar Pernambuco e melhorar a

vida da gente. Com Jarbas a mudança continua. Pernambuco segue em frente no rumo certo

com proposta, com programa de quem já provou que sabe governar. Na edição de hoje... . A

escalada, com a chamada da única reportagem exibida naquele programa, foi feita pelo

próprio repórter ao vivo: Novas empresas e mais emprego com o pólo farmacoquímico .

A matéria começa a ser veiculada com o repórter fazendo uma narração em off para

introduzir o assunto da reportagem: O Lafepe é um dos orgulhos de Pernambuco. É o maior

laboratório farmacêutico do Nordeste. É o segundo laboratório público do Brasil. A atual

política de remédios genéricos do país só foi possível com a reconstrução do Lafepe, que

produz até cento e quarenta e sete por cento mais em conta que os de marca comercial . Para
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sustentar a narração em off, apareciam imagens das instalações do laboratório. O guia coloca

um trecho de uma entrevista feita pelo repórter com uma pessoa na rua, elogiando o preço dos

medicamentos do Lafepe: Medicamentos com esse preço, a gente só acha aqui .

Para inserir um tom mais político, criticando os adversários que estão em outro

palanque sem que o repórter se envolva, o locutor/apresentador volta a narrar em off, falando

dos problemas que o governador herdou quando assumiu o mandato em noventa e nove:

Apesar da tamanha importância, o Lafepe quase fechou em noventa e oito por conta do

atraso. Jarbas encontrou o Lafepe quebrado, com uma dívida de trinta e sete milhões de reais.

Nem o décimo terceiro salário dos funcionários havia sido pago pelo governo anterior . As

imagens de arquivo das matérias veiculadas na época davam o tom factual, mostrando que a

informação era verdadeira, porque foi publicada em jornais de grande circulação em

Pernambuco. Esse é um recurso muito utilizado pelo jornalismo. O jornalismo de televisão faz

referência ao jornalismo impresso para ressaltar a força de enunciação de seu campo social.

A reportagem sobre o Lafepe é retomada com a narração em off do repórter, que fala

sobre a evolução do laboratório depois que o governador assumiu, sustentada por imagens

positivas. O depoimento do ex-ministro da Saúde José Serra é introduzido para comprovar

que as informações veiculadas têm credibilidade. Serra é aliado de Jarbas e candidato a

presidente da República. Neste caso, o gênero entrevista não foi caracterizado porque a fala

do ministro foi gravada a partir de um discurso realizado em um evento do Lafepe.

O repórter faz sua passagem, como reza a cartilha do jornalismo, para anunciar

informações importantes, mesmo porque não havia imagens para justificar uma narração em

off. É no momento da passagem que o jornalista assina a matéria porque aparece no vídeo. O

Lafepe vai ampliar ainda a fábrica de remédios injetáveis; a meta é produzir um bilhão de

unidades por ano. Já está sendo negociado um empréstimo com o BNDES no valor de onze

milhões de reais para a construção da nova unidade. O Lafepe vai se tornar empresa-âncora
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do pólo farmacoquímico, que vai agregar novos laboratórios e indústrias fornecedoras de

componentes farmacêuticos, gerando assim mais empregos , afirma o repórter na passagem.

Depois que a reportagem é encerrada, o locutor/apresentador volta com narração em

off para dar o tom político do telenoticiário. Ele fala das ações previstas para o pólo

farmacoquímico no programa de governo de Jarbas Vasconcelos para os próximos quatro

anos por meio de uma nota coberta (gênero que analisaremos ainda neste capítulo): O

programa Jarbas dois mil e três vai implantar o pólo farmacoquímico com a atração de

laboratórios que vão produzir novos tipos de remédios genéricos, novas empresas de apoio

para fabricação de frascos, ampolas, embalagens, rótulos, produtos hospitalares descartáveis,

gerando novos postos de trabalho . São exibidas imagens de outros laboratórios e do Lafepe

produzindo remédios.

A análise do programa 8 59 (5/9/2002)

Neste programa, duas reportagens foram exibidas, nas quais podemos identificar

também o gênero entrevista. A repórter Jaqueline Andrade aborda um tema delicado para o

governador candidato: a segurança pública. A repórter Tita Amorim discorre sobre o prêmio

que Pernambuco ganhou na área de educação. Mais uma vez, o tom político do noticiário

ficou por conta do locutor/apresentador, que ressaltou os problemas enfrentados pelo

governador candidato e as ações tomadas para resolvê-los. Os pontos do programa de governo

de Jarbas Vasconcelos para 2003 também foram ressaltados pelo locutor/apresentador.

O script

                                                          
59 Veja imagens do programa 8 de Jarbas Vasconcelos no anexo 4.
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Locutor (off)  Este é o programa da União por Pernambuco. Jarbas, a mudança segue em

frente!

Vinheta  Abertura do programa

Locutor (off)  Começa agora o programa de Jarbas. O governador que trabalha para

transformar Pernambuco e melhorar a vida da gente. Com Jarbas a mudança continua.

Pernambuco segue em frente no rumo certo com proposta, com programa de quem já provou

que sabe governar. Na edição de hoje...

Imagens  O governador candidato trabalhando, visitando obras e conversando com

assessores.

Repórteres (ao vivo)  A segurança em Pernambuco é tratada com seriedade.

                                      Pernambuco ganha prêmio em Educação.

Vinheta  Jingle da campanha.

PRIMEIRA REPORTAGEM

Locutor (off)  A mais ampla mudança na polícia de Pernambuco está em andamento. O

modelo em implantação é baseado no conceito de inteligência operacional. Policiamento

preventivo com a participação da comunidade, informação rápida, estatísticas confiáveis,

banco de dados único, comunicação integrada entre as Policias Civil e Militar. Para o combate
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ao crime organizado, armamento de última geração e modernas técnicas de investigação

policial. Um exemplo é o Grupo de Operações Especiais Anti-Seqüestro.

Imagem  De policiais nas ruas e na sede do Grupo de Operações.

Repórter  (off) 

 

Mil novecentos e noventa e oito. Bairro de Santo Amaro, Recife. Esta era a

antiga sede do GOE  Grupo de Operações Especiais Anti-Seqüestro, uma das unidades mais

importantes da polícia de Pernambuco. Esta foi a herança encontrada por Jarbas: infra-

estrutura precária, equipamentos ultrapassados, xadrez em péssimo estado, infiltrações por

toda parte. Jarbas assumiu e encarou o problema de frente [sic]. O GOE mudou de cara e de

endereço. O novo prédio foi especialmente construído para o grupo anti-seqüestro, com salas

individuais para delegados, escrivães. Salas especiais para o reconhecimento de suspeitos.

Sala de armas e celas seguras. O GOE é hoje uma das poucas delegacias do país com um

quadro próprio de peritos, trabalho científico com tecnologia desenvolvida na Europa. O GOE

é comandado há dez anos pelo delegado especial Aníbal Moura, um dos policiais mais

preparados do país. Aníbal Moura ensina técnica de investigação na Academia de Polícia e

tem curso de especialização na Swat da Flórida, nos Estados Unidos.

Imagem  Matérias dos jornais que mostram a situação do GOE em 1998.

Povo fala (ao vivo) - Aníbal Moura  A gente fica orgulhoso com melhores condições de

trabalho e estrutura.

Repórter (off)  Com Jarbas, o efetivo aumentou. Agora, os policiais vão às ruas com

viaturas novas. Armamentos de última geração. Novos aparelhos de radiocomunicação. Os

policiais também estão sendo capacitados, inclusive no exterior.
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Imagem  Novos aparelhos e os policiais trabalhando.

Povo fala (ao vivo)  Aníbal Moura  Não estou fazendo favor ao Governo. Não estou

engajado politicamente em uma idéia. Mas temos que resgatar o avanço que o atual Governo

promoveu na segurança pública, em especial na Polícia Civil.

Repórter (passagem/ao vivo)  O GOE atua nos casos de alta complexidade na área policial:

extorsão, seqüestro e extorsão mediante seqüestro. Com o GOE modernizado e mais

aparelhado, nessas três áreas o índice de elucidação e prisão dos envolvidos ultrapassa setenta

por cento.

Imagens  Matérias dos jornais sobre o trabalho do GOE na elucidação dos crimes.

Repórter (passagem/ao vivo) 

 

Nos últimos três anos, os policiais do GOE conseguiram

desarticular as cinco principais quadrilhas de seqüestradores de Pernambuco. Trinta e sete

pessoas estão presas, os foragidos já estão com os mandados de prisão expedidos pela Justiça.

Povo Fala (ao vivo)  Aníbal Moura 

 

As Polícias Civil e Militar estão recebendo do

Governo investimentos que facilitam o trabalho e vão ao encontro dos anseios da população.

É a verdade.

Locutor (off) 

 

O programa de governo de Jarbas para dois mil e três para a defesa social vai

consolidar a nova polícia de Pernambuco. Jarbas vai ampliar a instalação de núcleos de

segurança pública no grande Recife e interior do Estado. Jarbas vai ampliar os cursos de

capacitação e formação de policiais civis e militares dentro da política de policiamento
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preventivo com policiais com diálogo permanente com a população. Jarbas vai estender para

todo o Estado o Sistema de Inteligência Operacional em delegacias e núcleos de segurança.

Jarbas vai estimular a criação de novos conselhos comunitários de segurança, com a

participação de moradores das comunidades atendidas pelos núcleos de segurança. Jarbas vai

prosseguir na modernização e no reaparelhamento das Polícias Civil e Militar e do Corpo de

Bombeiros de Pernambuco.

Imagens  Policiais nas ruas trabalhando, delegacias e arte para explicar as futuras ações.

Jarbas (ao vivo)  Tenho na segurança a maior das minhas preocupações. Enfrentei o

problema desde o primeiro dia. Encontrei as Polícias Civil e Militar totalmente

desaparelhadas e desmotivadas. Novos equipamentos deram aos nossos policiais condições de

enfrentar os criminosos. Mas o crime evolui e a polícia precisava evoluir também. Estamos

investindo em uma nova formação profissional. Nossos policiais estão passando por um curso

de capacitação na UFPE. Criamos um novo modelo de policiamento preventivo baseado no

convívio com as comunidades. Os núcleos de segurança são bem avaliados pela população.

Nosso modelo é pioneiro e já está sendo copiado por outros Estados. Tudo isso leva tempo.

Foi preciso primeiro criar o modelo, implantá-lo e vencer as resistências. Até o final do ano já

teremos investido em segurança cento e quarenta milhões de reais. Eu acredito que a solução

está longe de ser alcançada. Mas, com trabalho, determinação e humildade para reconhecer as

falhas, a gente chega lá.

Vinheta  Música com Dominguinhos

SEGUNDA REPORTAGEM
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Repórter (off) 

 
Pernambuco tem novecentas e oitenta e nove escolas estaduais, vinte e sete

mil professores, dezessete mil funcionários e um milhão de alunos. Para controlar a vida

escolar de toda essa gente, é preciso manter em dia notas, matrículas, transferências.

Imagem  Das fachadas das escolas e dos funcionários trabalhando para organizar os

fichários.

Povo fala (ao vivo)  diretora de escola estadual  Temos aqui as fichas individuais dos

alunos, temos também o boletim.

Imagem  Da diretora e dos fichários.

Repórter (off)  Depois de preencher tudo é preciso arquivar.

Povo fala (ao vivo)  secretária de escola  Este é o nosso primeiro arquivo, a partir de mil

novecentos e cinqüenta e seis. As fichas são velhas. Tem o problema da poeira.

Repórter (off)  Com Jarbas, a administração escolar está mudando. Das novecentas e oitenta

e nove escolas estaduais, setecentas e oitenta e seis já estão fazendo gestão escolar através de

computadores: matrícula, histórico escolar, transferência, freqüência e notas dos alunos agora

são informatizados.

Imagem  Das escolas com computadores fazendo as fichas dos alunos.

Repórter (passagem/ao vivo)  Em Garanhuns, vinte e duas escolas da rede estadual estão

implantando o sistema integrado de informação gerencial. Trinta e quatro já estão com o
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sistema em funcionamento, como esta: a Escola Professor Jerônimo Gueiros, que tem mais de

mil e quinhentos alunos e arquivos com quarenta e um anos com milhares de papéis com

informação que aos poucos estão saindo das pastas para o computador.

Repórter (off)  Em Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú, as informações dos alunos

da Escola Estadual Cônego João Leite já estão indo direto para o computador.

Imagem  Da escola de Afogados da Ingazeira.

Povo fala (ao vivo)  diretora de escola estadual  Com certeza, o sistema é um momento

de grande importância.

Locutor (off)  O programa de informatização da rede escolar entregou mais de três mil

computadores e treinou até agora três mil funcionários. O programa está em fase final de

implantação, verificação de problemas e busca de soluções. Isso significa o avanço na gestão

escolar de Pernambuco, que está entrando no século vinte e um. Por isso, a modernização da

gestão escolar em Pernambuco rendeu, nesta quinta-feira, em Fortaleza, o Prêmio Finep dois

mil e dois, do Ministério da Ciência e Tecnologia. O modelo de gestão escolar de Pernambuco

passa a ser referência para todo o Brasil.

Imagem  Do evento em Fortaleza

Povo fala (ao vivo)   representante do Ministério da Ciência e Tecnologia  Nossa

esperança é que, com esse tipo de iniciativa, multipliquem-se as iniciativas que geram

inovação.
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A análise

Para possibilitar que o telespectador reconheça de imediato que o HGPE de Jarbas

Vasconcelos está começando, o locutor/apresentador oficial do telejornal do governador

candidato retoma a abertura padrão, dizendo: Este é o programa da União por Pernambuco.

Jarbas, a mudança segue em frente! Começa agora o programa de Jarbas. O governador que

trabalha para transformar Pernambuco e melhorar a vida da gente. Com Jarbas a mudança

continua. Pernambuco segue em frente no rumo certo com proposta, com programa de quem

já provou que sabe governar. Na edição de hoje...

A escalada surge no vídeo com as imagens dos repórteres, anunciando as matérias que

serão exibidas naquela edição: A segurança em Pernambuco é tratada com seriedade.

Pernambuco ganha prêmio em educação . Antes da transmissão da primeira matéria, o

locutor/apresentador faz em off uma introdução sobre o assunto, falando sobre os avanços da

área de segurança pública no Estado, com imagens positivas sobre a atuação do Grupo de

Operações Especiais Anti-Seqüestro (GOE).

A mais ampla mudança na polícia de Pernambuco está em andamento. O modelo em

implantação é baseado no conceito de inteligência operacional. Policiamento preventivo com

a participação da comunidade, informação rápida, estatísticas confiáveis, banco de dados

único, comunicação integrada entre as Polícias Civil e Militar. Para o combate ao crime

organizado, armamento de última geração e modernas técnicas de investigação policial. Um

exemplo é o Grupo de Operações Especiais Anti-Seqüestro , diz o locutor/apresentador em

off.

Em seguida, a repórter Jaqueline Andrade começa a reportagem com a narração em

off, lembrando os problemas que o GOE enfrentava antes de Jarbas Vasconcelos assumir o

Governo: Mil novecentos e noventa e oito. Bairro de Santo Amaro, Recife. Esta era a antiga
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sede do GOE  Grupo de Operações Especiais Anti-Seqüestro, uma das unidades mais

importantes da polícia de Pernambuco. Esta foi a herança encontrada por Jarbas: infra-

estrutura precária, equipamentos ultrapassados, xadrez em péssimo estado, infiltrações por

toda parte. Jarbas assumiu e encarou o problema de frente [sic]. O GOE mudou de cara e de

endereço. O novo prédio especialmente construído para o grupo anti-seqüestro, com salas

individuais para delegados, escrivães. Salas especiais para o reconhecimento de suspeitos.

Sala de armas e celas seguras. O GOE é hoje uma das poucas delegacias do país com um

quadro próprio de peritos, trabalho científico com tecnologia desenvolvida na Europa. O GOE

é comandado há dez anos pelo delegado especial Aníbal Moura, um dos policiais mais

preparados do país. Aníbal Moura ensina técnica de investigação na Academia de Polícia e

tem curso de especialização na Swat da Flórida, nos Estados Unidos .

O texto é estruturado de acordo com a linguagem objetiva e factual do jornalismo.

Para dar mais ênfase aos fatos narrados, a edição faz uso de imagens de arquivo com as

matérias de jornais publicadas na época, contando os problemas do polícia pernambucana. No

fim desse off, a repórter traça um breve perfil do delegado do GOE, que será o principal

sujeito do gênero entrevista nesta reportagem. Uma foto do delegado é congelada para que

esses dados pessoais sejam escritos no vídeo  outro recurso do telejornalismo muito utilizado

para ilustrar as matérias com o objetivo de torná-las mais atrativas visualmente. Depois surge

a imagem do delegado sendo entrevistado, dizendo: A gente fica orgulhoso com melhores

condições de trabalho e estrutura .

A estratégia de utilizar um recurso visual para agregar leveza ao noticiário, como

acontece diariamente no telejornalismo, tornando a reportagem ainda mais didática, também

foi usada na passagem da repórter: Nos últimos três anos, os policiais do GOE conseguiram

desarticular as cinco principais quadrilhas de seqüestradores de Pernambuco. Trinta e sete

pessoas estão presas, os foragidos já estão com os mandados de prisão expedidos pela
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Justiça . A matéria é finalizada com outro trecho da entrevista do delegado do GOE,

ressaltando a credibilidade da notícia veiculada no HGPE de Vasconcelos: As Polícias Civil

e Militar estão recebendo do Governo investimentos que facilitam o trabalho e vão ao

encontro dos anseios da população. É a verdade .

Depois da entrevista, o locutor/apresentador retorna ao vídeo para ressaltar as ações do

programa de Jarbas Vasconcelos para 2003. Compete ao locutor/apresentador narrar as

informações oficiais em off, com imagens positivas da gestão do governador candidato para

combater a violência por meio de uma nota coberta (gênero que analisaremos a seguir): O

programa de governo de Jarbas para 2003 para a defesa social vai consolidar a nova polícia de

Pernambuco. Jarbas vai ampliar a instalação de núcleos de segurança pública no Grande

Recife e interior do Estado. Jarbas vai ampliar os cursos de capacitação e formação de

policiais civis e militares dentro da política de policiamento preventivo com policiais com

diálogo permanente com a população. Jarbas vai estender para todo o Estado o Sistema de

Inteligência Operacional em delegacias e núcleos de segurança. Jarbas vai estimular a criação

de novos conselhos comunitários de segurança, com a participação de moradores das

comunidades atendidas pelos núcleos de segurança. Jarbas vai prosseguir na modernização e

no reaparelhamento das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros de Pernambuco .

Em seguida, surge o comentário feito pelo governador candidato, que será analisado ainda

neste capítulo.

Para marcar a passagem de uma matéria para outra, sem quebrar o ritmo, aparece uma

vinheta com um jingle cantado por Dominguinhos com a música da campanha, como se fosse

um comercial exibido no intervalo do telejornal de Jarbas Vasconcelos. A repórter Tita

Amorim começa, com uma narração em off, sua reportagem sobre educação: Pernambuco

tem novecentas e oitenta e nove escolas estaduais, vinte e sete mil professores, dezessete mil
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funcionários e um milhão de alunos. Para controlar a vida escolar de toda essa gente, é preciso

manter em dia notas, matrículas e transferências .

Na seqüência, o gênero entrevista é mostrado por meio de depoimentos de uma

diretora e de uma funcionária da rede pública de ensino sobre as dificuldades que encontram

para manter os cadastros dos alunos em dia. Esse é o nosso primeiro arquivo, a partir de mil

novecentos e cinqüenta e seis. As fichas são velhas. Tem o problema da poeira , explica a

funcionária.

Para mostrar que as escolas estão sendo informatizadas para melhorar o sistema de

catalogação das informações dos alunos, a repórter exibe uma escola de Garanhuns, na Região

Agreste, que já está sendo beneficiada, na caracterização de sua passagem: Em Garanhuns,

vinte e duas escolas da rede estadual estão implantando o sistema integrado de informação

gerencial. Trinta e quatro já estão com o sistema em funcionamento, como esta: a Escola

Professor Jerônimo Gueiros, que tem mais de mil e quinhentos alunos e arquivos com

quarenta e um anos com milhares de papéis com informação que aos poucos estão saindo das

pastas para o computador .

