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RESUMO

Hoje em dia vivemos numa sociedade onde as imagens estão por toda a parte, e

circundam nossas relações sociais, sendo através das mesmas que fundamentamos

nossas relações e opiniões. Porém, a produção excessiva das mesmas acaba por criar

uma série de clichês produzindo uma forma de anestesiamento crítico, e não

conseguimos perceber os enunciados discursivos presentes nas imagens.

A fotografia foi uma técnica que surgiu no início do século XIX e teve uma

evolução atrelada aos avanços tecnológicos da Revolução Industrial, além de

encaixar-se nos anseios de uma classe social emergente. Com a possibilidade de

produzir cópias e servir como prova comprobatória da realidade, passou a ser

sinônimo da verdade factual, e logo passou a ser utilizada pelas instituições como

forma de legitimar determinado ponto de vista.

Este trabalho procurou atentar para o “poder” existente nas imagens fotográficas.

Quando atreladas aos meios de comunicação, estas recebem novas cargas simbólicas,

e passam a constituir o discurso ideológico de cada um.

Para a compreensão desta faceta da imagem, realizou-se uma análise das imagens

fotográficas veiculas pelas revistas Veja e IstoÉ durantes as campanhas eleitorais

presidenciais de 1989 e 2002, do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Cada

momento histórico e linha ideológica de cada uma das revistas gerou enunciados

discursivos próprios, produzindo uma caracterização do então candidato.

Na primeira disputa ao cargo, Lula aparece como a promessa da esquerda. Com

uma trajetória muito diferente dos seus concorrentes, o então candidato procura fixar

uma imagem, que de certa forma, o acompanha até os dias atuais. Na sua quarta

tentativa procura desconstruir, até certo ponto, esta imagem, a fim de, conquistar as

eleições. Cada revista procura através da utilização das imagens e recursos técnicos

(diagramação, edição, legendas) montar um Lula. Em alguns casos enfatizando sua

trajetória de luta como metalúrgico, ligado a esquerda nacional e procurando

consolidar a imagem do pesadelo da elite nacional, e em outros momentos buscando

caracterizá-lo como o candidato ideal para salvar o país.

PALAVRAS CHAVES: Imagem fotográfica, Revista Veja, Revista IstoÉ, Luiz Inácio

Lula da Silva, Eleições.
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ABSTRACT

In the society which we live in, the images are everywhere and surround our

social relationships. We define our relationships and opinions based on images.

However, the excessive production of images creates a series of clichés that serve as

a critical anesthesia that hinder us to perceive their discursive statements.

Photography was a technique created in the beginning of the XIX century and its

evolution is related to the technological advances of the Industrial Revolution,

besides, it was present in the yearnings of the emergent bourgeoisie. Because of its

possibility to produce copies and to serve as an evidential test of the reality, it has

become synonymous of factual truth and soon it started to be used by some

institutions as a way to legitimize their points of view.

This work is an effort to focus on the “power” of the photographic images. When

related to the medias, they receive new symbolic traits and start to constitute the

ideological speech of each one.

To comprehend this aspect of the image, an analysis of the photographic images

used in the magazines Veja and IstoÉ during the presidential campaigns of the

candidate Luiz Inácio Lula da Silva, in 1989 and 2002 has been done. Each historical

moment and ideological line of each one of the magazines generated their own

discursive statements, producing a characterization of the candidate.

In the first campaign, Lula comes up as a promise to the left. Having a very

different trajectory from his competitors, the candidate tries to fix an image that, in

some ways, follows him up to the present. In his fourth attempt, he tries to

deconstruct, to a certain extent, this image, in order to win the elections. Each

magazine tried to portray a different Lula by using images and technical resources

(diagramming, edition, legends). In some cases emphasizing his trajectory as

metallurgist, someone related to the national left and trying to consolidate the image

of the national elite nightmare, and at other moments trying to portray him as the

ideal candidate to save the country.

KEYS WORDS: Photographic image, Veja Magazine, IstoÉ Magazine, Luiz Inácio

Lula Da Silva, Elections.
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INTRODUÇÃO

Hoje em dia existe uma máxima em relação às imagens e talvez todos já tenham

ouvido, pelo menos uma vez: “uma imagem vale mais do que mil palavras”. Assim,

pode-se acreditar que em nossa sociedade as imagens falam por si só. Na maioria dos

casos, a imagem é considerada a representação fiel do real, principalmente quando se

trata de fotografias ou vídeos, mas na verdade carrega diversos significados e

atributos acrescidos pelo meio em que são vinculadas e pelo momento ao qual estão

associadas.