A dimensão do programa de informatização da rede pública é explicitada quando a

reportagem vai até o Sertão do Estado. Em Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú, as

informações dos alunos da Escola Estadual Cônego João Leite já estão indo direto para o

computador , diz a repórter em off. Para finalizar a reportagem, colocou-se a entrevista de um

diretor dessa escola de Afogados da Ingazeira: Com certeza, o sistema é um momento de

grande importância .

O reconhecimento desse trabalho veio com um prêmio que o Estado ganhou do

Ministério da Ciência e Tecnologia. O guia de Jarbas fez questão de transmitir trechos da

entrega da premiação, que ocorreu em Fortaleza. Foi com essas imagens em off que o

locutor/apresentador do programa fez um balanço das ações de Jarbas Vasconcelos no
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primeiro mandato em mais uma nota coberta. O programa de informatização da rede escolar

entregou mais de três mil computadores e treinou até agora três mil funcionários. O programa

está em fase final de implantação, verificação de problemas e busca de soluções. Isso significa

o avanço na gestão escolar de Pernambuco, que está entrando no século vinte e um. Por isso, a

modernização da gestão escolar em Pernambuco rendeu, nesta quinta-feira, em Fortaleza, o

Prêmio Finep dois mil e dois, do Ministério da Ciência e Tecnologia. O modelo de gestão

escolar de Pernambuco passa a ser referência para todo o Brasil .

Para consolidar o discurso sustentado pelo locutor/apresentador, o HGPE exibiu a

entrevista feita com o representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, elogiando a

iniciativa do governador Jarbas Vasconcelos. Nossa esperança é que, com esse tipo de

iniciativa, multipliquem-se as iniciativas que geram inovação . Como foram transmitidas duas

matérias nessa edição, o locutor/apresentador encerrou o espaço de Jarbas Vasconcelos

lembrando a primeira matéria que tinha sido exibida, recurso utilizado freqüentemente por

muitos telejornais: Na edição de hoje, você ficou sabendo que Pernambuco vai ter a polícia

mais moderna do Brasil. Termina aqui o programa da União por Pernambuco .

A análise do programa 9 60 (7/9/2002)

Neste programa, o HGPE de Jarbas Vasconcelos exibiu uma matéria longa para falar

de um problema que preocupa, principalmente, os moradores do Sertão: a falta d água. A

repórter Rose Maria viaja por vilarejos e municípios da região para mostrar que a água do São

Francisco está chegando ao Sertão do Araripe. Nesta edição, o guia do governador candidato

pôde mostrar que suas equipes cortaram o Estado para levar notícias aos telespectadores.

Neste caso, notícias que favorecem a construção da imagem positiva do gestor público que

                                                          
60 Veja imagens do programa 9 de Jarbas Vasconcelos no anexo 5.
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tenta se reeleger. A matéria aborda casos que foram tirados de um contexto maior para que

fossem recontextualizados dentro do enfoque político-eleitoral do HGPE de Jarbas. Quando

esses episódios são recontextualizados, as possíveis críticas à gestão do Governo estadual são

esquecidas porque no telejornal do governador não são veiculadas opiniões contrárias à dele.

Não existe o contraditório porque a simulação do telejornal de Jarbas Vasconcelos não deixa

de ser um exemplo de propaganda política.

O script

Locutor (off)  Este é o programa da União por Pernambuco. Jarbas, a mudança segue em

frente!

Vinheta  abertura do programa

Locutor dois (ao vivo)  Hoje, vamos falar de duas palavras onde só uma letra faz toda a

diferença. Cumprido e comprido. Comprido com O diz respeito a algo longo. Como foi

comprido o período de espera pelas mudanças em Pernambuco. Já cumprido com U quer dizer

que algo foi realizado, por exemplo, oitenta por cento dos projetos do governo Jarbas já foram

realizados. Aprenda a lição e não confunda. Com Jarbas a mudança continua.

Locutor (off)  Começa agora o programa de Jarbas. O governador que trabalha para

transformar Pernambuco e melhorar a vida da gente. Com Jarbas a mudança continua.

Pernambuco segue em frente no rumo certo com proposta, com programa de quem já provou

que sabe governar. Na edição de hoje...
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Imagens  O governador candidato trabalhando, visitando obras e conversando com

assessores.

Repórter (ao vivo) - A água do São Francisco chegou ao Sertão do Araripe.

Vinheta  Jingle da campanha

Repórter (passagem/ao vivo)  Esse é o rio São Francisco. Fazer esse mundo de água chegar

ao Sertão foi o sonho de muitas gerações de pernambucanos. A gente traz para você agora a

realização desse sonho, conferindo de perto toda a estrutura e funcionamento da Adutora do

Oeste. O nosso trabalho começa por aqui, onde a água do São Francisco está ganhando um

novo caminho. Ela está sendo captada bem ali atrás, naquela estação da Compesa nas margens

do São Francisco, na cidade de Orocó.

Repórter (off) -  Para levar a água até o Alto da Serra, as três bombas da estação elevatória

consomem quinhentos e quarenta e sete mil quilowatts por mês. Consumo igual ao de uma

cidade como Bodocó, que tem trinta e um mil habitantes.

Repórter (passagem/ao vivo) - O Velho Chico sobe a uma altura de cento e setenta e seis

metros para vir até o Alto da Serra do Orocó. Aqui estão duas caixas-d água com capacidade

para armazenar dois milhões de litros. A água flui constantemente durante todo o dia. E desse

ponto desce por gravidade.
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Repórter (off) - Com fôlego renovado, as águas do rio seguem em frente para vencer mais

um trecho da viagem. Em alguns pontos a tubulação está na superfície. É como se a adutora

precisasse sentir a terra ressecada para tomar impulso e vencer os obstáculos.

Repórter (passagem/ao vivo) - Até aqui, a segunda estação elevatória, a do Jacaré, no

município de Parnamirim, a água do São Francisco já percorreu mais de cinqüenta

quilômetros dentro da caatinga. Agora para seguir em frente é preciso de muito mais força.

São quatro motobombas aqui para fazer a água chegar até Ouricuri e Bodocó, por enquanto.

Repórter (off) - Logo depois da estação elevatória, a Adutora do Oeste começa ramificar a

tubulação para beneficiar pequenos distritos. O primeiro é o povoado de  Jacaré.

Povo fala (ao vivo)   Antes era um sacrifício; hoje há água na torneira.

Repórter (off)  Deixando um rastro de felicidade, a água da Adutora do Oeste segue em

frente.

Repórter (passagem/ao vivo) - Estamos em pleno coração do Araripe. Até aqui a água do

Velho Chico percorreu cerca de cem quilômetros. Aproveitando essa pequena elevação no

Alto do Engenheiro, na entrada de Ouricuri, foi erguido esse conjunto com duas caixas-d água

para abastecer a cidade.

Repórter (off) - A Adutora do Oeste totalmente concluída terá um custo de cento e setenta e

seis milhões de reais. Os benefícios que ela traz não têm preço.

Povo fala (ao vivo)  A qualidade da água melhora a qualidade de vida.
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Povo fala (ao vivo)  É outra vida.

Povo fala (ao vivo)  Agora temos orgulho de dizer que mora [sic] em Ouricuri.

Repórter (off)  Saindo de Ouricuri, um ramal da Adutora do Oeste está levando água para

trinta mil moradores de Bodocó. Até lá a água do São Francisco já tem feito um trajeto de

cento e trinta quilômetros.

Fala Povo (ao vivo)  Água é vida. Sonho de Bodocó.

Fala Povo (ao vivo)  É o esforço do nosso governador.

Repórter (off)  Esforço também de centenas de trabalhadores pernambucanos que

atravessaram mais de cem quilômetros de caatinga e colocaram águas nas torneiras de

Ouricuri e Bodocó. Homens e máquinas já deixaram Ouricuri para trás e avançam pelo

Sertão. Os vinte mil moradores de Trindade acompanharam a construção de um reservatório

elevado que vai armazenar mais oitocentos e cinqüenta mil litros de água.

Povo fala (ao vivo)  Também mais perto. Não tenho tanta esperança.

Povo fala (ao vivo)  A água chegando vai ser a maior riqueza para o Araripe.

Povo fala (ao vivo)  Obra mais importante da região em todos os tempos.
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Locutor (off)  A Adutora do Oeste está chegando a Araripina e vai tecer uma ampla rede de

ramais. Ao todo, serão quatrocentos e treze quilômetros de tubulações que vão levar a água do

São Francisco para duzentas e setenta e quatro mil pessoas em trinta localidades.

Povo fala (ao vivo)  Tendo a água, a gente tem tudo.

Locutor (off) - Com Jarbas, antes de bater no meio do mar, o rio São Francisco chegou ao

Sertão do Araripe. A Adutora do Oeste faz parte do programa Águas de Pernambuco. Mais de

oitocentos milhões de reais investidos no maior programa de captação, tratamento e

abastecimento de água em Pernambuco: oito barragens; dez adutoras; mil e quinhentas

cisternas; quatro mil postos. No programa de governo Jarbas dois mil e três está incluída a

construção da Adutora de Pirapama, água para mais de um milhão e trezentas mil pessoas do

Cabo, Jaboatão e Zona Sul do Grande Recife.  Jarbas vai ampliar a rede de esgotos na Região

Metropolitana do Recife, nas bacias dos rios Beberibe, Tejipió e Capibaribe. Jarbas vai levar

água do ramal da Adutora do Oeste que abastece Bodocó para Granito, Moreilândia e Exu.

Jarbas vai construir a Adutora Várzea do Una para o abastecimento de São Lourenço e

Camaragibe. Jarbas vai concluir o Sistema de Vitória em Petrolina e a Barragem de Inhumas

em Garanhuns. Jarbas vai ampliar o abastecimento de Caruaru e cidades do Agreste

interligando os Sistemas Prata, Camevô e Jucazinho.

Imagem  Das obras das adutoras e redes esgoto com números exibidos dentro de uma arte.

A análise
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Neste terceiro caso, o guia eleitoral do governador candidato colocou um comercial

institucional, dentro do programa e antes do telejornal, enaltecendo a gestão de Jarbas

Vasconcelos por meio de um jogo de palavras. Em nenhum momento é desferido um ataque a

qualquer dos adversários de Jarbas. Uma atriz surge no vídeo fazendo o papel de professora e

explicando a diferença das palavras cumprido e comprido: Hoje, vamos falar de duas

palavras onde só uma letra faz toda a diferença. Cumprido e comprido. Comprido com O diz

respeito a algo longo. Como foi comprido o período de espera pelas mudanças em

Pernambuco. Já cumprido com U quer dizer que algo foi realizado, por exemplo, oitenta por

cento dos projetos do governo Jarbas já foram realizados. Aprenda a lição e não confunda.

Com Jarbas a mudança continua .

Essa formatação só reforça o modelo de telejornal adotado por Jarbas Vasconcelos

porque remete aos anúncios das emissoras comerciais que são veiculados entre os blocos de

um telejornal. No programa 9, o comercial institucional foi transmitido entre a abertura do

programa e o início do bloco que abre o noticiário do candidato. Os comerciais exibidos no

HGPE de Jarbas que atacam os adversários e são veiculados após o telejornal serão analisados

ainda neste capítulo.

Para fortalecer a formatação adotada pelos produtores do guia do governador, o

locutor/apresentador repete, em off, o texto de abertura de todas as edições do HGPE, que

priorizam o enquadramento do telejornalismo. Começa agora o programa de Jarbas. O

governador que trabalha para transformar Pernambuco e melhorar a vida da gente. Com

Jarbas a mudança continua. Pernambuco segue em frente no rumo certo com proposta, com

programa de quem já provou que sabe governar. Na edição de hoje... , narra o

locutor/apresentador, chamando a repórter para a manchete da escalada. A água do São

Francisco chegou ao Sertão do Araripe , diz a repórter Rose Maria, aparecendo no vídeo.



Palanque Eletrônico: o Horário Gratuito da Propaganda Eleitoral e os Gêneros do Telejornalismo

156 

O gênero reportagem começa com uma passagem da repórter nas margens do rio São

Francisco, falando sobre a dimensão do rio que tanto fascina os sertanejos, mostrando onde a

água está sendo captada para chegar a cidades e vilarejos do Sertão do Araripe. Esse é o rio

São Francisco. Fazer esse mundo de água chegar ao Sertão foi o sonho de muitas gerações de

pernambucanos. A gente traz para você agora a realização desse sonho, conferindo de perto

toda a estrutura e funcionamento da Adutora do Oeste. O nosso trabalho começa por aqui,

onde a água do São Francisco está ganhando um novo caminho. Ela está sendo captada bem

ali atrás naquela estação da Compesa [companhia de abastecimento d água de Pernambuco]

nas margens do São Francisco, na cidade de Orocó .

Depois as imagens mostram, com a narração em off da jornalista, as máquinas da

estação elevatória funcionando para que a água do rio chegue ao Araripe: Para levar a água

até o Alto da Serra, as três bombas da estação elevatória consomem quinhentos e quarenta e

sete mil quilowatts por mês. Consumo igual ao de uma cidade como Bodocó, que tem trinta e

um mil habitantes . Ao explicar o volume de energia que a máquina consome para captar a

água do São Francisco, a jornalista faz uma comparação com o consumo de energia de uma

cidade, recurso utilizado pelo jornalismo para que a informação fique ainda mais concreta.

Para mostrar que está acompanhando toda a trajetória da água, a repórter faz uma nova

passagem, utilizando uma linguagem coloquial, Velho Chico , para se referir ao rio São

Francisco. Até o fim da matéria, a jornalista fez quatro passagens para reafirmar que está no

interior, no local do fato, reconhecendo o terreno e conversando com as pessoas. As

entrevistas realizadas reforçam o sentimento de alegria dos sertanejos com a chegada da água

a suas casas. Vamos resgatar algumas dessas entrevistas: A qualidade da água melhora a

qualidade de vida ; Agora temos orgulho de dizer que moramos em Ouricuri ; Água é vida.

Sonho de Bodocó ; A água chegando vai ser a maior riqueza para o Araripe ; Obra mais

importante da região em todos os tempos ; Tendo a água, a gente tem tudo .
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Das 26 matérias exibidas no HGPE de Jarbas Vasconcelos, esta é a que tem o maior

número de entrevistas. A utilização desse gênero de forma excessiva ressalta a importância do

tema abordado. Depois que a reportagem chega ao fim, o locutor/apresentador do programa

faz um balanço sobre as ações do governador e ressalta os pontos de seu programa para 2003

em uma espécie de nota coberta (gênero que será analisado ainda neste capítulo).

Com Jarbas, antes de bater no meio do mar, o rio São Francisco chegou ao Sertão do

Araripe. A Adutora do Oeste faz parte do programa Águas de Pernambuco. Mais de

oitocentos milhões de reais investidos no maior programa de captação, tratamento e

abastecimento de água em Pernambuco: oito barragens, dez adutoras, mil e quinhentas

cisternas, quatro mil postos. No programa de governo Jarbas dois mil e três está incluída a

construção da Adutora de Pirapama, água para mais de um milhão e trezentas mil pessoas do

Cabo, Jaboatão e Zona Sul do Grande Recife. Jarbas vai ampliar a rede de esgotos na Região

Metropolitana do Recife, nas bacias dos rios Beberibe, Tejipió e Capibaribe. Jarbas vai levar

água do ramal da Adutora do Oeste que abastece Bodocó para Granito, Moreilândia e Exu.

Jarbas vai construir a Adutora Várzea do Una para o abastecimento de São Lourenço e

Camaragibe. Jarbas vai concluir o Sistema de Vitória em Petrolina e a Barragem de Inhumas

em Garanhuns. Jarbas vai ampliar o abastecimento de Caruaru e cidades do Agreste

interligando os Sistemas Prata, Camevô e Jucazinho , disse o locutor/apresentador do

programa.

O depoimento de Jarbas Vasconcelos também aparece no fim do programa, seguindo o

roteiro que definiu o espelho de seu telejornal, que será analisado no próximo tópico deste

capítulo. O encerramento com o cantor Dominguinhos cantando a música tema da campanha

do governador e o locutor/apresentador oficial do programa encerrando o telejornal já é uma

marca do guia eleitoral de Jarbas: Na próxima edição você vai conhecer novas propostas do
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programa de governo Jarbas dois mil e três. Termina aqui o programa da União por

Pernambuco .

A análise do programa 10 61 (10/9/2002)

Das 26 reportagens veiculadas no guia eleitoral de Jarbas Vasconcelos, duas podem

ser consideradas mais diferenciadas. No programa 10 está uma delas. Os repórteres José

Caminha e Rose Maria tratam do mesmo assunto, que é a geração de emprego e renda

estimulada pela triplicação de uma rodovia (PE-15), que interliga o Recife e os municípios da

Zona Norte da Região Metropolitana. Normalmente, esse modelo de reportagem é utilizado

em programas jornalísticos especiais, que têm mais tempo para que as equipes de jornalismo

possam aprofundar os assuntos, como o Globo Repórter, da TV Globo. O gênero entrevista

também é encontrado nesta matéria.

O script

Locutor (off)  Este é o programa da União por Pernambuco. Jarbas, a mudança segue em

frente!

Vinheta  abertura do programa.

                                                          
61 Veja imagens do programa 10 de Jarbas Vasconcelos no anexo 6.
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Locutor (off)  Começa agora o programa de Jarbas. O governador que trabalha para

transformar Pernambuco e melhorar a vida da gente. Com Jarbas a mudança continua.

Pernambuco segue em frente no rumo certo com proposta, com programa de quem já provou

que sabe governar. Na edição de hoje...

Imagens  O governador candidato trabalhando, visitando obras e conversando com

assessores.

Repórter 1 (ao vivo) - Emprego e renda no caminho da PE-15.

Vinheta  Jingle da campanha.

Jarbas (ao vivo)  Muito se fala da importância da BR-232 para Pernambuco. Mas eu

gostaria de destacar também a PE-15, que foi duplicada e beneficia cento e vinte mil usuários

de transporte coletivo e a circulação de dezessete mil veículos por dia. A estrada faz parte do

Eixo de Integração Norte, que interliga o Recife, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu e Olinda. A

PE-15 triplicada não beneficia apenas o tráfego. Nossa intenção foi melhorar o acesso, atrair

novas empresas para o Grande Recife e gerar mais empregos.

Repórter 1 (off)  É o principal corredor metropolitano com tráfego de dezessete mil

veículos por dia e vinte e duas linhas municipais, que operam três mil ônibus. Cento e vinte

mil pernambucanos passam por aqui todos os dias, a maioria trabalhadores. Agora, eles terão

mais três pistas de sete metros e meio, uma delas exclusiva para ônibus, e também uma

ciclovia. As obras da triplicação ainda não terminaram, mas a nova PE-15 vai facilitar os

deslocamentos para Paulista, Abreu e Lima, Igarassu e as praias do Litoral Norte.
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Imagem  Do trânsito na PE-15 e de terminais de passageiros.

Locutor (off)  Viaduto da PE-22 sobre a PE-15, com oitenta e oito metros de comprimento.

Quem vai de Olinda para Marinha Farinha e praias sai da PE-15 e toma a PE-22 por este

acesso à direita. Quem sai de Paulista para as praias pega esta alça da direita, passa sobre o

viaduto e segue pela PE-22. Quem vem das praias para Olinda passa sobre o viaduto e pega a

PE-15 por essa alça à direita. Quem vai das praias para Mirueira e Jardim Brasil segue pelo

viaduto sobre a PE-15 e a Estrada do Frio. Viaduto do Bairro do Nobre: quem vem de Abreu e

Lima em direção a Maria Farinha passa sobre o viaduto sem cruzar o Centro de Paulista. Na

BR-101 dois viadutos de setenta metros sobre a PE-15. Quem viaja pela BR-101 passa sobre

o viaduto, contorna essa alça para retornar à BR-101 em direção a João Pessoa. A alça maior

serve para quem vem de Paulista e quer pegar a BR-101 em direção a Dois Irmãos.

Imagem  Em cima da imagem do trânsito da PE-15 se criou uma arte explicando as

alternativas de trajeto.

Repórter 1 (off)  No Terminal de Integração, motoristas e passageiros já sentem a diferença

na viagem.

Imagem  Dos terminais de passageiros.

Povo fala (ao vivo)  A estrada não oferecia segurança, era muito difícil.

Povo fala (ao vivo)  Era um engarrafamento medonho.

Povo fala (ao vivo)  Era mais do que eu esperava.
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Povo fala (ao vivo)  Estou admirada.

Povo fala (ao vivo)  Antes demorava mais.

Repórter 1 (passagem/ao vivo)  A triplicação da PE-15 custou cem milhões de reais. Isso

por causa dos altos valores pagos nas desapropriações, cerca de trinta milhões de reais. Na

Vila Operária, por exemplo, noventa famílias pagavam aluguel e por lei não tinham direito a

receber indenização. Elas deixaram a área, mas ganharam o direito à casa própria.

Repórter 1 (off)  Os antigos inquilinos da Companhia de Tecidos Paulista serão transferidos

para o Conjunto Habitacional de Paratibe e vão pagar trinta e cinco reais por mês pela nova

moradia. Dona Valdenice, sessenta e quatro anos, vive no mesmo endereço há cinqüenta anos

e tem o hábito repetido todos os dias.

Imagem  Das obras do conjunto habitacional e de dona Valdenice.

Povo fala (ao vivo)  Fico sempre aqui, sentada na porta de casa. Esse banquinho já é falado.

Repórter 1 (off)  Depois de cinqüenta anos pagando aluguel, dona Valdenice está pronta

para a casa nova.

Imagem  Dona Valdenice conhecendo a casa nova.

Povo fala (ao vivo)  Eu nunca pensei em morar numa casa nova.
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Repórter 1 (off)  Trouxemos dona Valdenice para conhecer a casa nova, que está quase

pronta.

Imagem  Dona Valdenice conhecendo os cômodos da casa.

Povo fala (ao vivo)  Estou muito contente.

Repórter 2 (off)  As obras na PE-15 foram realizadas por Jarbas não apenas para melhorar o

sistema viário, mas também para atrair novas empresas para a região norte do Grande Recife,

que concentra uma população de um milhão de pessoas. Em Paulista, o distrito industrial, em

fase inicial de implantação, já tem cinqüenta e quatro empresas cadastradas.

Imagem  De obras e do interior de algumas empresas.

Povo fala (ao vivo)  Traz mais empregos e renda para o comércio.

Povo fala (ao vivo)  Se não tem mais indústrias, não tem emprego.

Repórter 2 (off)  No governo Jarbas, os incentivos fiscais para as empresas da área norte já

foram responsáveis pela criação de mais de dois mil novos empregos diretos.

Imagem  Do interior de algumas empresas.

Povo fala (ao vivo)  Emprego é muito importante.

Povo fala (ao vivo)  Tem o dinheiro certo todo mês.
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Repórter 2 (off)   Em Igarassu, essa indústria ampliou a produção e abriu novos postos de

trabalho.

Imagem  De trabalhadores operando as máquinas da indústria.

Povo fala (ao vivo)  Quando eu recebi a notícia de que seria contratado, meu chefe chega se

emocionou.

Locutor (off)  O programa de governo Jarbas dois mil e três vai implantar novas agências de

trabalhos no interior do Estado para a colocação de cinqüenta mil trabalhadores por ano no

mercado de trabalho. Jarbas vai ampliar o programa Primeiro Emprego para dar qualificação

profissional a cinqüenta mil jovens por ano. Vai implantar o pólo farmacoquímico com a

atração de laboratórios, que vão produzir novos tipos de remédios genéricos e gerar novos

empregos. Jarbas vai criar o pólo de desenvolvimento da BR-232, que vai gerar cinqüenta mil

novos empregos nas cidades atingidas com a duplicação das estradas. Novos empregos estão

surgindo com a construção de hotéis e pousadas. Novas empresas no ramo de calçados,

móveis, olarias, materiais de construção, confecção, tecidos e centrais de distribuição de

alimentos e produtos. Jarbas vai criar cursos profissionalizantes em convênio com prefeituras

para capacitar quatrocentos e oitenta mil novos trabalhadores, preparando a mão-de-obra dos

novos postos de trabalhos. Vai abrir a escola de empreendedores para treinar e capacitar

micros e pequenos empresários, para ampliarem seus negócios e criarem mais emprego.

Jarbas vai fortalecer os pólos de turismo na Zona da Mata Norte e Sul com atração de hotéis e

pousadas no litoral e o incentivo ao turismo rural, a partir de engenhos históricos, com a

capacitação de mão-de-obra e geração de emprego e renda.
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Imagem - Jovens trabalhando, preenchendo documentos para o cadastro das agências. De

obras no interior. De aulas sendo ministradas na capacitação desses jovens. De

empreendimentos turísticos no litoral e no interior.

A análise

Mais uma vez é importante ressaltar que, apesar de esse programa representar a edição

de número 10, ou seja, corresponder à metade das veiculações às quais o governador

candidato tinha direito dentro do mapeamento geral do HGPE de 2002, o locutor/apresentador

continuava marcando o início do programa de Jarbas Vasconcelos com o mesmo texto, para

facilitar o reconhecimento do telespectador: Este é o programa da União por Pernambuco.

Jarbas, a mudança segue em frente!

Depois de uma rápida vinheta de abertura, o locutor/apresentador voltava e chamava a

edição do telejornal de Jarbas Vasconcelos, com a deixa para o repórter falar a manchete da

reportagem daquele dia: Começa agora o programa de Jarbas, o governador que trabalha

para transformar Pernambuco e melhorar a vida da gente. Com Jarbas a mudança continua.

Pernambuco segue em frente no rumo certo com proposta, com programa de quem já provou

que sabe governar. Na edição de hoje... Como o texto era lido em off, as imagens também se

repetiam, mostrando o governador trabalhando e se reunindo com os assessores.

Dada a importância da intervenção do Estado na triplicação da PE-15 para os

moradores da Zona Norte da Região Metropolitana do Recife, Jarbas Vasconcelos fez o seu

comentário no início do telejornal, introduzindo, pela primeira vez, o assunto que seria

abordado pela reportagem. Analisaremos esse comentário mais adiante. 

O repórter José Caminha inicia a reportagem com informações narradas em off,

mostrando imagens da PE-15 e de seu entorno, com a circulação dos veículos e dos
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passageiros nos terminais de ônibus. É o principal corredor metropolitano, com tráfego de

dezessete mil veículos por dia e vinte e duas linhas municipais, que operam três mil ônibus.

Cento e vinte mil pernambucanos passam por aqui todos os dias, a maioria trabalhadores.

Agora, eles terão mais três pistas de sete metros e meio, uma delas exclusiva para ônibus, e

também uma ciclovia. As obras da triplicação ainda não terminaram, mas a nova PE-15 vai

facilitar os deslocamentos para Paulista, Abreu e Lima, Igarassu e as praias do Litoral Norte ,

diz o jornalista.

Para mostrar graficamente os benefícios que essa intervenção traz para o tráfego do

local, o locutor/apresentador explica, em off, quais são as novas alternativas que a população

terá para chegar mais rápido ao local que deseja utilizando a PE-15: Viaduto da PE-22 sobre

PE-15, com oitenta e oito metros de comprimento. Quem vai de Olinda para Marinha Farinha

e praias sai da PE-15 e toma a PE-22 por este acesso à direita. Quem sai de Paulista para as

praias pega esta alça da direita, passa sobre o viaduto e segue pela PE-22.Quem vem das

praias para Olinda passa sobre o viaduto e pega a PE-15 por essa alça à direita. Quem vai das

praias para a Mirueira e Jardim Brasil segue pelo viaduto sobre a PE-15 e a Estrada do Frio.

Viaduto do Bairro do Nobre: quem vem de Abreu e Lima em direção a Maria Farinha passa

sobre o viaduto sem cruzar o Centro de Paulista. Na BR-101 dois viadutos de setenta metros

sobre a PE-15: quem viaja pela BR-101 passa sobre o viaduto, contorna essa alça para

retornar à BR-101 em direção a João Pessoa. A alça maior serve para quem vem de Paulista e

quer pegar a BR-101 em direção a Dois Irmãos . É uma nota coberta inserida no meio da

reportagem, trataremos sobre este gênero do telejornalismo neste capítulo.

Em seguida, o repórter volta com um texto em off, mostrando a movimentação nos

terminais de passageiros para introduzir as entrevistas realizadas com os usuários: No

Terminal de Integração, motoristas e passageiros já sentem a diferença na viagem . É na

edição do povo fala que os produtores do HGPE inserem a parte mais opinativa da
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reportagem. Os usuários aprovam o projeto de triplicação executado pelo Governo do Estado:

A estrada não oferecia segurança, era muito difícil ; Era um engarrafamento medonho ;

Era mais do que eu esperava ; Estou admirada ; Antes demorava mais .

Para humanizar ainda mais a matéria, o repórter faz uma passagem para mostrar um

caso em particular, o de uma senhora de 64 anos de idade que, com a triplicação da rodovia,

ganhou a tão sonhada casa própria. A anterior, que era alugada, foi desapropriada para dar

espaço à obra. A triplicação da PE-15 custou cem milhões de reais. Isso por causa dos altos

valores pagos nas desapropriações, cerca de trinta milhões de reais. Na Vila Operária, por

exemplo, noventa famílias pagavam aluguel e por lei não tinham direito a receber

indenização. Elas deixaram a área, mas ganharam o direito à casa própria .

A particularização de um caso para mostrar o todo é um recurso muito utilizado no

jornalismo. Antes de dar voz a essa senhora, o repórter ainda lê um trecho de seu texto em off:

Os antigos inquilinos da Companhia de Tecidos Paulista serão transferidos para o Conjunto

Habitacional de Paratibe e vão pagar trinta e cinco reais por mês pela nova moradia. Dona

Valdenice, sessenta e quatro anos, vive no mesmo endereço há cinqüenta anos e tem o hábito

repetido todos os dias .

Depois dessa narração em off, o repórter entrevista a senhora enquanto a antiga casa de

dona Valdenice é mostrada: Fico sempre aqui, sentada na porta de casa. Esse banquinho já é

falado . A edição imprime o ritmo ágil da televisão com a imagem da senhora e o texto em off

do jornalista: Depois de cinqüenta anos pagando aluguel. Dona Valdenice está pronta para a

casa nova . A imagem volta para a senhora, que continua concedendo entrevista e observando

as obras da casa nova: Eu nunca pensei em morar numa casa nova .

Com a entrevista dessa senhora termina o primeiro trecho da reportagem, a edição

introduz a continuação da matéria feita pela repórter Rose Maria (repórter 2), que trata do

assunto do ponto de vista econômico. As obras na PE-15 foram realizadas por Jarbas não
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apenas para melhorar o sistema viário, mas também para atrair novas empresas para a região

norte do Grande Recife, que concentra uma população de um milhão de pessoas. Em Paulista,

o distrito industrial, em fase inicial de implantação, já tem cinqüenta e quatro empresas

cadastradas , relata a repórter em off. A edição põe no ar a opinião de duas pessoas sobre as

repercussões da obra no dia-a-dia do comércio: Traz mais empregos e renda para o

comércio e Se não tem mais indústrias, não tem emprego .

O guia eleitoral de Jarbas Vasconcelos coloca outros três depoimentos, dando um tom

emocional à matéria. Na entrevista, as pessoas se lembram da alegria que tiveram com a

garantia do emprego: Emprego é muito importante , Tem o dinheiro certo todo mês e

Quando eu recebi a notícia de que seria contratado, meu chefe chega se emocionou .

O locutor/apresentador volta para complementar a reportagem com informações sobre

as ações do programa de governo de Vasconcelos, caso seja reeleito para mais um mandato. É

uma nota coberta que dá o tom político-eleitoral do HGPE do governador, mesmo que o

locutor/apresentador esteja obedecendo a um gênero do telejornalismo. As imagens de

empresas e de jovens trabalhando, assistindo à aula ou preenchendo formulários para se

candidatar a postos de trabalho sustentam este texto.

O programa de governo Jarbas dois mil e três vai implantar novas agências de

trabalhos no interior do Estado para a colocação de cinqüenta mil trabalhadores por ano no

mercado de trabalho. Jarbas vai ampliar o programa Primeiro Emprego para dar qualificação

profissional a cinqüenta mil jovens por ano. Vai implantar o pólo farmacoquímico com a

atração de laboratórios, que vão produzir novos tipos de remédios genéricos e gerar novos

empregos. Jarbas vai criar o pólo de desenvolvimento da BR-232, que vai gerar cinqüenta mil

novos empregos nas cidades atingidas com a duplicação das estradas. Novos empregos que

estão surgindo com a construção de hotéis e pousadas. Novas empresas no ramo de calçados,

móveis, olarias, materiais de construção, confecção, tecidos e centrais de distribuição de
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alimentos e produtos. Jarbas vai criar cursos profissionalizantes em convênio com prefeituras

para capacitar quatrocentos e oitenta mil novos trabalhadores, preparando a mão-de-obra dos

novos postos de trabalhos. Vai abrir a escola de empreendedores para treinar e capacitar

micros e pequenos empresários para ampliarem seus negócios e criarem mais emprego. Jarbas

vai fortalecer os pólos de turismo na Zona da Mata Norte e Sul com atração de hotéis e

pousadas no litoral e o incentivo ao turismo rural, a partir de engenhos históricos, com a

capacitação de mão-de-obra e geração de emprego e renda , explica a narração em off do

locutor/apresentador. Essa nota coberta foi editada no fim da reportagem (voltaremos ao tema

mais adiante).

Depois de tanta informação veiculada dentro e fora da reportagem exibida nesse

programa, os produtores do guia eleitoral de Jarbas Vasconcelos encerram o HGPE do

governador com a veiculação da vinheta do cantor Dominguinhos, com o videoclipe da

campanha do governador candidato. Em seguida, o locutor/apresentador conclui o programa

com o mesmo texto que é repetido ao final de todas as edições, consolidando a marca do

telejornal de Jarbas. Na próxima edição você vai conhecer novas propostas do programa de

governo Jarbas dois mil e três. Termina aqui o programa da União por Pernambuco .

A análise do programa 662 (31/9/2002)

A outra matéria produzida dentro do gênero do telejornalismo, mas com um estilo

diferenciado, foi a segunda exibida no fim do programa 6 de Jarbas Vasconcelos. Toda a

reportagem foi construída em cima de uma entrevista que o repórter gravou com o

personagem central, um trabalhador rural que participa de um grupo de maracatu em

Paudalho, município da Mata Norte do Estado. O próprio trabalhador se apresenta para o

público, mostrando sua desenvoltura diante de uma câmera de TV. O repórter não aparece no

                                                          
62 Veja imagens do programa 6 de Jarbas Vasconcelos no anexo 7.



Palanque Eletrônico: o Horário Gratuito da Propaganda Eleitoral e os Gêneros do Telejornalismo

169

vídeo. O ritmo da matéria é imposto pela edição das imagens e das falas do trabalhador rural.

No telejornalismo, isso ocorre em edições que, geralmente, enfocam personalidades do

mundo cultural, como foi o caso abordado no trecho final daquele programa.

O script

Locutor (off)  Um lugar chamado Pernambuco, invenção de um povo feliz.

Povo fala (ao vivo)  Eu sou Luiz Gomes da Silva, moro aqui em Paudalho, e faz vinte anos

que vivo nessa luta. Meu trabalho é organizar o maracatu, é trabalhar por essa cultura. Esse é

o maracatu Leão Teimoso. De toda a qualidade tem leão, então a gente decidiu escolher Leão

Teimoso porque diferenciava dos outros. Estou feliz porque gosto da cultura brasileira e gosto

do que eu estou fazendo.

Imagem  De seu Luiz se arrumando para sair de casa, chegando ao local de ensaio do

maracatu, organizando o grupo e dançando o maracatu.

Locutor (off)  Na terra do alto-astral, a mudança continua.

A análise

Este programa também seguiu o roteiro-padrão do HGPE de Jarbas Vasconcelos para

que o campo político atravessasse o do jornalismo, de acordo com os scripts detalhados nos

quatro programas analisados anteriormente. A chamada da reportagem é feita pelo locutor em
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off: Um lugar chamado Pernambuco, invenção de um povo feliz . Em seguida entra a

reportagem produzida em cima da entrevista que o repórter, que neste caso não aparece no

vídeo, fez com o personagem.

Eu sou Luiz Gomes da Silva, moro aqui em Paudalho, e faz vinte anos que vivo nessa

luta. Meu trabalho é organizar o maracatu, é trabalhar por essa cultura. Esse é o maracatu

Leão Teimoso. De toda a qualidade tem leão, então a gente decidiu escolher Leão Teimoso

porque diferenciava dos outros. Estou feliz porque gosto da cultura brasileira e gosto do que

eu estou fazendo , diz o personagem central da reportagem, explicando sua paixão pelo

maracatu, uma das mais importantes manifestações culturais do folclore pernambucano.

O objetivo do governador candidato é vincular sua imagem à das pessoas humildes da

Zona da Mata do Estado que se encarregam de preservar o folclore. Por isso, o

locutor/apresentador encerra a reportagem afirmando: Na terra do alto-astral, a mudança

continua . Um dos slogans da gestão de Jarbas Vasconcelos é Pernambuco alto-astral , para

se referir ao incentivo que o governador dá, em sua gestão, à cultura do Estado.

3.1.3.2 A nota coberta

Nos 17 programas de Jarbas Vasconcelos que priorizaram os enquadramentos do

telejornalismo, 30 notas cobertas foram editadas. Apesar de já termos apresentado exemplos

de notas cobertas quando tratamos dos gêneros da reportagem e entrevista, vamos utilizar

como exemplo para a análise do gênero nota coberta a produzida para o primeiro programa do

governador candidato, que foi a maior delas. Essa nota trouxe informações sobre os índices de
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violência e criminalidade registrados em Pernambuco antes que a primeira reportagem

daquele programa fosse exibida, abordando o tema da segurança pública. Em um texto

narrado em off e intercalado por duas entrevistas, o locutor/apresentador tinha a missão de

mostrar que o problema da violência não era restrito ao Brasil e ao Estado.

Com imagens de matérias de jornais do exterior e de outras regiões do país, o guia

afirmava que até os governadores de partidos da oposição enfrentavam os mesmos problemas.

Mas o tom político-eleitoral do texto foi suavizado porque a moldura escolhida pelo HGPE de

Jarbas Vasconcelos para editá-lo foi a nota coberta. Esse gênero do telejornalismo é utilizado

quando o texto gravado pelo repórter na rua não está tecnicamente perfeito para ir ao ar, seja

por problemas gramaticais, seja por ruídos externos que foram gravados no áudio da matéria,

como explicamos no capítulo anterior sobre gêneros televisivos. As imagens são aproveitadas

e o texto é reescrito para ser narrado pelo locutor/apresentador.

Nesse caso, a nota coberta foi utilizada para suavizar o discurso político, atingir a

oposição sem atacar e, essencialmente, proteger o éthos do repórter, que não poderia, logo na

primeira edição do telejornal do HGPE do governador, correr o risco de comprometer a

imagem do candidato. Mesmo porque o objetivo dos marqueteiros de Jarbas Vasconcelos era

transformar fatos políticos gerados na gestão do governador em notícias, construindo uma

realidade social com a qual os telespectadores poderiam se identificar, assim como ocorre

com as notícias veiculadas por um telejornal de qualquer emissora comercial.

A análise do programa 163 (20/08/2002)

O script

                                                          
63 Veja as imagens do programa 1 de Jarbas Vasconcelos no anexo 8.
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Locutor (off)  Esse é o programa da União por Pernambuco. Jarbas, a mudança segue em

frente!

Locutor 2 (off)  Essa é a estrela que conquistou todos os pernambucanos. A estrela que

anuncia a mudança e simboliza a esperança de um futuro ainda melhor. Uma estrela que a

gente aprendeu a admirar e que nos enche de orgulho. É a estrela que está no coração de

Pernambuco. A estrela da nossa bandeira, que voltou a brilhar e vai continuar brilhando.

Jarbas governador, a mudança continua.

Imagem  A estrela da bandeira de Pernambuco é ressaltada para se diferenciar da estrela

do PT, símbolo do partido.

Jarbas (ao vivo)  Amigos de Pernambuco, quase quatro anos se passaram desde que tive o

privilégio de ser eleito por vocês governador de Pernambuco. Um desafio que encarei com

muito trabalho e determinação. Perseguimos o objetivo de reestruturar o nosso Estado.

Investimos em abastecimento d água, em estradas, aeroportos e no Porto de Suape, em busca

do desenvolvimento. Longe de mim achar que tudo funcionou ou que está cem por cento.

Tenho humildade para reconhecer que há ainda muito por fazer, mas isso não tira o meu

entusiasmo. Acredito que posso contar mais uma vez com a ajuda de Deus e a aprovação do

povo de Pernambuco.

Vinheta  Jingle da campanha.

Locutor (off) 

 

A violência e a criminalidade estão na ordem do dia na maioria dos países.

No Brasil, a situação é grave, e em Pernambuco também. Todos os Estados enfrentam a

violência, inclusive aqueles governados pela oposição. Isso todo mundo sabe. Mas o que você
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vai ficar sabendo agora é como Jarbas, depois de três anos e muito trabalho, está concluindo a

mais ampla transformação da polícia de Pernambuco. Um trabalho reconhecido como modelo

para outros Estados pelo Ministério da Justiça.

Imagem  Matérias publicadas nos jornais do Estado, do Brasil e do exterior cujo tema

principal é a criminalidade.

Povo fala (ao vivo)  representante do Ministério da Justiça  Estou conhecendo o novo

modelo de segurança, mais uma vez Pernambuco inova com a segurança.

Locutor (off) 

 

O novo modelo de segurança é baseado no conceito de inteligência

operacional. Policiamento preventivo com a participação da comunidade, informação rápida,

estatística confiável, banco de dados único e comunicação compartilhada para o trabalho

integrado das Polícias Civil e Militar.

Imagem  Do representante do Ministério da Justiça conhecendo o trabalho da polícia de

Pernambuco.

Povo fala (ao vivo)  delegado de polícia do Estado do Tocantins  Estou impressionado

com esse novo sistema.

Locutor (off) 

 

Você está vendo agora em primeira mão o treinamento de policiais e o ajuste

dos equipamentos que vão estar funcionando até o final do ano. Este é o Centro Integrado de

Operações de Defesa Social (Ciods).

Imagem  Dos policiais treinando nas ruas e da instalação dos novos equipamentos.
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A análise

Nesse trecho inicial, o locutor/apresentador abre o programa com a frase que foi

veiculada em todas as demais edições do guia eleitoral de Jarbas Vasconcelos: Esse é o

programa da União por Pernambuco. Jarbas, a mudança segue em frente! Depois foi

veiculado um tipo de comercial, ressaltando a simbologia da estrela que faz parte da bandeira

de Pernambuco em contraposição à estrela que está na marca do PT. Mesmo porque a

bandeira de Pernambuco é a marca das campanhas publicitárias da gestão de Vasconcelos,

mas não é nosso objetivo aprofundar esse aspecto. Em seguida, o próprio Jarbas Vasconcelos

dá um depoimento que, neste caso, não pode ser interpretado como um comentário porque, no

fim, ele assumiu o papel de candidato. No texto, como governador, fez uma rápida prestação

de contas. Como candidato, mostrou-se disposto a continuar o seu mandato porque ainda há

muito por fazer .

Depois dessa introdução, o locutor/apresentador inicia o noticiário, chamando o

repórter, que, na escalada, anuncia a manchete da matéria que será exibida. Nesse programa,

porém, é o próprio locutor/apresentador que, por meio de uma nota coberta, começa a abordar

o tema, tentando suavizar o enfoque político-eleitoral de seus argumentos. A violência e a

criminalidade estão na ordem do dia na maioria dos países. No Brasil, a situação é grave, e em

Pernambuco também. Todos os Estados enfrentam a violência, inclusive aqueles governados

pela oposição. Isso todo mundo sabe. Mas o que você vai ficar sabendo agora é como Jarbas,

depois de três anos e muito trabalho, está concluindo a mais ampla transformação da polícia

de Pernambuco. Um trabalho reconhecido como modelo para outros Estados pelo Ministério

da Justiça , explica o locutor/apresentador.

Para dar mais credibilidade ao texto narrado em off, a edição coloca duas entrevistas

de autoridades da área de segurança pública para elogiar o trabalho realizado pelo governador
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candidato. Estou conhecendo o novo modelo de segurança, mais uma vez Pernambuco inova

com a segurança , diz um representante do Ministério da Justiça. Estou impressionado com

esse novo sistema , afirma um delegado do Estado do Tocantins. Em seguida, o

locutor/apresentador volta a narrar em off para fechar a nota coberta: Você está vendo agora

em primeira mão o treinamento de policiais e o ajuste dos equipamentos que vão estar

funcionando até o final do ano. Este é o Centro Integrado de Operações de Defesa Social

(Ciods) . Para sustentar o texto da nota coberta, nesse fim, são veiculadas imagens de

policiais realizando treinamentos.

Depois dessa recontextualização do tema, o telejornal veicula a matéria produzida

sobre segurança pública, sem nenhum tipo de adjetivação e obedecendo ao rito do jornalismo.

Ao longo da reportagem, a repórter Jaqueline Andrade realiza oito passagens, três narrações

em off e faz três entrevistas. Como o assunto é delicado e o governo tem sido alvo de muitas

críticas, a matéria é construída em cima da imagem da jornalista para ressaltar que ela está

acompanhando passo a passo todo o trabalho dos policiais. No jornalismo televisivo, a

passagem do repórter exerce essa função de dar ainda mais credibilidade às informações

transmitidas na reportagem, até porque muitas vezes não há imagens suficientes para sustentá-

las com narração em off.

As duas intervenções que o locutor/apresentador fez ao longo da reportagem

(transcrita acima) serviram para dar explicações sobre as ações executadas pelo governador

candidato Jarbas Vasconcelos na busca de soluções para os problemas na área de segurança

pública. Para proteger o éthos do repórter, mais uma vez a informação de tom oficial foi

repassada pela narração em off do locutor/apresentador.

Depois que o repórter mostrou o funcionamento e o resultado do modelo de

policiamento adotado pelo Estado, o locutor/apresentador explicou por que esse modelo não

tinha sido empregado antes em outro exemplo de nota coberta: É porque Jarbas encontrou o
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caos na segurança pública. A polícia não tinha viaturas, armas e munição. Em noventa e oito,

segundo a Unesco, a taxa de homicídio saltou de quarenta e oito para cinqüenta e sete mortes

para cada cem mil habitantes. Jarbas assumiu e foi preciso criar um plano de emergência para

reequipar as polícias: cinco vírgula oito mil armas, quatro mil coletes à prova de balas, mil

viaturas, um helicóptero, cento e dois novos delegados, quatrocentos novos agentes,

novecentos reservistas incorporados, sete mil novos PMs nas ruas .

Na segunda intervenção, o locutor/apresentador esclareceu que o esforço do

governador para reduzir os índices de violência passa também pelo retorno dos policiais à sala

de aula. Por isso, Jarbas mandou criar cursos de capacitação para policiais civis e militares

na UFPE , informou em off.

3.1.3.3 O comentário

Ao longo dos 17 programas de Jarbas Vasconcelos que utilizaram os gêneros do

telejornalismo, o governador fez 17 intervenções como comentarista. O relato de um

jornalista ou de um especialista com informações técnicas e detalhadas sobre os assuntos

abordados em um telejornal por meio de reportagens ou entrevistas é considerado um

comentário. Esse gênero do telejornalismo permite, inclusive, que o texto construído pelo

comentarista possa ser adjetivado, mesmo que a narrativa que emoldure esse lugar de fala seja

um noticiário jornalístico. O comentarista é o especialista emitindo uma opinião sobre

determinado tema. No telejornal de Jarbas Vasconcelos, esse papel era desempenhado pelo

próprio governador candidato.
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Jarbas Vasconcelos fez comentários64 para opinar sobre os temas trabalhados pelo

noticiário de sua campanha, o que geralmente ocorria no fim das reportagens, depois que elas

eram finalizadas pelo locutor/apresentador, que complementava a matéria com uma nota

coberta contendo informações políticas sobre o tema abordado. A imagem do gestor público

entrava na tela depois de os problemas serem mostrados e as soluções para resolvê-los serem

apresentadas de duas maneiras: pelo repórter durante as reportagens e pelo

locutor/apresentador antes e depois das matérias. O repórter ressaltava a linguagem

jornalística na construção de seu texto e o locutor/apresentador procurava seguir o mesmo

ritual, enfatizando, no entanto, o tom político do HGPE.

Nesse contexto, Jarbas Vasconcelos participou de seu telejornal, fazendo o papel de

comentarista. Essa foi a fórmula encontrada pela produção do HGPE para que o governador

participasse do noticiário sem quebrar o contrato de leitura que estava sendo construído com o

telespectador. Isso porque Vasconcelos falava na qualidade de governador, de gestor público,

e não de candidato, seguindo as estratégias da enunciação do telejornalismo. A imagem do

candidato ficou em segundo plano. Ele só chegou a pedir votos nos dois últimos programas do

HGPE, que não exibiram o telejornal do candidato, como veremos ainda neste capítulo.

Em todos os roteiros descritos no estudo das cinco reportagens analisadas

anteriormente, podemos comprovar que essa foi a estratégia adotada pelos marqueteiros para

abrir o espaço do telejornal para o político. Entre a reportagem e a sua fala, era exibida uma

vinheta rápida para marcar essa passagem, uma vez que a câmera voltava para o estúdio onde

o telejornal era transmitido.

No programa 7, exibido no dia 3 de setembro de 2002, a reportagem principal daquela

edição trazia informações sobre os empregos que eram gerados pelo pólo farmacoquímico,

enfocando especialmente o soerguimento do Laboratório Farmacêutico de Pernambuco

                                                          
64 Veja imagem de Jarbas Vasconcelos como comentarista no anexo 9.
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(Lafepe). Com sua imagem na tela, o governador fez o seguinte comentário: O Lafepe está

na ordem do dia. Até a oposição vem buscar aqui o exemplo do Lafepe. Mas é preciso deixar

claro que o Lafepe é uma obra do povo pernambucano. Quando assumi o governo, o Lafepe

estava se acabando. Tinha mais de cinco milhões de reais em dívida. Recuperamos o Lafepe

com a ajuda do Ministério da Saúde do então ministro José Serra. Erguemos uma nova fábrica

de remédios líquidos, estamos construindo duas novas fábricas. Eram só duas farmácias,

abrimos mais dez, inclusive no interior do Estado. Hoje, o Lafepe é o segundo maior

laboratório de genéricos do país. O Lafepe é um exemplo de Pernambuco para o Brasil .

Jarbas Vasconcelos se referiu à oposição porque até os seus adversários exibiam a

evolução do laboratório como uma conquista dos pernambucanos. No programa 8, veiculado

no dia 5 de setembro de 2002, a segurança pública foi o tema tratado pela reportagem

principal. Depois que os problemas foram abordados e as soluções apresentadas, Jarbas fez

seu comentário na qualidade de gestor público: Tenho na segurança a maior das minhas

preocupações. Enfrentei o problema desde o primeiro dia. Encontrei as Polícias Civil e Militar

totalmente desaparelhadas e desmotivadas. Novos equipamentos deram aos nossos policiais

condições de enfrentar os criminosos. Mas o crime evolui e a polícia precisava evoluir

também. Estamos investindo em uma nova formação profissional. Nossos policiais estão

passando por um curso de capacitação na UFPE. Criamos um novo modelo de policiamento

preventivo baseado no convívio com as comunidades. Os núcleos de segurança são bem

avaliados pela população. Nosso modelo é pioneiro e já está sendo copiado por outros

Estados. Tudo isso leva tempo. Foi preciso primeiro criar o modelo, implantá-lo e vencer as

resistências. Até o final do ano já teremos investido em segurança cento e quarenta milhões de

reais. Eu acredito que a solução está longe de ser alcançada. Mas, com trabalho, determinação

e humildade para reconhecer as falhas, a gente chega lá .
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Outro exemplo do gênero reportagem apresentado no início deste capítulo foi a

exibida no programa 9, do dia 7 de setembro de 2002, mostrando o sistema de abastecimento

d água no Sertão, que leva as águas do rio São Francisco para vários municípios da região.

Como um ator envolvido diretamente na busca pela solução desse problema, Jarbas

Vasconcelos aparece na tela do vídeo, no estúdio, falando sobre o tema: A questão da água

sempre marcou a história de Pernambuco e a vida dos pernambucanos. Da esperança do

sertanejo à falta de água que ronda as nossas cidades. Foi para enfrentar essa realidade que

criei o programa Águas de Pernambuco, que foi buscar a água em quatrocentos pontos de

nosso Estado. Erguemos barragens. Construímos pequenas e grandes adutoras. Levamos a

água do São Francisco até o Sertão do Araripe, um sonho de muitas gerações. Construímos

cisternas, furamos poços e abastecemos cidades. Foram atendidas comunidades inteiras que só

conheciam água de barreiro ou caminhão-pipa. Investimos cerca de duzentos e oitenta

milhões de reais, mas ainda há muito o que fazer. Como, por exemplo, o desafio de construir a

Adutora de Pirapama e acabar de vez com o racionamento de água em todo o Grande Recife.

Vamos continuar trabalhando para melhorar o abastecimento de água em todas as regiões do

Estado .

O governador poderia ser um dos entrevistados inseridos no corpo da matéria, mas

essa estratégia poderia comprometer o objetivo dos marqueteiros Jarbas, que era transformar

ações governamentais em notícia. Nesse caso, a fala de Jarbas Vasconcelos seria editada em

todas as reportagens, o que fortaleceria o tom oficial de sua participação no guia eleitoral e se

perderia em meio às falas dos outros entrevistados. O programa queria que a imagem do

governador candidato fosse absorvida pelos telespectadores de outra forma, dentro da linha do

telejornalismo. O papel de comentarista foi escolhido porque Jarbas Vasconcelos falaria na

qualidade de governador e se deslocaria da reportagem, apesar de falar sobre o assunto

abordado pelo repórter.
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Assim, a fala de Jarbas Vasconcelos cresceu e ganhou mais força, mantendo um

formato jornalístico e garantindo que o governador não perdesse espaço dentro de seu próprio

telejornal. Essa estratégia pôde ser percebida no programa 10, que tratou da triplicação de

uma rodovia: Muito se fala da importância da BR-232 para Pernambuco. Mas eu gostaria de

destacar também a PE-15, que foi duplicada e beneficia cento e vinte mil usuários de

transporte coletivo e a circulação de dezessete mil veículos por dia. A estrada faz parte do

Eixo de Integração Norte, que interliga o Recife, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu e Olinda. A

PE-15 triplicada não beneficia apenas o tráfego. Nossa intenção foi melhorar o acesso, atrair

novas empresas para o grande Recife e gerar mais empregos . Só no roteiro desse programa é

que Vasconcelos se posiciona no início para introduzir a reportagem, uma vez que na edição

anterior o guia tinha abordado a recuperação de outra rodovia, a BR-232, uma das principais

ações de seu governo.

No programa 6, veiculado no dia 31 de agosto, o comentário de Jarbas Vasconcelos

marcou a passagem de duas reportagens, uma delas abordada em nossa análise sobre esse

gênero, com o diferencial de ter sido editada sem a presença do repórter, apenas com a

narração em primeira pessoa do personagem enfocado. A fala do governador foi exibida antes

dessa reportagem, logo depois de o programa tratar da merenda escolar, que tem gerado

emprego e renda ao homem do campo. Criar empregos e gerar renda exige muito mais que

discurso. Exige trabalho, experiência e soluções criativas dentro da realidade do povo. Por

exemplo, a merenda escolar aqui no nosso Estado servia produtos industrializados trazidos de

outros Estados da Federação. Decidimos regionalizar a merenda e servir produtos naturais dos

pequenos produtores. Criamos duas soluções: melhoramos a qualidade da merenda e geramos

empregos e renda entre os produtores de macaxeira, inhame e banana, e também entre os

criadores de bode e frango, todos pequenos produtores que antes dependiam apenas das feiras

para vender a sua produção . Hoje plantam mais, criam mais e dão mais empregos porque têm
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venda garantida para a merenda escolar. O que fizemos foi regionalizar a merenda para gerar

emprego e renda , disse Vasconcelos em seu comentário na edição do telejornal.

Em todos os trechos descritos acima, Jarbas Vasconcelos procura dar sua opinião

sobre os temas trabalhados no telenoticiário seguindo um enquadramento jornalístico. Os

textos são objetivos e factuais dentro da realidade construída pelos produtores do guia

eleitoral do governador, vinculando o seu depoimento ao formato do gênero comentário.

Dessa forma, ele conseguiu fazer uma espécie de prestação de contas do trabalho realizado,

sem precisar utilizar as tradicionais estratégias da propaganda eleitoral, como a linguagem

panfletária e emocional.

3.1.4 O HGPE de Humberto Costa flerta com o jornalismo

Dos 19 programas do guia eleitoral do candidato ao Governo do Estado Humberto

Costa (veiculados no mesmo período dos programas de Jarbas Vasconcelos), só dois tentaram

inovar, aproximando-se dos gêneros do jornalismo por meio de um recurso técnico de edição.

Essa formatação, no entanto, não chegou a ocupar metade dos tempos desses dois programas

políticos  cada um deles tinha, no total, oito minutos. A mudança de estilo foi percebida

apenas na edição de imagens utilizadas para sustentar os depoimentos gravados por líderes

políticos que apoiaram Costa, alguns deles, inclusive, já tinham sido veiculados em outros

programas do candidato. A produção de Costa não adicionou nenhum elemento do

telejornalismo, como a presença de um apresentador ou de um repórter. Dessa forma, os
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depoimentos ficaram soltos e não puderam, por exemplo, ser enquadrados dentro do gênero

entrevista do telejornalismo.

O guia de Humberto Costa recorreu a um recurso de edição que, tecnicamente,

colocou as imagens desses políticos dentro de uma espécie de moldura criada para que as

cenas exibidas na tela da televisão ficassem semelhantes a uma página de jornal impresso. O

efeito de sentido produzido pelas imagens levava o telespectador a vincular essas cenas às

reportagens publicadas em periódicos, como se as referidas informações veiculadas no HGPE

de Costa estivessem impregnadas dos valores do campo do jornalismo. Era como se as fotos

das matérias jornalísticas ganhassem vida e os personagens entrevistados falassem.

Com essa estratégia, os depoimentos editados pelo guia de Costa ganhavam um efeito

de real porque, supostamente, teriam sido publicados em algum periódico. Nesse contexto,

poderiam ser interpretados como verdadeiros. Esse efeito, no entanto, terminou não se

concretizando porque o HGPE de Humberto Costa não identificou a fonte, ou seja, não

mostrou o nome do jornal. A vinculação não poderia ser feita utilizando apenas o efeito da

moldura de jornal até porque, como a seqüência é rápida, essa lacuna poderia passar

despercebida. A audiência não poderia fixar o novo formato.

O fato é que os depoimentos poderiam ser interpretados como falas que foram

publicadas em jornais e simuladas pelo HGPE de Costa. Essa interpretação traria para o guia

eleitoral do candidato um dos caros valores do jornalismo, que é a credibilidade. E reforçaria

o fato de que o assunto abordado pelo guia era pertinente e relevante porque faz parte da

agenda estabelecida pela mídia, que tem o poder de indicar os temas que devem ser discutidos

pela sociedade. Mesmo porque, quando uma informação é divulgada pela grande imprensa,

ela ganha a conotação de notícia por conseguir ultrapassar todos os filtros impostos pelos

jornalistas e atender aos critérios de noticiabilidade para se destacar e ser publicada. Mas isso

não ocorreu.
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O HGPE é, necessariamente, um espaço para a propaganda política e eleitoral no qual

as pessoas esperam que os fatos narrados sejam parciais e nunca desestabilizem a imagem que

o candidato quer formar para a opinião pública. Mas essa imagem positiva do político pode

ser construída a partir de outras estratégias que não sejam, necessariamente, a tradicional

propaganda política. Jarbas Vasconcelos, principal adversário de Costa, utilizou os valores

dos gêneros do telejornalismo para atingir esse objetivo. Humberto Costa se aproximou do

campo do jornalismo por um efeito de edição, limitando-se a copiar o formato de uma página

de jornal impresso. E, mesmo assim, não chegou a consolidar um novo contrato de leitura

com o telespectador, porque só lançou mão dessa estratégia em dois programas e por um

espaço de tempo pequeno. É o que podemos verificar na análise dos roteiros dos programas 9

e 11 de Humberto Costa, veiculados, respectivamente, nos dias 7 e 12 de setembro de 2002.

A análise do programa 965   (7/9/2002)

O script

Locutor (off)  Atenção, pernambucanos, no ar o programa que vai eleger Humberto

governador.

Imagem  De Humberto Costa colocando a estrela do PT na bandeira de Pernambuco.

                                                          
65 Veja imagem desse programa de Humberto Costa no anexo 10.
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Locutor 2 (ao vivo)  Você prefere mais quatro anos de promessas ou ações verdadeiras para

melhorar a saúde em Pernambuco? Seu voto decide.

Imagem  Os depoimentos de todos os entrevistados abaixo foram inseridos em uma imagem

cujas margens são compostas de textos escritos de uma reportagem de jornal impresso, como

se as imagens das pessoas fossem as próprias fotografias publicadas nessa reportagem.

Povo fala  Paulo Santana, prefeito do PT de Camaragibe (ao vivo)  Nas administrações

do PT, a saúde tem remédio. Em Camaragibe, a mortalidade infantil é uma das mais baixas do

Brasil e, por isso, recebemos o prêmio nacional de melhor saúde da família do nosso país.

Povo fala (ao vivo)  Eu dou a nota 10 à saúde de Camaragibe.

Povo fala  Zé da Luz, prefeito do PT de Caetés (ao vivo)  Cem por cento do município

de Caetés está coberto com o programa Saúde da Família. Remédios e dentistas vão a todas as

residências, da Zona Urbana à Zona Rural.

Povo fala (ao vivo)  Não poderia ser melhor.

Povo fala  João Paulo, prefeito do PT do Recife (ao vivo)  No Recife, em apenas um ano

e meio, com Humberto na Secretaria de Saúde, o programa Saúde da Família saiu de vinte e

sete equipes para cento e vinte e duas, incluindo dentistas. Humberto criou o programa para

prevenir doenças e cuidar do meio ambiente, e também o Samu, que atende emergências na

rua e em casa. Na Academia da Cidade, as pessoas praticam exercícios com o

acompanhamento de médicos, nutricionistas e professores de educação física.
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Imagem  A moldura do jornal impresso sai da tela e entra a imagem do candidato em

estúdio.

Humberto Costa (ao vivo)  Investir em saúde é cuidar da vida. Durante quase dois anos esta

maternidade esteve fechada. Quando fui secretário de Saúde do Recife, nós concluímos a obra

e entregamos à população. Hoje são mais de duzentas crianças que nascem aqui todo mês.

Povo fala (ao vivo)  É como um hospital particular.

Humberto Costa (ao vivo)  Mas não é só com obra de tijolo e cal que se cuida da saúde. É

preciso melhorar a qualidade do atendimento.  Foi isso o que nós fizemos aqui em Recife com

a reforma e modernização da Maternidade Barros Lima. Aqui o parto é humanizado e são

feitos os testes do pezinho e de aids gratuitamente. Se em pouco mais de um ano realizamos

tanto, no Governo do Estado, com a sua participação, nós vamos fazer muito mais. É assim

que a gente trata a saúde. Quero governar Pernambuco para melhorar a vida das pessoas. Se

você está com Lula, você está com Humberto. Vote treze.

A análise

Como podemos verificar no roteiro descrito acima, os políticos que se posicionaram a

favor de Humberto Costa obedeceram às regras do modelo da propaganda política tradicional,

enfatizando as realizações do PT  partido de Costa  para mostrar o que o candidato a

governador poderia implementar em outras cidades do Estado. Nas administrações do PT, a
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saúde tem remédio. Em Camaragibe, a mortalidade infantil é uma das mais baixas do Brasil e,

por isso, recebemos o prêmio nacional de melhor saúde da família do nosso país , falou o

então prefeito daquele município, Paulo Santana. Essa fala poderia ter sido editada, como

mais um simples depoimento, mas foi inserida dentro de um recurso gráfico que simulou a

página de um jornal impresso.

Esse diferencial também envolveu o depoimento do prefeito de outra cidade do

interior administrada pelo PT. Cem por cento do município de Caetés está coberto com o

programa Saúde da Família. Remédios e dentistas vão para todas as residências, da zona

urbana à zona rural , informou o então prefeito do município, Zé da Luz. Essa estratégia, no

entanto, não estabeleceu um novo contrato de leitura, como fez o programa produzido por

Jarbas Vasconcelos. Isso porque o modelo que continuou prevalecendo na produção dos

programas de Costa foi o centrado no formato da tradicional propaganda eleitoral.

Nesse programa, quando a imagem do candidato surgiu no vídeo, a margem de papel-

jornal foi retirada. Humberto Costa falou com o telespectador de dentro de um estúdio e

quebrou qualquer possibilidade de se vincular à realidade que é construída pela mídia e

reconhecida pelo público como a própria construção do real, vivenciado no dia-a-dia.

A análise do programa 1166   (12/9/2002)

O script

Locutor (off) 

 

Atenção, pernambucanos, no ar o programa que vai eleger Humberto

governador.

                                                          
66 Veja imagem do programa 10 de Humberto Costa no anexo 11.



Palanque Eletrônico: o Horário Gratuito da Propaganda Eleitoral e os Gêneros do Telejornalismo

187

Imagem  De Humberto Costa colocando a estrela do PT na bandeira de Pernambuco.

Locutor 2 (ao vivo)  Você prefere mais quatro anos de promessas ou ações verdadeiras de

combate ao desemprego? Seu voto decide.

Imagem  Os depoimentos de todos os entrevistados abaixo foram inseridos em uma imagem

cujas margens são compostas de textos escritos de uma reportagem de jornal impresso, como

se as imagens das pessoas fossem as próprias fotografias publicadas nessa reportagem.

Povo fala: João Paulo, prefeito do PT do Recife (ao vivo)  O Banco do Povo do Recife foi

ampliado para diminuir o sofrimento dos desempregados e realizar o sonho de quem quer ter

ou aumentar o seu próprio negócio. O crédito é facilitado, não precisa de fiador nem de

comprovante de renda.

Povo fala (ao vivo)  Bastou vontade e profissionalismo.

Povo fala: João Paulo, prefeito do PT do Recife (ao vivo) 

 

Em apenas um ano e seis meses

de governo, investimos mais de três milhões de reais. Quase mil e quinhentas pessoas

receberam empréstimos do Banco do Povo do Recife. Temos ainda cursos e assessorias para

ajudar o novo empreendedor a criar e gerenciar o seu próprio negócio.

Povo fala (ao vivo)  Quando sair daqui, estarei pronto para montar o meu salão.

Imagem  Termina a seqüência das imagens inseridas na moldura de jornal.
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Vinheta 

 
Vote 13. Vote Humberto.

Locutor (off)  Seu João é mais um pernambucano que trabalha duro para ganhar a vida. A

diferença é que ele pode contar com o Banco do Povo do Recife. O sonho de seu João valia

cinco mil reais. Hoje o seu negócio chega a render todo mês o dobro do que ele pegou

emprestado. Isso sim é mudança de verdade.

Imagem  Seu João no Banco do Povo da Prefeitura do Recife sendo atendido.

Locutor (off)  Propostas de Lula e Humberto para gerar empregos.

Humberto (ao vivo)  São exemplos como de seu João que vamos levar para todo o Estado.

Ao invés de emprestar muito dinheiro para poucos, o Banco do Povo vai criar emprego e

renda para muitas pessoas. Além de facilitar o empréstimo, vamos capacitar e assessorar os

clientes do Banco do Povo para que eles cuidem melhor dos seus negócios, até porque é

destes pequenos negócios que muita gente está vivendo hoje em dia. O Banco do Povo é um

estímulo à economia popular e solidária que Lula vai expandir para todo o Brasil. Vamos

levá-lo até você que tem uma boa idéia na cabeça, mas falta dinheiro para realizar o seu

sonho. Isto é mudança de verdade. Quero governar Pernambuco para melhorar a vida das

pessoas.

Vinheta  Se você está com Lula, você está com Humberto. Vote treze. Vote PT.

Locutor  Lula, Humberto e Dilson no grande comício amanhã.
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Imagem  De comícios realizados por Humberto Costa.

Vinheta  Eu vou de 13, eu vou de PT.

A análise

Nesse programa, o formato de moldura de jornal impresso foi utilizado para enquadrar

o depoimento do então prefeito do Recife, João Paulo, que fez uma espécie de prestação de

contas de seu governo: Em apenas um ano e seis meses de governo, investimos mais de três

milhões de reais. Quase mil e quinhentas pessoas receberam empréstimos do Banco do Povo

do Recife. Temos ainda cursos e assessorias para ajudar o novo empreendedor a criar e

gerenciar o seu próprio negócio . João Paulo era um dos principais cabos eleitorais de

Humberto Costa.

Esse mesmo recurso de edição foi usado para as cenas gravadas com dois populares

para reforçar o discurso político-administrativo do prefeito, como podemos verificar neste

trecho do script com a fala de uma mulher que tinha sido beneficiada pelo Banco do Povo da

Prefeitura do Recife: Quando sair daqui, estarei pronta para montar o meu salão .  

Se compararmos com o programa descrito anteriormente, o espaço destinado à

montagem das entrevistas com a moldura de jornal neste programa foi ainda menor. Como o

efeito não foi utilizado outras vezes, a tentativa de valorizar e dar mais credibilidade às

informações políticas do guia eleitoral de Costa, ao vinculá-las às notícias de jornal, não se

consolidou porque isso só ocorreu em duas ocasiões. A tentativa de inovar não chegou a
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proporcionar uma mudança na imagem do candidato porque um novo contrato de leitura não

pôde ser estabelecido.

A memória discursiva do telespectador foi acionada, mas, para que o HGPE de

Humberto Costa conseguisse atravessar o campo do jornalismo, esse modelo inovador teria

que ter sido utilizado em outros programas do candidato, adicionando gêneros do

telejornalismo. Até mesmo os depoimentos do próprio candidato não foram inseridos nessa

moldura, como verificamos nos dois scripts apresentados anteriormente. Esse recurso gráfico

serviu mais para dar dinamismo ao ritmo da edição do programa do que para mostrar um

caminho inovador.

3.2 A propaganda tradicional no HGPE da TV

3.2.1 Humberto e a vinculação ao presidente Lula

O candidato ao Governo do Estado Humberto Costa não conseguiu trazer para o seu

guia eleitoral os valores creditados ao campo do jornalismo, assim como fez o governador

candidato Jarbas Vasconcelos. Isso porque a utilização de um recurso técnico de edição em

dois programas, mesmo assim em pequenos trechos, não foi suficiente para atrelar o roteiro de

seu HGPE aos gêneros do telejornalismo, como mostramos nas análises descritas

anteriormente. O guia de Costa preferiu recorrer à fórmula já desgastada da tradicional

propaganda eleitoral, centrada no discurso emocional, crítico e panfletário, nas promessas de
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campanha, no enfrentamento direto com os adversários, na veiculação de depoimentos de

líderes políticos aliados e na divulgação de eventos da campanha para aproveitar as condições

de enunciação da TV.

O tom emocional já pôde ser constatado no primeiro programa, exibido no dia 20 de

agosto de 2002. Nele, o perfil do candidato foi apresentado aos telespectadores pela própria

mãe, dona Enedina Costa67. Ele não foi um político fabricado, sempre se preocupou com os

mais humildes. A única vontade dele é ajudar, fazer alguma coisa pelo Estado, pelas pessoas

pobres, pelos humildes. Eu passaria aqui a noite inteira falando das qualidades de Humberto.

Eu, como mãe, sou suspeita de falar, mas a gente tem que dizer a verdade , afirmou dona

Enedina. Ela pretende convencer as pessoas de que Costa é um político diferente enquanto são

veiculadas imagens do arquivo pessoal da família do candidato.

A secretária de Saúde do Recife na época, Ana Paula Soter, e o cientista político

Michel Zaidan também fizeram um apelo emocional em favor do candidato, falando para o

guia eleitoral na qualidade de amigos de Costa. O perfil técnico dos dois entrevistados não foi

ressaltado, a não ser na identificação dos personagens no vídeo. Não conheço ninguém que

trate com mais zelo, com mais cuidado a coisa pública do que Humberto Costa. Ele é

extremamente cuidadoso com a forma de gastar o dinheiro , afirmou Soter em uma referência

à administração de Humberto Costa, que tinha exercido o cargo de secretário de Saúde do

município.

O depoimento do cientista político foi ainda mais emocional. Quando a audiência

esperava uma declaração racional de um acadêmico, Zaidan surpreendeu: Humberto tem

qualidades difíceis de ser encontradas. Ele é íntegro, verdadeiro e honesto. Pode acreditar,

quem conhece Humberto não o quer apenas como governador, o quer como amigo .  O tom

                                                          
67 Veja imagem da mãe de Humberto Costa no HGPE no anexo 12.
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político coube à declaração do principal cabo eleitoral de Humberto Costa, o então candidato

a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva68, que naquele ano seria eleito presidente.

Humberto Costa é um dos companheiros mais importantes do PT no Nordeste. Ele é

medico, jornalista e professor. Ele é um dos fundadores do PT em Pernambuco. Já foi

vereador, deputado estadual e deputado federal, sempre como um dos mais votados no

Estado. É graças a companheiros sérios e competentes como Humberto Costa que o PT cresce

e se firma cada vez mais em todo o Brasil , declarou Lula em seu primeiro depoimento para o

guia eleitoral do candidato do PT a governador de Pernambuco.

Como a mãe já o tinha apresentado aos telespectadores, Humberto Costa apareceu,

pela primeira vez, em seu HGPE com um discurso político, tentando desmitificar a arte de

fazer política. Enquanto Jarbas Vasconcelos quis atrair a atenção das pessoas pelo formato de

seu guia, Costa pretendeu atingir o mesmo objetivo, porém pelo caminho mais tradicional,

pelo discurso, o que não surpreendeu a opinião pública. Ao contrário do que os poderosos

querem que a gente acredite, a política não é nada complicada. A gente está fazendo política o

tempo inteiro, respirando a política a cada instante. Quando a gente se organiza na nossa

comunidade para reivindicar alguma coisa, quando a gente participa de um ato político

qualquer, quando a gente reclama do que está acontecendo e, principalmente, quando a gente

exerce o nosso principal direito, que é o de votar e escolher bem o governante , disse Costa.

A apresentação de Humberto Costa se contrapõe à de Jarbas Vasconcelos, uma vez

que os produtores do HGPE do governador candidato tinham escolhido uma estratégia

diferente, priorizando a linguagem do telejornalismo. Nenhum familiar falou sobre a história

política e pessoal de Vasconcelos, cabendo ao governador fazer a própria apresentação.

Amigos de Pernambuco, quase quatro anos se passaram desde que tive o privilégio de ser

eleito por vocês governador de Pernambuco. Um desafio que encarei com muito trabalho e

                                                          
68 Veja imagem de Humberto Costa e Lula exibida no HGPE de Humberto Costa no anexo 13.
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determinação. Perseguimos o objetivo de reestruturar o nosso Estado. Investimos em

abastecimento d água, em estradas, aeroportos e no porto de Suape, em busca do

desenvolvimento. Longe de mim achar que tudo funcionou ou que está cem por cento. Tenho

humildade para reconhecer que há ainda muito por fazer, mas isso não tira o meu entusiasmo.

Acredito que posso contar mais uma vez com a ajuda de Deus e a aprovação do povo de

Pernambuco , disse Jarbas Vasconcelos no primeiro programa transmitido, dia 20 de agosto

de 2002.

Depois de utilizar o apelo emocional, Humberto Costa já começou a tecer críticas à

gestão de seu principal adversário, inicialmente sem citar o nome do governador. É

importante governar fazendo grandes obras, construindo estradas, aeroportos, e nós vamos

fazer isso também. Mas eu entendo que, principalmente, a gente precisa apostar na pessoa

humana, nas políticas sociais. Investir em saúde, em educação. Eu quero governar

Pernambuco para mudar a vida das pessoas , argumentou Costa ainda no primeiro programa

de seu HGPE.

Ao longo do guia eleitoral, no entanto, o tom crítico foi se tornando mais pesado. As

acusações contra a administração de Jarbas Vasconcelos eram feitas com teatralizações bem-

humoradas veiculadas no início e no fim dos programas. Mas Humberto Costa não protegeu

seu éthos e também partiu para o ataque. O governador de Pernambuco em quatro anos

gastou oitenta e oito milhões de reais em propaganda, mas só gastou trinta e um milhões de

reais em habitação. Gastou oitenta e oito milhões de reais em publicidade, mas só gastou

noventa milhões de reais em segurança pública. Gastou oitenta e oito milhões de reais em

publicidade, mas só gastou sessenta e cinco milhões de reais para recuperar os hospitais. Por

isso, nós vamos reverter esse quadro, vamos ganhar a eleição em seis de outubro com Lula e

nós vamos para o segundo turno , disse Costa no programa 10, exibido em 10 de setembro de

2002.
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Nas últimas edições do guia eleitoral, Humberto Costa criticou e citou o nome do

governador, tentando provocar Jarbas Vasconcelos para que ele deixasse o formato

propositivo de seu programa e partisse para o discurso político-ideológico. As diferenças são

claras. Jarbas, Maciel e Sérgio Guerra votam em José Serra. Eles querem que o Brasil fique

assim como está, como se Fernando Henrique continuasse presidente, e Lula é o sentimento

de mudança que toma conta do país e incomoda os poderosos. Por isso, Lula precisa de

aliados para fazer as transformações que você quer. Vote nos aliados de Lula em Pernambuco

e tenha orgulho do seu voto. Vote treze , disse Costa, citando inclusive os políticos aliados de

Vasconcelos no programa 16, que foi ao ar no dia 21 de setembro de 2002.

Para defender o governador candidato das acusações feitas por Humberto Costa, o guia

de Jarbas Vasconcelos produziu uma espécie de comercial criticando as administrações do

PT. Em nenhum momento o governador candidato partiu para o enfrentamento. Ainda neste

capítulo, voltaremos a abordar o tema ao analisar os comerciais utilizados por Vasconcelos e

Costa para criticar um ao outro.

A marca principal que norteou a linha de trabalho do HGPE de Humberto Costa, desde

o primeiro programa, foi aliar as críticas à emoção. Mas, até o terceiro programa, a emoção

dominou a edição do guia eleitoral, porque os depoimentos dos dois principais cabos

eleitorais de Costa  Lula e o prefeito do Recife, João Paulo  ocuparam uma boa parte desses

primeiros programas. Para mostrar a empolgação de sua militância e a comemoração da

vitória de 2000, João Paulo lembrou sua eleição para a Prefeitura do Recife exibindo imagens

daquela época.

A onda vermelha no Recife. O povo votou em mudanças de verdade e elas

começaram ainda na campanha. Saímos dos sete por cento nas pesquisas, passamos para o

segundo turno e hoje sou prefeito do Recife, uma vitória de todos. As mudanças estão dando

certo no Recife. A população participa da administração da cidade, decide onde investir os
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recursos e tem investido bem. Chegou a vez do Estado e do país adotarem essa nova forma de

governar com a participação popular. O Brasil vai mudar com Lula presidente e Pernambuco

vai mudar com Humberto governador , disse o prefeito no programa 2, do dia 22 de agosto de

2002. Se tivesse sido editado dentro do formato do telejornalismo, esse depoimento faria parte

do gênero entrevista. Mas, no contexto do HGPE de Costa, o depoimento do prefeito é visto

como uma propaganda testemunhal, uma vez que o enquadramento utilizado recorre à

memória da tradicional propaganda política.

Os depoimentos gravados nas ruas também são interpretados dessa forma porque

mostraram, inclusive, as pessoas pedindo voto abertamente para Humberto Costa. Veja a

descrição de algumas dessas entrevistas que foram exibidas no programa 2: O governo de

Lula e Humberto vai precisar de nós ; Creio que vai melhorar ; É lá e lô ; Lula lá e

Humberto cá . Jarbas Vasconcelos não deixou de utilizar entrevistas com esse tom, mas elas

foram editadas dentro do gênero do telejornalismo, o que amenizou o enfoque emocional,

como observamos no início deste capítulo.

Por causa da repercussão positiva da campanha de Lula à Presidência da República,

Humberto Costa exibiu imagens e depoimentos favoráveis do cabo eleitoral em todos os seus

19 programas  é necessário lembrar que dois deles foram censurados pela Justiça Eleitoral.

Na terceira edição do guia eleitoral de Costa, do dia 24 de agosto de 2002, foi Lula quem

introduziu o programa com seu depoimento: Humberto Costa foi deputado estadual,

deputado federal, o vereador mais votado do Recife e o melhor secretário de Saúde que o

Recife já teve. Humberto Costa é um dos mais importantes dirigentes do PT e do Nordeste

brasileiro. Dia seis de outubro, vote Humberto Costa. Ele significa honestidade e ética na

política brasileira .

No quarto programa, veiculado no dia 27 de agosto de 2002, o candidato critica a

gestão de Vasconcelos e faz promessas afiançadas pela eleição de Lula à Presidência da
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República. Nessa fase, Lula estava realizando uma campanha positiva, mas ainda não tinha

sido eleito. No nosso governo as Polícias Civil e Militar vão trabalhar integradas na luta

contra o tráfico de drogas e de armas. Vamos dar condições para que a Polícia Civil melhore a

sua capacidade de investigar e esclarecer os crimes. Só assim se acaba com a impunidade.

Além disso, com Lula presidente, vamos valorizar o policial criando o piso nacional de

salários da categoria. Cuidando melhor da juventude com mais esporte, do lazer e do acesso à

universidade e ao primeiro emprego, impediremos que o crime organizado leve nossos jovens.

Você e sua família desejam e merecem uma vida tranqüila e segura. Quero governar

Pernambuco para melhorar a vida das pessoas; isso é mudança de verdade , prometeu Costa.

No programa 13, do dia 17 de setembro de 2002, Humberto Costa também fez outras

promessas, vinculando suas realizações à vitória de Lula. Trabalhando em parceria com

Lula, vamos diminuir a mortalidade infantil. Pela primeira vez em Pernambuco, o Estado vai

aplicar dinheiro nos programas de agentes de saúde e no Saúde da Família. Em convênio com

os municípios, vamos implantar o serviço médico de emergência, o Samu, em todo o Estado e

ampliar o número de leitos em UTI. Vamos investir e muito em prevenção, levando os

programas de saúde ambiental e o programa Academia da Cidade para todo o interior , frisou

o candidato do PT ao Governo do Estado. Para mostrar que essas promessas não ficariam

apenas no discurso, Humberto Costa utilizou depoimentos de prefeitos do PT que

administram cidades em Pernambuco, como foi apresentado na primeira parte deste capítulo. 

A vinculação da imagem de Lula à de Humberto Costa foi feita em todos os

programas, na tentativa de transferir votos. Quem votaria em Lula deveria votar fechado em

Costa. Ao longo de todos os programas, o locutor oficial do guia de Humberto Costa leu

diferentes textos para ressaltar que Humberto Costa era o candidato de Lula: Lula e

Humberto. A onda vermelha arrasta uma multidão pelas ruas do Recife. A confiança no

aperto de mão, o gesto, a admiração. Mais de vinte mil pessoas na alegria do lá e lô. Lula
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presidente e Humberto governador ; Ele (Lula) sabe o que o Brasil quer. Ele (Humberto) é o

que Pernambuco precisa. Se você está com Lula, você está com Humberto. Vote treze ;

Humberto sempre esteve ao lado do povo, que está ao lado de Lula, que você sabe que está

do seu lado. É simples: se você está do lado da honestidade, da segurança e do emprego, você

está ao lado de Lula e, é claro, de Humberto, do povo, da honestidade .

Até mesmo quando o HGPE de Humberto Costa fez propaganda de outros eventos da

campanha e chamou o público para se engajar, o nome de Lula era citado insistentemente. No

programa 4, do dia 27 de agosto de 2002, o guia do candidato lembrou um comício realizado

por Costa e Lula: É lá e lô. A onda vermelha de Humberto, Lula e Dilson no Geraldão. Mais

de dez mil pessoas no apoio fechado para mudar Pernambuco de verdade . No programa 3, do

dia 22 de agosto de 2002, o locutor mostrou imagens de caminhadas no interior, citando o

nome de Lula: A onda vermelha de Lula e Humberto também está no interior. Caminhando

pelas ruas, ouvindo sugestões, Humberto fala do seu programa de governo com as pessoas

porque é para elas que Humberto vai trabalhar . No programa 10, do dia 10 de setembro de

2002, foram exibidas imagens de pessoas com adesivos dos dois candidatos, sinalizando para

a vinculação do voto: Recife, mais de setenta mil pernambucanos no voto fechado com Lula,

Humberto e Dílson .

Naquele mesmo programa, o guia eleitoral de Humberto Costa mostrou que seria

difícil vencer Jarbas Vasconcelos no primeiro turno e colocou um depoimento de Lula

chamando o eleitor para votar, apostando em um segundo turno: Eu acho que o companheiro

Humberto Costa pode ir para o segundo turno. E no segundo turno a história será outra porque

cada candidato terá dez minutos da televisão e porque terá o debate entre os dois candidatos.

E aí eu não tenho dúvida nenhuma que Humberto Costa é muito mais Pernambuco, é muito

mais competente do que qualquer outro candidato .
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3.2.2 A propaganda tradicional no HGPE de Jarbas Vasconcelos

Apesar de ancorar a linha central de seu programa no gênero do telejornalismo, Jarbas

Vasconcelos abriu espaço para a tradicional propaganda eleitoral nas duas últimas edições do

HGPE. Como o dia da eleição estava próximo, o ritual do jornalismo foi esquecido, dando

lugar ao tom emocional, inclusive com pessoas entrevistadas nas ruas pedindo voto para a

reeleição do governador. Nos programas 18 e 19, exibidos respectivamente nos dias 28 de

setembro e 1º de outubro de 2002, nenhuma reportagem foi exibida, para que o contrato de

leitura estabelecido com o telespectador nas edições anteriores não fosse quebrado.

Na abertura do programa 18, exibiu-se uma espécie de comercial para lembrar os

números dos candidatos. Uma atriz apareceu no vídeo, lembrando que, se não anotar, as

pessoas esquecem os números na hora de votar. Em seguida, veiculou-se um videoclipe com o

cantor Dominguinhos cantando uma música criada em cima dos números dos candidatos para

estimular a memória das pessoas. Depois, a atriz volta ao vídeo, dizendo: Faltam seis dias

para a vitória do povo nas ruas. Com Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra a mudança

continua .

A voz do locutor/apresentador oficial do HGPE surge no vídeo, narrando em off um

novo texto de abertura do guia de Vasconcelos, exibindo imagens dele e dos seus candidatos

ao senado, o que não tinha ocorrido até então. Começa agora o programa de Jarbas, o

governador que trabalha para melhorar a vida das pessoas, ao lado de Marco Maciel e Sérgio

Guerra, os senadores que vão garantir recursos para Pernambuco. Na edição de hoje... O

locutor/apresentador repete a deixa para a entrada do telejornal de Vasconcelos, que não foi

exibido nas duas últimas edições do HGPE do governador candidato. O repórter José

Caminha, no entanto, aparece no vídeo anunciando: Na BR-232, o primeiro túnel rodoviário
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do Nordeste . Mas o assunto não foi tema de nenhuma matéria e sim dos textos narrados pelo

locutor/apresentador fora do enquadramento jornalístico. Para mostrar a diferença na

organização desse script em relação aos anteriores, vamos reproduzi-lo e analisá-lo.

A análise do programa 1869  (28/9/2002)

Script

Locutor (off)  E a carreata da vitória tomou conta das ruas do Recife neste domingo. O povo

saiu à rua para dizer que está fechado com Jarbas, Maciel e Sérgio Guerra.

Imagem  Dos carros no evento de campanha com as pessoas acenando para os candidatos.

Povo fala (ao vivo)  A vitória é de Jarbas.

Povo fala (ao vivo)  É voto fechado.

Povo fala (ao vivo)  É Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra.

Locutor (off)  Em todos os lugares por onde passou, Jarbas e os senadores da União

receberam o carinho da população. O povo foi às ruas mostrar com alegria o que todas as

pesquisas confirmam: a vitória da União por Pernambuco no próximo domingo. Nos carros,

nas calçadas, nas janelas, o povo já decidiu: a mudança segue em frente.

                                                          
69 Veja imagem do programa 18 de Jarbas Vasconcelos no anexo 14.
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Imagem  De carreatas e caminhadas dos candidatos majoritários.

Locutor (off)  Jarbas encontrou a BR-232 assim, com pista única e totalmente esburacada.

Um perigo a cada quilômetro para os doze mil veículos que rodam na estrada todos os dias.

Imagem  De arquivo dos problemas da rodovia.

Jarbas (off) 

 

A duplicação da BR-232 é um compromisso nosso. Isso independe de dizer

que a estrada é federal. Ela vai ser duplicada pelo Governo de Pernambuco. A BR-232 precisa

ser duplicada porque faz parte da geografia do Estado, da vida do Estado, e como ela está ela

não pode continuar.

Imagem  De um vídeo gravado na campanha de Jarbas de 1998, e que foi ao ar no guia

eleitoral desse ano, com ele prometendo duplicar a BR-232.

Locutor (off)  Dez metros e meio de altura, doze metros e quinze de largura, trezentos e

setenta e cinco metros de comprimento, BR-232, Serra das Russas, Pernambuco. Este é o

primeiro túnel rodoviário do Nordeste, cravado na rocha, no alto da serra a oitocentos metros

de altitude. Foram oito meses de trabalho, trezentas e sessenta explosões de dinamites e

oitocentas viagens de caminhões para retirar nove mil metros cúbicos de rocha.

Imagem  Da obra em andamento e depois da rodovia pronta.

Povo fala (ao vivo)  Foi lindo.
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Locutor (off)  A transposição da Serra das Russas era o maior desafio do projeto de

duplicação da BR. Inicialmente, seriam construídos dois viadutos para contornar os trechos

mais altos e os vales mais profundos da serra. Estudos indicaram a conveniência de escavar

um túnel e a decisão economizou um milhão de reais. O túnel da Serra das Russas vai

encurtar o caminho, vai receber o tráfego diretamente deste viaduto que atravessa todo este

vale. Tem quatrocentos e cinqüenta metros de extensão e quarenta e sete metros de altura. A

nova estrada está ficando assim. Trafegar hoje pela BR-232 só é possível graças à tecnologia

de pavimentação de concreto. Duas máquinas pavimentadoras fazem a nova BR avançar mil e

duzentos metros por dia.

Imagem  Da obra passo a passo.

Povo fala (ao vivo)  Inicialmente o preço do concreto é maior, mas, com o preço da

manutenção, o asfalto acaba saindo mais caro.

Locutor (off)  Esta pavimentadora não produz placa e sim concreto contínuo com vinte e

dois centímetros de espessura. Depois de seco, o concreto recebe uma junta elástica de

silicone. Ela evita que a dilatação natural do concreto destrua o trabalho realizado. Tecnologia

alemã utilizada nas rodovias européias e americanas. A nova BR-232 também ganhou um

novo traçado, curvas mais abertas, velocidades constantes, mais segurança para os motoristas,

Mais segurança também para os moradores das cidades, porque não é preciso mais atravessar

as pistas. Em Bonança, foi construída uma passagem de nível. Em Vitória de Santo Antão,

uma variante com doze quilômetros de pista duplicada passa por fora da cidade. A BR-232 é a

estrada mais moderna do Norte-Nordeste. Alta tecnologia nas pistas e quinhentas obras

viárias. Cordilhões, boleiros, e canaletas para o escoamento das águas. Caminhões de
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contenção de encostas. Segurança para pedestres com as passarelas e cuidados especiais para

quem anda de ônibus. São oitenta e três paradas em condições seguras para os usuários. Em

todos os municípios por onde passa a duplicação, existe um viaduto de acesso à cidade. São

trinta e um construídos e dezessete sendo restaurados. A BR-232 é um resgate do

compromisso de Jarbas com o povo pernambucano.

Imagem  Com muita arte, mostra como a estrada foi sendo restaurada e duplicada.

Jarbas (ao vivo)  Quando prometi duplicar a BR-232 em mil novecentos e noventa e oito,

alguns desaconselhavam pelo tamanho da empreitada, outros duvidaram. O povo de

Pernambuco acreditou e eu fui eleito com o compromisso de duplicar a estrada. A 232 está

quase construída. Eu apenas administrei. A 232 é uma obra do povo de Pernambuco.

Locutor 2 (ao vivo)  As pesquisas mostram que Jarbas tem setenta e três por cento de

aprovação. Mostram também que os pernambucanos querem que a mudança continue com

ética, com seriedade, com transparência, com Jarbas. Pernambuco acredita na União. Agora é

com você. Essa vitória tem que ser conquistadas nas ruas. Fale com os seus vizinhos, seus

parentes, seus amigos. No dia seis vamos vestir a camisa da União por Pernambuco, vamos

vestir as cores da nossa bandeira, vamos fazer nas ruas a grande festa da democracia.

Locutora 2 (off)  A hora é agora. É a festa da União por Pernambuco. É alegria e alto-astral.

Chegou a hora de pegar sua bandeira, seu cartaz de Jarbas nos comitês da União por

Pernambuco de sua cidade. No Recife, o comitê fica na Avenida Rosa e Silva, mil setecentos

e noventa e seis. Participe! Com Jarbas, Maciel e Sérgio Guerra a mudança continua.
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Imagem  Das pessoas nas ruas com propaganda de Jarbas Vasconcelos.

Vinheta 

 
Jingle Jarbas.

Locutor (off)  Você acabou de ver as propostas de Jarbas dois mil e três para criar emprego

e melhorar a vida da gente.

A análise

Pela decupagem do roteiro do programa descrito acima, já está clara a mudança de rota

na linha central do HGPE de Jarbas Vasconcelos. Diferentemente de outras edições, o

penúltimo programa do governador candidato começa com a divulgação de outros eventos da

campanha, exibindo entrevistas de pessoas nas ruas, pedindo voto para Vasconcelos e os

candidatos a senador: A vitória é de Jarbas ; É voto fechado ; É Jarbas, Marco Maciel e

Sérgio Guerra . Nesse contexto, as entrevistas não fazem mais parte do gênero do

telejornalismo, adequaram-se ao modelo da propaganda política tradicional. E o

locutor/apresentador assumiu integralmente o papel de locutor oficial da campanha do

governador: Em todos os lugares por onde passou Jarbas e os senadores da União receberam

o carinho da população. O povo foi às ruas mostrar com alegria o que todas as pesquisas

confirmam: A vitória da União por Pernambuco no próximo domingo. Nos carros, nas

calçadas, nas janelas, o povo já decidiu: a mudança segue em frente .

A manchete dita pelo repórter na escalada é tema do assunto abordado pelo locutor,

que trabalhou a duplicação da BR-232 do ponto de vista político, uma vez que a obra já tinha

sido objeto de uma reportagem jornalística exibida no programa 4, do dia 27 de agosto de

2002. O locutor introduziu o tema para mostrar que a promessa que Vasconcelos tinha feito
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na campanha de 1998 foi cumprida. Depois foi a vez de o próprio governador falar sobre isso:

Quando prometi duplicar a BR-232 em mil novecentos e noventa e oito, alguns

desaconselhavam pelo tamanho da empreitada, outros duvidaram. O povo de Pernambuco

acreditou e eu fui eleito com o compromisso de duplicar a estrada. A 232 está quase

construída. Eu apenas administrei. A 232 é uma obra do povo de Pernambuco .

No fim desse programa, mais uma vez uma atriz aparece no vídeo pedindo votos para

o governador candidato, reproduzindo imagens das pessoas no comitê de Vasconcelos e nas

ruas com propaganda do governador. Ela fez questão de ressaltar que as pesquisas já

apontavam, na ocasião, a vitória de Vasconcelos: As pesquisas mostram que Jarbas tem

setenta e três por cento de aprovação. Mostram também que os pernambucanos querem que a

mudança continue com ética, com seriedade, com transparência, com Jarbas. Pernambuco

acredita na União. Agora é com você. Essa vitória tem que ser conquistadas nas ruas. Fale

com os seus vizinhos, seus parentes, seus amigos. No dia seis vamos vestir a camisa da União

por Pernambuco, vamos vestir as cores da nossa bandeira, vamos fazer nas ruas a grande festa

da democracia . Divulgar índices de pesquisa é uma estratégia da propaganda política

utilizada normalmente pelos candidatos que estão liderando as consultas de opinião.

Nesse novo contexto, o encerramento do HGPE de Vasconcelos ganhou uma

conotação política, uma vez que a mesma frase tinha sido repetida outras vezes após a

exibição do telejornal. Dessa vez, o tom eleitoral terminou prevalecendo: Você acabou de

ver as propostas de Jarbas dois mil e três para criar emprego e melhorar a vida da gente . No

enquadramento anterior, os gêneros do telejornalismo suavizavam o discurso de encerramento

do guia eleitoral do governador.70

Se no programa 18 houve alterações profundas, no 19 essa mudança de rota foi

consolidada. Nenhum repórter surgiu no vídeo, nem para falar sobre o assunto que seria

                                                          
70 Veja imagem do programa 19 de Jarbas Vasconcelos no anexo 15.
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abordado naquela edição do HGPE. Houve uma espécie de montagem das entrevistas

gravadas ao longo da campanha e exibidas nos telejornais do governador candidato, para

reforçar a imagem positiva do político e do gestor público que tentava renovar o seu mandato

por mais quatro anos. No roteiro que vamos descrever, as entrevistas que foram editadas ao

longo das reportagens, para mostrar que esse gênero do telejornalismo foi utilizado no guia de

Vasconcelos, transformaram-se em depoimentos de apoio político. Houve uma

recontextualização dessas falas, uma vez que elas foram retiradas das reportagens e

exportadas para o formato da propaganda tradicional, o que nos serve como bom exemplo

para mostrar como a fronteira entre esses formatos do telejornalismo e da propaganda política

se cruza constantemente.

A análise do programa 19 (1.º/10/2002)

O Script

Locutor (off)  Jarbas Vasconcelos, um pernambucano como você. Nasceu em Vicência, na

Zona da Mata, e mudou-se ainda criança para estudar no Recife com seus oito irmãos. Jarbas

Vasconcelos, um democrata como você, que ajudou a criar o MDB em sessenta e quatro e que

lutou pela constituinte, pela anistia, pelas diretas. Jarbas Vasconcelos, um homem que como

você constrói a sua própria história. Eleito deputado estadual e duas vezes deputado federal

porque o povo reconhece quem tem coragem e liderança. Jarbas Vasconcelos, duas vezes

prefeito do Recife. Foi aí que ele se revelou um grande administrador. Jarbas inova lançando

o programa Prefeitura nos Bairros e o orçamento participativo. Cria o programa de agentes de

saúde, realiza no Recife o maior conjunto de obras que a cidade já viu. Por tudo isso, foi
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escolhido quinze vezes o melhor prefeito do Brasil. Em noventa e oito, o povo elege Jarbas

governador. No Governo do Estado, Jarbas realiza grandes obras para Pernambuco voltar a

crescer. Para isso, Jarbas conta com a ajuda do vice-presidente, Marco Maciel, e do deputado

Sérgio Guerra, coordenador da bancada de Pernambuco no Congresso. Preocupado com o

povo. Jarbas realiza mais de trezentas obras de abastecimento d água em todo o Estado e leva

água do São Francisco para o Sertão do Araripe.

Imagem  De Jarbas Vasconcelos criança, jovem, universitário e político. Obras realizadas

por Vasconcelos na prefeitura e no Governo do Estado.

Povo fala (ao vivo)  É o esforço do nosso governador.

Locutor (off)  Jarbas amplia o metrô, reforma o TIP e transforma o Aeroporto dos

Guararapes no maior do Nordeste.

Imagem  Do metrô, do TIP e do aeroporto.

Povo fala (ao vivo)  Jarbas fez um aeroporto de qualidade.

Locutor (off)  Jarbas priorizou a segurança dos pernambucanos, modernizou a polícia,

implantou Núcleos de Segurança Comunitária em todo o Estado e criou o Centro Integrado de

Operações e Defesa Social. Com muito trabalho, Jarbas constrói o terminal de contêineres em

Suape e atrai mais de trezentas empresas para Pernambuco e gera trinta e três mil novos

empregos.
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Imagem  Dos registros feitos nas reportagens exibidas ao longo do HGPE.

Povo fala (ao vivo)  Você tem seguro-desemprego, você tem suas contas tudo certinho.

Locutor (off)  Jarbas Vasconcelos, um homem como você, que cumpre o que promete.

Disse que iria duplicar a BR-232. Duplicou. E criou um novo pólo de desenvolvimento em

Pernambuco.

Imagem  Do governador trabalhando.

Povo fala (ao vivo)  Queria agradecer muito a ele.

Locutor (off)  Jarbas Vasconcelos, um pernambucano como você. Um homem que trabalha

para o povo de Pernambuco. Jarbas implantou no governo o maior programa de orçamento

participativo do Brasil: o Governo nos Municípios. Jarbas melhorou a vida de cem mil

crianças de Pernambuco: reformou escolas, melhorou a merenda, ampliou o Bolsa-Escola e o

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Jarbas trabalhou para a juventude

encaminhando mais de dez mil jovens para o mercado de trabalho no programa Primeiro

Emprego.

Imagem  Das matérias exibidas no guia eleitoral.

Povo fala ( ao vivo)  Isso vai influenciar no currículo da gente.
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Locutor (off)  Jarbas trabalhou pelo homem do campo com o projeto Renascer, que

beneficia quinhentos mil pernambucanos que vivem da terra.

Imagem  Homens trabalhando no campo.

Povo fala (ao vivo)  Foi Deus que tocou no coração dele.

Locutor (off)  É por isso que todas as pesquisas confirmam a vitória de Jarbas e dos

senadores da União por Pernambuco, Maciel e Sérgio Guerra. Com Jarbas, a mudança segue

em frente.

Imagem  Do governador conversando com os candidatos ao Senado.

Jarbas (ao vivo)  Esta é a ultima fala do guia eleitoral. Daqui em diante a gente tem um

encontro marcado nas urnas. Quero agradecer a grande aprovação ao nosso governo

manifestada nas pesquisas. Foram o carinho e a generosidade do nosso povo que me

animaram para mais essa disputa. Com humildade, reconheço que, apesar de tudo o que

fizemos, ainda há muito por fazer e, portanto, não é tempo de comemorar, mas de renovar

aqui o meu compromisso de trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Realizamos obras que

deram condições de Pernambuco atrair empresas nacionais e do exterior. Estradas d água,

portos e aeroportos, foi o que semeamos. Hoje, temos o que oferecer e vamos começar a

colher os frutos desse trabalho. Esse fruto se chama desenvolvimento e emprego para a nossa

gente. Vamos juntos enfrentar novos tempos. Vou precisar de toda a ajuda, como por exemplo

dos deputados federais da União por Pernambuco. Eles vão garantir defesa dos recursos que

vamos buscar em Brasília junto com os senadores Marco Maciel e Sérgio Guerra.
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Pernambuco precisa estar unido no próximo ano. Não podemos dividir os nossos votos, tirar a

força de Pernambuco no Congresso. O horário eleitoral está terminando, mas precisamos

manter o nosso entusiasmo e nossas cores nas ruas. Vamos confirmar nas urnas no domingo

dia seis.

A análise

Esse último programa foi lastreado na emoção desde o começo, trazendo um perfil

resumido do governador candidato com a narração em off do locutor oficial do HGPE de

Jarbas Vasconcelos. Perfil semelhante de Humberto Costa foi descrito pela mãe dele,

Enedina, e por Lula no primeiro programa de Costa. Apesar de se render ao formato

tradicional da propaganda política, o guia de Vasconcelos não utilizou o tempo de seu HGPE

para atingir os adversários. O programa mostrou as ações do candidato, diferentemente dos

demais programas, que, por meio do telejornal, ressaltou a imagem do gestor público.

Essa mudança de perfil  do gestor para o candidato  pode ser comprovada em dois

textos narrados pelo locutor. No primeiro, ele ressalta as qualidades do governante: Jarbas

Vasconcelos, um pernambucano como você. Um homem que trabalha para o povo de

Pernambuco. Jarbas implantou no governo o maior programa de orçamento participativo do

Brasil: o Governo nos Municípios. Jarbas melhorou a vida de cem mil crianças de

Pernambuco: reformou escolas, melhorou a merenda, ampliou o Bolsa-Escola e o Programa

de Erradicação do Trabalho Infantil. Jarbas trabalhou para a juventude encaminhando mais de

dez mil jovens para o mercado de trabalho no programa Primeiro Emprego .

Depois, o locutor do HGPE prioriza a imagem do candidato: É por isso que todas as

pesquisas confirmam a vitória de Jarbas e dos senadores da União por Pernambuco, Maciel e

Sérgio Guerra. Com Jarbas, a mudança segue em frente . O último programa termina com o
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depoimento do governador candidato, que foge do gênero comentário porque pede

abertamente votos aos telespectadores, como podemos comprovar neste trecho: Hoje, temos

o que oferecer e vamos começar a colher os frutos desse trabalho. Esse fruto se chama

desenvolvimento e emprego para a nossa gente. Vamos juntos enfrentar novos tempos. Vou

precisar de toda a ajuda, como por exemplo dos deputados federais da União por Pernambuco.

Eles vão garantir defesa dos recursos que vamos buscar em Brasília junto com os senadores

Marco Maciel e Sérgio Guerra. Pernambuco precisa estar unido no próximo ano. Não

podemos dividir os nossos votos, tirar a força de Pernambuco no Congresso. O horário

eleitoral está terminando, mas precisamos manter o nosso entusiasmo e nossas cores nas ruas.

Vamos confirmar nas urnas no domingo dia seis .

     

3.3 O intervalo para o comercial no HGPE da TV

3.3.1 A proteção da imagem do governador

Como o governador candidato Jarbas Vasconcelos preferiu realizar um programa

eleitoral propositivo, sem nenhum ataque direto aos adversários, todas as críticas feitas pela

oposição foram respondidas de uma forma criativa e bem-humorada, veiculadas sempre após

o telejornal para proteger a imagem do gestor público. Essas respostas eram dadas como se

fossem comerciais porque eram colocadas à parte, destacadas da estrutura planejada para o

telejornal do governador. Ao todo foram exibidos seis comerciais, cada um deles era exibido

após o encerramento do programa, quando o locutor/apresentador anunciava o fim do espaço
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destinado à coligação de Vasconcelos. Essa estrutura contribui ainda mais para enfatizar o

enquadramento jornalístico do HGPE do governador, que norteou 17 dos 19 programas do

guia eleitoral do candidato, que disputava a reeleição.

Esses comerciais eram exibidos nos intervalos dos blocos que separavam o HGPE de

Vasconcelos dos demais candidatos, como se fossem propagandas veiculadas normalmente

nos intervalos da grade comercial de uma emissora de televisão. O objetivo dos marqueteiros

do governador candidato era que o público não percebesse que aqueles comerciais faziam

parte do espaço destinado a Vasconcelos.

A análise dos comerciais71 veiculados nos programas 4 (27/8/2002) e 5 (29/8/2002)

O script

Locutor (off)  Na próxima edição você vai conhecer novas propostas do plano de governo

Jarbas dois mil e três. Termina aqui o programa da União por Pernambuco.

Imagem  De uma secretária eletrônica em um escritório.

Locutor 2 (off)  Você ligou para o PT: se você quer reclamar da sua vida, disque um; se

você quer reclamar da vida dos outros, disque dois; para reclamar do seu trabalho, disque três;

para reclamar do mundo, disque quatro; reclamar por reclamar, disque cinco; reclamações

diversas, disque seis. PT: bom para reclamar, ruim para governar.

A análise

                                                          
71 Imagem do comercial veiculado nos programas 4 e 5 de Jarbas Vasconcelos no anexo 16.
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De forma bem marcada, o locutor/apresentador oficial do HGPE de Jarbas

Vasconcelos repetia o texto que encerrava o telejornal do governador candidato. Na próxima

edição, você vai conhecer novas propostas do plano de governo Jarbas dois mil e três.

Termina aqui o programa da União por Pernambuco , falava o locutor/apresentador. Por

causa da repetição desse encerramento, o público já decodificava a mensagem que indicava o

fim do espaço gratuito da coligação de Vasconcelos. Nas emissoras de TV, quando o

apresentador anuncia o fim do telejornal, tudo o que vem depois não faz mais parte daquela

edição jornalística. Isso quer dizer que o conteúdo daquela mensagem não é de

responsabilidade do núcleo de jornalismo da emissora. Portanto, qualquer mensagem

transmitida após o telejornal de Vasconcelos não faz mais parte do contrato de leitura que foi

firmado entre a produção desse mesmo telejornal e a audiência.

Nesse caso, depois do encerramento do telejornal de Jarbas Vasconcelos, surge no

vídeo a imagem de uma secretária eletrônica em um ambiente que pode lembrar um escritório

ou até uma residência. O telefone toca e a máquina é ativada. A voz em off de uma mulher

pede que a pessoa que ligou deixe um recado. A cena cotidiana é quebrada com um recado

inusitado e direcionado ao PT, que é o partido do principal adversário de Vasconcelos,

Humberto Costa: Você ligou para o PT: se você quer reclamar da sua vida, disque um; se

você quer reclamar da vida dos outros, disque dois; para reclamar do seu trabalho, disque três;

para reclamar do mundo, disque quatro; reclamar por reclamar, disque cinco; reclamações

diversas, disque seis. PT: bom para reclamar, ruim para governar .

Dessa forma, Jarbas Vasconcelos se protege das críticas que o PT fez contra sua

administração, alegando que o partido de Humberto Costa só sabe reclamar e não governar.

Em outro comercial transmitido no programa 6, do dia 31 de agosto de 2002, o guia de

Vasconcelos quer vincular a imagem do PT à de uma impressora velha e ultrapassada.
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A análise do comercial72 exibido nos programas 6 (31/8/2002) e 7 (3/9/2002)

O Script

Locutor (off)  Na próxima edição você vai conhecer novas propostas do programa de

governo Jarbas dois mil e três. Termina aqui o programa da União por Pernambuco.

Imagem  De uma impressora imprimindo um papel em branco.

Locutor 2  O PT é assim: muito barulho e pouco trabalho. PT: bom para reclamar, ruim para

governar.

A análise

Com um texto curto, a voz de uma locutora afirma que o PT é de muito barulho e

pouco trabalho , insinuando que o partido parece uma impressora velha, ultrapassada e

quebrada porque não consegue imprimir nenhuma palavra em uma folha em branco, como

mostra a imagem. Dessa forma, o HGPE de Jarbas Vasconcelos respondeu às críticas dos

adversários sem que o governador precise dizer uma só palavra e reforçou o discurso já

defendido no comercial anterior, que o PT só sabe reclamar. O éthos do governador candidato

fica protegido porque Vasconcelos não aceita o convite para o enfrentamento direto com

Humberto Costa, conseguindo assim manter o direcionamento propositivo de seu guia

centrado no gênero do telejornalismo. Mesmo porque a voz do locutor da propaganda não é a

mesma do locutor/apresentador do telejornal do governador.

No programa 11, do dia 12 de setembro de 2002, os produtores do guia eleitoral do

governador colocam outro comercial. Desta vez, com dois atores vestidos de matuto e

                                                          
72 Veja comercial dos programas 6 e 7 no anexo 17.
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encenando um diálogo engraçado sobre superstição envolvendo o número 13 de Humberto

Costa.

A análise do comercial73 exibido no programa 11 (12/9/2002)

O Script

Locutor (off)  Termina aqui o programa da União por Pernambuco.

Imagem  Dois atores sentados na varanda de uma casa. O cenário imita um sítio do interior.

Eles estão vestidos de matuto.

Locutor 2  Ô Genésio, me responde uma coisa: tu és supersticioso?

Locutor 3  Vixe, sou demais.

Locutor 2  Eu também não passo por baixo de escada, nem que a vaca tussa.

Locutor 3  Gato preto, eu estou correndo.

Locutor 2  E então, mas esse programa, que logo hoje é sexta-feira treze.

Locutor 3  13...  Eita, gota, treze é PT.

Locutor 2  Peraí... Pensa num azar.

                                                          
73 Veja comercial do programa 11 de Jarbas Vasconcelos no anexo 18.
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Locutor 3  Cruz-credo! Deus me livre!

Locutor 2  Isola quinze vezes.

A análise

Esse comercial foi veiculado no dia 13, número que desperta muitas superstições e,

coincidentemente, é o número do candidato do PT Humberto Costa. Aproveitando a

coincidência das datas, o HGPE de Jarbas Vasconcelos criticou o PT com a gravação desse

diálogo bem-humorado, vinculando Costa à imagem do azar e enaltecendo a sorte do

governador candidato, que tem outro número: o 15. Por isso, o matuto disse ao outro que para

se livrar do azar daquela data teria que bater na madeira quinze vezes.

Além desses comerciais, o guia de Vasconcelos aproveitou o fim do tempo do

programa 17, do dia 26 de setembro de 2002, para veicular um editorial, semelhante aos que

empresas públicas e privadas fazem aproveitando o intervalo comercial da TV para esclarecer

alguma informação para a audiência. Nesse caso, o HGPE de Jarbas Vasconcelos usou esse

recurso para alertar a população sobre a distribuição de possíveis panfletos apócrifos contra os

candidatos da coligação do governador.

A análise do comercial74 exibido no programa 17 (26/9/2002)

O Script

                                                          
74 Veja imagem do editorial do programa 17 de Jarbas Vasconcelos no anexo 19.
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Locutor (off)  Você acabou de ver as propostas de Jarbas dois mil e três para criar emprego

e melhorar a vida da gente.

Imagem  Fundo azul para a reprodução do texto lido pelo locutor.

Locutor (off)  Editorial. Nesta reta final de campanha, quando as pesquisas confirmam a

vitória dos candidatos da União por Pernambuco, começam a surgir panfletos de procedência

anônima contendo ataques e calúnias contra Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra. Há

informações de carros circulando em várias regiões do Estado, com equipes distribuindo

material ilegal e criminoso contra os nossos candidatos. A União por Pernambuco já

comunicou esse fato à Justiça Eleitoral e à Polícia Federal, solicitando as medidas legais

cabíveis contra essa prática criminosa. A União por Pernambuco vai continuar a sua

campanha mostrando o que fez e o que vai fazer, apresentando o seu programa de governo.

Vamos seguir em frente com serenidade e firmeza, alertando a população sobre as atitudes

ilegais de quem não aceita democraticamente a derrota anunciada e parte para o desespero da

calúnia e da difamação.

A análise

Nesse comercial, o locutor que leu o texto em off do editorial foi o mesmo

locutor/apresentador do telejornal de Jarbas Vasconcelos. A vinculação da voz nesse caso

serviu para mostrar ao telespectador que a imagem positiva do governador, que era fortalecida

com as ações mostradas pelo telejornal, estava sendo atacada por denúncias apresentadas por

panfletos apócrifos. Papéis que não estão assinados por ninguém e que levantam dúvidas

sobre a integridade do governador e de seus aliados.
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Sem atacar nenhum adversário, o texto diz que o fato já foi comunicado às autoridades

e que o objetivo de Vasconcelos é continuar mostrando sua campanha propositiva. Jarbas

Vasconcelos continuou utilizando gêneros televisivos para mostrar suas propostas de governo,

prestar contas de seu mandato e atacar os adversários, sem que seu éthos fosse afetado.

Nesse contexto, o editorial de Vasconcelos reforça ainda mais o enquadramento

escolhido pelo seu guia eleitoral, que aproveitou o intervalo após o telejornal do governador

para divulgar informações que não cabiam no formato jornalístico dos seus programas.

3.3.2 O jornal dentro do telejornal do governador

O gênero televisivo do comercial não foi utilizado por Jarbas Vasconcelos apenas fora

de seu programa  antes ou após a veiculação do telejornal. Também pôde ser encontrado

dentro do seu HGPE para dividir blocos de notícias. No programa 7, do dia 31 de agosto de

2002,  por exemplo, uma longa reportagem sobre o desenvolvimento do pólo farmacoquímico

do Estado foi exibida e, para descansar a mente do telespectador sem quebrar o ritmo da

edição da TV, mostrou-se um comercial para separar o jornal noticioso de um informativo

eleitoral. Com uma imagem no vídeo que trazia a frase Jornal da Campanha , o guia de

Jarbas Vasconcelos imitava a chamada de um telejornal para colocar uma publicidade.

Dessa forma, transmitiu uma espécie de boletim informativo que divulgou outros

eventos da campanha eleitoral de Vasconcelos. Esse modelo de intervalo é utilizado por
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empresas públicas e privadas que querem comunicar notícias de suas empresas aos

telespectadores. É um informativo publicitário.

Essa estratégia do governador candidato serviu também para mostrar que o guia

eleitoral de Jarbas Vasconcelos dominava o repertório dos gêneros da programação da TV. O

HGPE do governador realizou o que Albuquerque (1999) chama de metacampanha. A

divulgação de caminhadas, comícios e visitas também ocorreu da forma mais tradicional, com

o locutor do HGPE narrando textos em off, antes ou após as transmissões das reportagens.

Nesse programa, no entanto, o bloco informativo da campanha eleitoral ganhou uma chamada

especial.

A análise do comercial75 exibido no programa 7 (31/8/2002)

O Script

Vinheta  Imagem com uma tarja Jornal da Campanha (arte).

Locutor (off)  No comício feito em Passira, o governador Jarbas Vasconcelos falou da

importância da eleição dos senadores da União, Marco Maciel e Sérgio Guerra, que juntos

vão trabalhar pelo desenvolvimento do Estado e de Pernambuco no Senado Federal, em

Brasília.

Imagens  De Jarbas nos comícios e caminhando nas ruas ao lado dos candidatos a senador.

Vinheta  Com Jarbas, Pernambuco segue em frente.

                                                          
75 Veja imagem do comercial exibido no programa 7 de Jarbas Vasconcelos no anexo 20.
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Vinheta  Dominguinhos.

Locutor (off)  Na próxima edição, você vai conhecer novas propostas do plano de governo

de Jarbas dois mil e três.Termina aqui o programa da União por Pernambuco.

A análise

Como verificamos nesse script, o guia da campanha de Jarbas Vasconcelos também

utilizou comerciais dentro de seu telejornal, para dividir os blocos de notícia, com a

divulgação dos eventos da campanha de Jarbas Vasconcelos. Nesse caso, foi veiculado antes

da vinheta do candidato e do videoclipe de Dominguinhos. Mais uma vez, o

locutor/apresentador do guia de Vasconcelos repetiu a frase que marcava o fim do guia

eleitoral de governador: Na próxima edição, você vai conhecer novas propostas do plano de

governo de Jarbas dois mil e três.Termina aqui o programa da União por Pernambuco .

3.3.3 O comercial de Humberto Costa

Diferentemente do guia eleitoral de Jarbas Vasconcelos, o de Humberto Costa não

transformou as críticas ao adversário em uma espécie de comercial veiculado fora do HGPE

para evitar o enfrentamento direto dos candidatos. Não havia separação, nem no formato, nem

na apresentação. Essa estratégia contribuiu para reforçar o modelo tradicional da propaganda
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política de Costa. No programa 4, do dia 27 de agosto de 2002, por exemplo, as criticas às

ações de Vasconcelos para combater os índices de violência no Estado foram veiculadas após

o depoimento do principal cabo eleitoral do candidato do PT, o candidato a presidente da

República Luiz Inácio Lula da Silva, e a divulgação de um evento da campanha de Humberto

Costa. Consideramos que o quadro humorístico gravado para atacar Jarbas Vasconcelos é uma

espécie de comercial que foi veiculado dentro do guia eleitoral do candidato do PT. A

imagem de Costa não foi preservada porque o ataque ocorreu dentro de seu guia eleitoral.

A análise do comercial76 exibido no programa 4 (27/8/2002)

O Script

Lula (ao vivo)  Dia seis de outubro, vote Humberto Costa. Ele significa honestidade e ética

na política brasileira.

Imagem  Do evento no Geraldão.

Locutor (off)  É lá e lô. A onda vermelha de Humberto, Lula e Dilson no Geraldão. Mais de

dez mil pessoas no apoio fechado para mudar Pernambuco de verdade.

Imagem  De ator em cenário no estúdio.

Locutor 2 (off)  Você não agüenta mais ser assaltada, não é? Não agüenta mais quatro anos

de promessas para acabar com a violência, não é mesmo? Pois os seus problemas acabaram.
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Chegou o seguritator Tabajarbas. Supermoderníssimo sistema digital. Um clique e a violência

some do mapa de Pernambuco. Seguritator Tabajarbas num futuro bem próximo de você.

Organizações Tabajarbas.

A análise

Apesar de o ataque contra o governador Jarbas Vasconcelos ter sido realizado dentro

do tempo do HGPE de Humberto Costa, a gravação chamou atenção da audiência porque

utilizou humor e criatividade, remetendo a memória das pessoas aos quadros veiculados por

um programa da Rede Globo de Televisão intitulado Casseta e Planeta , que aborda com

muita ironia os problemas enfrentados pelos brasileiros. Dentro desse programa humorístico

existe uma empresa chamada Tabajara , que cria as mais inusitadas invenções para resolver

os problemas cotidianos das pessoas. O guia de Costa se baseou nesse argumento para

construir um personagem e criticar o governador candidato, criando o seguritator

Tabajarbas .

Com esse aparelho, as pessoas poderiam se proteger da violência. Para combater a

violência, o programa de Jarbas Vasconcelos mostrava sistemas de segurança que estavam

sendo implantados e aprovados por autoridades ligadas ao setor. Para contestar os argumentos

trabalhados no telejornal do governador, Humberto Costa reprovava a iniciativa,

considerando-a uma espécie de efeito especial que só funcionaria na tela da TV. No programa

5, do dia 29 de agosto de 2002, a linha da sátira e do humor continuou com uma nova

invenção criada pelas organizações Tabajarbas .

                                                                                                                                                                                    
76 Veja imagem do comercial do programa 4 de Humberto Costa no anexo 21.
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A análise do comercial77 exibido no programa 5 (29/08/2002)

O Script

Humberto (ao vivo)  Equipada e valorizada, a polícia vai ser mais eficiente e você e sua

família ficarão mais tranqüilos. Confiança vai ser a base do relacionamento entre o cidadão e

o policial. Isso é mudança de verdade. Quero governar Pernambuco para melhorar a vida das

pessoas.

Imagem  De Lula e de Humberto.

Locutor (off)  Ele sabe o que o Brasil quer. Ele é o que Pernambuco precisa. Se você está

com Lula, você está com Humberto. Vote treze.

Imagem  Ator em cenário no estúdio

Locutor 2  Não agüenta ver o Sol nascer quadrado, não é? Não suporta mais a gororoba que

lhe servem aí, não é mesmo? Pois os seus problemas acabaram. Chegou o novo Ventilex

Perfuritator Tabajarbas. Para você entrar e principalmente sair de onde quiser, até de presídio

de segurança máxima. Ventilex Perfuritator Tabajarbas, ligue agora mesmo da sua cela e peça

o seu. Organizações Tabajarbas.

A análise

                                                          
77 Veja imagem do comercial exibido no programa 5 de Humberto Costa no anexo 22.
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Antes da crítica bem-humorada feita pelas Organizações Tabajarbas contra o

sistema de segurança estadual, o próprio candidato a governador Humberto Costa acusa

Jarbas Vasconcelos de fazer promessas que não mudam a vida das pessoas. Equipada e

valorizada, a polícia vai ser mais eficiente e você e sua família ficarão mais tranqüilos.

Confiança vai ser a base do relacionamento entre o cidadão e o policial. Isso é mudança de

verdade. Quero governar Pernambuco para melhorar a vida das pessoas , diz Costa.

O candidato a governador, no entanto, também promete equipar a polícia para

combater a violência, em um contraponto ao sistema de vigilância proposto por Vasconcelos.

Depois desse enfrentamento direto, o programa do PT ainda exibe uma chamada com o

locutor em off vinculando a imagem de Costa à de Lula. Na seqüência aparece um ator vestido

de presidiário na cadeira. Dessa vez, o comercial de Humberto Costa mostra que basta um

ventilador para que o preso consiga fugir, ironizando a segurança nas delegacias, presídios e

penitenciárias estaduais.

Para rebater o comercial da secretária eletrônica produzido pelos marqueteiros de

Jarbas Vasconcelos, Humberto Costa exibiu outro comercial, mostrando que o PT não é uma

central de reclamações, como deixou transparecer a propaganda de Vasconcelos. No

comercial de Costa, quem quer reclamar deve ligar para o Governo do Estado e registrar suas

críticas.

A análise do comercial78 exibido no programa 6 (31/8/2002)

                                                          
78 Veja imagem do comercial exibido no programa 6 de Humberto Costa no anexo 23.



Palanque Eletrônico: o Horário Gratuito da Propaganda Eleitoral e os Gêneros do Telejornalismo

224

O Script

Imagem  De Lula e Humberto caminhando.

Locutor (off)  Ele tem esse novo jeito de governar. Ele tem novas soluções para

Pernambuco. Se você está com Lula, você está com Humberto. Vote treze. Vote PT.

Imagem  Dos preparativos da carreata que será realizada por Humberto.

Locutor  É lá e lô. Grande carreata com Humberto e Dilson nesse Domingo. Junte os

amigos e a família. Vamos pintar o Recife de vermelho.

Imagem  De uma secretária eletrônica.

Locutor 2  Aqui é do mundo encantado do Governo do Estado. Se ligou para reclamar da

indústria em Pernambuco, não é com a gente; reclamar das mais de trezentas mil crianças fora

da escola, não estamos; reclamar do alto nível de desemprego em Pernambuco, assunto

proibido; se é para reclamar dos hospitais sucateados, não se atreva; quer saber de uma coisa?

Depois do sinal, deixe o recado. Tchau.

A análise

Ao rebater as críticas de Jarbas Vasconcelos contra o PT acusando o partido de só

saber reclamar, o HGPE de Humberto Costa aproveitou para afirmar que o guia eleitoral do

governador só mostra em seu telejornal um mundo encantado , porque todos os problemas
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de Pernambuco estão sendo resolvidos em sua gestão. Costa utilizou esse comercial da

secretária eletrônica para abordar também os problemas do desemprego e das crianças nas

ruas. Esse foi o último comercial transmitido dentro do espaço do HGPE do PT.

Como não teve o cuidado de proteger sua imagem, como fez Jarbas Vasconcelos,

Humberto Costa teve que ceder tempo de seu guia eleitoral para o governador rebater os

ataques. Por causa disso, duas edições dos programas do HGPE de Costa não foram

veiculadas por determinação da Justiça Eleitoral e o último ainda perdeu alguns minutos pelo

mesmo motivo. Ao adotar a estratégia propositiva em seu guia eleitoral, Vasconcelos não

sofreu nenhuma punição.

Conclusão

Por meio de nossa análise, observamos nos programas do governador candidato Jarbas

Vasconcelos que em muitos momentos o campo da política atravessou o campo do

telejornalismo no HGPE de 2002, apontando para mudanças na forma como o guia eleitoral

vinha sendo produzido nas campanhas eleitorais de Pernambuco. Até então priorizava-se o

formato tradicional da propaganda política, sem recorrer às estratégias enunciativas do

jornalismo, que começaram a ser identificadas na campanha presidencial de 1998 pelo ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso, que disputou a reeleição. O enquadramento de Jarbas

se contrapôs ao adotado pelo seu principal adversário, o candidato a governador Humberto

Costa, que continuou tomando como base para a produção de seus programas o modelo

convencional da propaganda política.
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Para mostrar como os fatos da economia político-partidária foram transformados em

notícias no HGPE de Jarbas Vasconcelos, o governador procurou criar uma propaganda

diferenciada que atraísse a atenção da opinião pública e se descolasse dos modelos dos

adversários, reproduzindo a edição de um noticiário em que os gêneros do telejornalismo

pudessem ser prontamente identificados pela audiência. Dessa forma, Jarbas Vasconcelos

pôde fazer uma prestação de contas das ações realizadas durante a sua gestão e mostrar as

metas do programa de governo traçado para os próximos quatro anos caso fosse reeleito. Ele

conseguiu se desvincular do modelo tradicional do guia eleitoral, utilizando os gêneros do

telejornalismo, como a reportagem, a entrevista, a nota coberta e o comentário.

A solução foi simular um telejornal que primasse pela descrição e testemunhalidade,

priorizando reportagens e entrevistas didáticas que mostrassem as ações do governo a partir

de exemplos de pessoas beneficiadas pelos programas governamentais. Nesse telejornal,

Jarbas Vasconcelos fortaleceu sua imagem de gestor público, mostrando, de forma

pragmática, os resultados de sua gestão. Com essa estratégia, ele deixou em segundo plano o

discurso ideológico do candidato que disputava a reeleição para envergar o papel de

comentarista de seu próprio noticiário.

Ao acionar as estratégias dos gêneros do telejornalismo, o HGPE de Jarbas

Vasconcelos procurou suavizar a quebra no ritmo e na linguagem da programação da

televisão, que normalmente acontece quando os atores do campo político entram em cena com

o horário político. Isso porque nas campanhas eleitorais, quando a propaganda política entra

no ar, há uma sensação de descontinuidade e interrupção na grade das emissoras comerciais,

uma vez que os critérios adotados pelos políticos para a concepção de seus programas são

diferentes dos utilizados pelos profissionais da televisão. O guia de Jarbas Vasconcelos

cruzou a fronteira entre os campos da política e do jornalismo para buscar uma identidade
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com os mecanismos midiáticos que já estão na memória discursiva das pessoas, o que ocorreu

por deslocamento e aproximação.

Quando utilizou os gêneros jornalísticos para simular um telenoticiário o guia de

Jarbas Vasconcelos se apropriou das estratégias acionadas pelos atores do campo do

jornalismo, transferindo-as, por deslocamento, para o campo político. E, como os formatos

consolidados pelo telejornal do governador candidato poderiam ser facilmente identificados

pela audiência, procurou-se vincular o HGPE de Jarbas Vasconcelos aos valores do campo do

jornalismo. Isso também ocorreu por aproximação, uma vez que os programas políticos eram

exibidos, geralmente, após as edições dos principais jornais noturnos das emissoras

comerciais. Nesse contexto, o olhar da opinião pública ainda estava voltado para o formato do

telejornal, e isso foi um dos fatores que contribuíram para a melhor compreensão dos

conteúdos dos programas do governador candidato.

Em 17 dos 19 programas exibidos pelo telejornal de Jarbas Vasconcelos, verificamos

que as estratégias enunciativas do telejornalismo foram acionadas constantemente por meio de

reportagens, entrevistas, notas cobertas e comentários, mecanismos que só não foram

utilizados nas duas últimas edições do HGPE. Essa articulação evidenciou que o critério de

aproximação da política com o do jornalismo foi pela apropriação de seus formatos. Os

gêneros do telejornalismo foram utilizados como uma espécie de cimento que é colocado para

acomodar os elementos de construção do discurso do campo político. A narrativa política do

governador candidato ganhou novo ritmo.

Nesse contexto, a imagem de Jarbas Vasconcelos foi utilizada de duas maneiras:

institucional e política. Quando ele aparecia no vídeo após a veiculação das reportagens para

comentar as notícias apresentadas pelo seu telejornal, a imagem era a do governador. Quando

a imagem dele era editada fora da liturgia do telejornalismo, Jarbas assumia o discurso

político de candidato que queria continuar no Poder Executivo por mais quatro anos.
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O guia de Jarbas Vasconcelos adotou um estilo que inaugurou uma nova fase na

propaganda política de Pernambuco, estabelecendo um outro contrato de leitura com a opinião

pública. Se esse posicionamento contribuiu para a reeleição de Jarbas em 2002, não podemos

afirmar, nem foi nosso objetivo analisar neste estudo a pertinência dessa possibilidade. Mas,

quando utilizou as estratégias do telejornalismo em seu HGPE, o governador candidato

buscou uma fórmula para se comunicar melhor com o eleitor acionando a memória discursiva

das pessoas que, independentemente de formação intelectual, reconhecem os formatos de um

telejornal.

O HGPE de Jarbas Vasconcelos adequou o discurso político aos dispositivos

enunciativos do jornalismo, quebrando fronteiras e definindo novos limites, ressaltando,

sobretudo, que esse gênero está em constante mutação.

Por outro lado, o HGPE de Humberto Costa manteve um padrão que não se

desvinculou do formato tradicional da propaganda política. O candidato do PT ao Governo do

Estado priorizou as estratégias do enfrentamento com o adversário, da emoção dos

argumentos e do discurso ideológico e panfletário. Na análise dos 19 programas produzidos

por Humberto Costa (dois deles foram censurados pela Justiça Eleitoral devido a ofensas

veiculadas contra Jarbas Vasconcelos), vimos que o candidato só se deslocou desse formato

por duas vezes, quando utilizou um recurso técnico de edição para inserir na imagem da TV

uma moldura de jornal impresso.

O guia de Humberto Costa queria mostrar que as informações veiculadas, por meio

daquelas entrevistas exibidas nos dois programas, tinham sido publicadas na grande imprensa.

Mas, em nenhum momento, o HGPE de Humberto Costa mostrou as fontes, ou seja, quais

eram os veículos nos quais as entrevistas de seus aliados políticos tinham sido publicadas. As

estratégias dos gêneros do telejornalismo, no entanto, não foram utilizadas na sua propaganda

política. Observamos que o tempo mais reduzido do guia de Humberto Costa também pode ter
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contribuído para a definição desta linha programática. O espaço destinado ao governador era

duas vezes superior ao de Humberto  Jarbas tinha 15 minutos e Humberto oito minutos. Para

tentar criar uma polarização com Jarbas Vasconcelos, Humberto Costa preferiu carregar no

tom político das críticas contra o governador.

Esse fenômeno identificado na formatação do HGPE em Pernambuco mostra a

influência, cada vez maior, que os meios de comunicação têm exercido na forma de expressão

dos outros campos sociais, o que tem provocado essa mudança na configuração dos

programas políticos. Nas campanhas eleitorais, especificamente, tem-se registrado um

fenômeno muito comum na era moderna, o da midiatização. A política está deixando de ser

exclusivamente um ofício de representação para se converter em um ofício de expressão.

O político não tem sido compreendido apenas pelas idéias que ele representa, mas

fundamentalmente pelas idéias que ele consegue expressar para a opinião pública por meio da

mídia e, principalmente, da televisão. Dentro desse contexto, podemos entender por que o

governador candidato aproveitou os quinze minutos de seu horário político gratuito para

construir um novo cenário de representação política no guia eleitoral de Pernambuco. O

telejornal de Jarbas Vasconcelos refletiu o éthos de uma sociedade que é agendada pela mídia.

Para conseguir esse efeito de expressão em seu programa eleitoral, Jarbas Vasconcelos

destinou grande parte dos recursos arrecadados na campanha à produção de seu noticiário. A

estratégia da campanha eleitoral do governador candidato foi claramente direcionada para a

produção dos programas veiculados pela televisão, o que pode ser percebido a partir da

prestação de contas apresentada pelo candidato ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

(TRE-PE79). Do custo geral de R$ 6 milhões da campanha, R$ 1,6 milhão foi gasto por

Vasconcelos no HGPE. A campanha de Humberto Costa também investiu a maior parte dos

                                                          
79 Essas informações estão disponíveis na biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.
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recursos arrecadados no HGPE da TV. Dos R$ 887,7 mil declarados, R$ 200 mil foram

direcionados para o guia eleitoral televisivo.

Segundo pesquisas80 de opinião pública realizadas naquele ano, os eleitores

consultados não queriam mais assistir aos tradicionais apelos emocionais dos políticos, que

normalmente são veiculados em toda campanha eleitoral. Os consultados preferiam ver

propostas e ações concretas que já teriam sido realizadas pelos candidatos, para que pudessem

identificar a capacidade de gestão do postulante ao cargo de governador. Além disso, queriam

conhecer o plano de metas de cada um deles, para identificar o que poderia ser executado e o

que não passaria de uma promessa.

Por isso, a promessa que Jarbas Vasconcelos fez em relação à duplicação da BR-232

foi relembrada pelo HGPE, mostrando as cenas do guia eleitoral de Jarbas de 1998, com o

projeto da rodovia, e as cenas de 2002 com a obra praticamente concluída. Humberto Costa

também utilizou essa estratégia por meio de depoimentos dos aliados políticos e das ações

implementadas por ele na Secretaria de Saúde do Recife. Mas o formato usado por Humberto

para expor esse discurso foi a tradicional propaganda política.

Com a utilização dos rituais do jornalismo, o político Jarbas Vasconcelos pôde dar

mais credibilidade à sua enunciação no guia eleitoral, mesmo que continuasse ocupando o

horário gratuito da propaganda eleitoral - local de referência do discurso político durante uma

campanha eleitoral. Dessa forma, apesar de identificar o início da propaganda eleitoral, os

telespectadores poderiam receber com mais naturalidade a mensagem política, uma vez que o

telejornal de Jarbas adotava um formato já conhecido e legitimado. O noticiário do

governador seguiu o tratamento que os jornalistas dão aos telejornais de qualquer emissora de

televisão.

                                                          
80 As pesquisas de opinião foram realizadas pelo Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais de Pernambuco), que
pertence ao cientista político Antônio Lavareda, principal consultor de marketing de Jarbas Vasconcelos. A
sondagem ajudou a produção do guia eleitoral de 2002.
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O HGPE do governador candidato Jarbas Vasconcelos em 2002 imprimiu outra

dinâmica para esse gênero mediado pela televisão em Pernambuco. As informações político-

partidárias foram enquadradas aos gêneros do jornalismo, para que pudessem adquirir uma

representação do real, atribuindo-lhes características da vida cotidiana. Essa estratégia

facilitou o reconhecimento e a identificação direta das pessoas, uma vez que o formato do

telejornalismo está consolidado na memória coletiva.

A partir dessa constatação, a nossa pesquisa pretende colaborar para a revisão da atual

classificação dos gêneros da televisão realizada pelos acadêmicos, na qual os programas

políticos são colocados dentro dos formatos centrados na publicidade e propaganda. Como os

programas produzidos para o horário político estão se apropriando dos gêneros do

telejornalismo, o enquadramento da propaganda política está mudando. Essa tendência

chegou aos programas produzidos em Pernambuco, consolidando um modelo que já foi

adotado por políticos que realizaram campanhas nacionais na disputa pela Presidência da

República.

Com base no diagrama apresentado por Souza (2004), o qual reproduzimos no

segundo capítulo, procuramos contribuir para a identificação de uma nova classificação

fundamentada na análise realizada por nosso estudo. Souza enquadrou os gêneros da televisão

brasileira em cinco categorias: entretenimento, informação, educação, publicidade e outros. O

HGPE e os programas partidários foram identificados como gêneros da publicidade.

Com nossa pesquisa, pretendemos demonstrar a necessidade de se reformular essa

classificação, deslocando os programas político-partidários para uma nova posição, uma vez

que o modelo adotado por esses programas está mudando, sofrendo influências de outros

gêneros televisivos, como os do telejornalismo. Nossa investigação mostra que, ao perpassar

pelo campo do jornalismo, o campo político ultrapassou os limites da tradicional propaganda

política, demonstrando a capacidade de contínua (re)construção deste gênero.
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A nossa contribuição para os estudos acadêmicos relativos ao entrecruzamento dos

campos político e midiático é mostrar que a evolução do formato do HGPE está relacionada

ao dinamismo das mudanças dos gêneros da televisão. As edições do HGPE também se

contaminaram com o ritmo e a linguagem da TV ao adequarem o discurso político ao timing

dos meios de comunicação, precisamente da televisão. E, nesse contexto, o guia eleitoral

também está se apropriando da economia do telejornalismo.

Por causa dessa midiatização, os formatos dos programas políticos não devem ser

lastreados apenas no enquadramento da publicidade e propaganda. Há uma sinalização para

que essa classificação seja revista e os gêneros televisivos ganhem mais uma categoria: a da

política. Pretendemos aprofundar essa linha de pesquisa nos estudos que vamos desenvolver a

partir de agora, procurando analisar o HGPE de outras campanhas eleitorais e os programas

partidários. São estudos que vão basear o projeto que apresentaremos para cursar o doutorado,

em que pretendemos prosseguir com essa investigação sobre o entrecruzamento da mídia e da

política.
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