O “poder” que uma imagem possui, em muitos casos, passa desapercebido por

nós. As imagens, mesmo antes do surgimento da fotografia, cuja técnica produziu a

crença na qual se acreditava poder retratar o que realmente era a realidade, foram

usadas para construir uma determinada idéia do fato ocorrido. O historiador norte-

americano Peter Burke (2001), em seu livro dedicado à investigação dos diferentes

usos das imagens como fonte de documentação histórica, mostra que a imagem é

uma fonte rica para investigar os acontecimentos. Porém, o autor faz uma ressalva,

na qual alerta para como os fatos históricos e seus personagens construíram estas

documentações imagéticas, procurando ressaltar aspectos que não necessariamente

eram de fato reais. Exemplificando, Burke mostra casos de pintores consagrados na

história da arte, como Ticiano, que modificaram a aparência física de determinado

rei, papa, príncipe no intuito de disfarçar possíveis deformidades daqueles que

haviam encomendado o retrato, sendo somente possível desvendar este como outros

mistérios relacionados às imagens, após cruzar relatos escritos com outras fontes.

Desta forma, as imagens serviram para criar uma determinada história, além de ser

utilizada para difundir determinados discursos. Ainda neste livro, o autor afirma que

as imagens possuem uma enormidade de símbolos e, se soubermos lê-los e decifrar

seu conteúdo, conseguiremos desvendar todos os mistérios da construção da história.

Na colocação de Burke, deveríamos voltar a aprender a ver as imagens, já que,

antes da utilização da escrita como forma de comunicação para todos, esta era a única

maneira de leitura para difundir idéias e leis. Entretanto, a sociedade atual busca

incessantemente produzir imagens e, assim, perde-se a capacidade de lê-las e

descobrir o que seus enunciados simbólicos estão difundindo.



13

Esta formação social foi trabalhada por Guy Debord (1997), que denominou-a de

“sociedade do espetáculo”. Esta é a forma de organização social concretizada com

base no sistema capitalista, em que todas as relações perpassam pelo capital e as

coisas tomam uma dimensão espetacular, gerando uma falsa consciência, uma ilusão

de unificação, uma alienação social, tendo nas imagens a concretização desta

alienação. As imagens na “sociedade do espetáculo” recebem novos atributos, além

de se tornarem o meio para propagação e construção dos discursos ideológicos1 das

instituições, tais como o Estado.

Outra característica da “sociedade do espetáculo” está relacionada à produção

maciça de imagens, através da qual uma imagem sempre substitui a outra, criando

um anestesiamento crítico, e clichês, em que o indivíduo não consegue perceber os

símbolos presentes nas imagens. Sua vida e relações sociais, necessariamente

perpassam pela construção imagética, ficando à espera de uma próxima

representação e observando a vida como um vouyer.

Partindo do pressuposto de Debord, as imagens sejam estáticas ou em

movimento, estão carregadas de elementos simbólicos que caracterizam um discurso,

principalmente quando associadas a uma instituição. As imagens fotográficas, ao

serem publicadas por um meio de comunicação, recebem toda uma carga do discurso

que a revista ou jornal pretende difundir. Estas imagens deixam de ser meras

fotografias isoladas quando são inseridas num contexto maior, passando a construir e

legitimar o posicionamento do meio em que foram veiculadas.

Baseando-se na perspectiva de que as imagens possuem enunciados simbólicos e,

quando associadas a determinado discurso, passam a agregar novos elementos e

conseqüentemente transmiti-los, buscou-se, no presente trabalho investigar como as

imagens publicadas nas revistas de grande circulação Veja e Isto É construíram as

imagens de Luiz Inácio Lula da Silva durante as campanhas eleitorais presidenciais

de 1989 e 2002.

As campanhas eleitorais, e principalmente aquelas estudadas nesta dissertação,

constituem um dos momentos nos quais os candidatos conseguem maior visibilidade

política, já que durante o processo a sociedade se envolve de uma forma ou de outra,

                                                
1 Ideologia,será tratada aqui, a partir da definição do dicionário Houaiss “04 p. ext. SOC sistemas de
idéias (crenças, tradições, princípios e mitos) interdependentes sustentadas por um grupo social de
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tendo na veiculação e na construção de uma imagem do candidato, seja positiva ou

negativa, parte importante do processo, pois é através desta construção imagética que

se estruturará a opinião pública sobre o mesmo. Assim, leva-se para o campo das

imagens a disputa eleitoral, em que os meios de comunicação, são responsáveis não

somente pela divulgação destas imagens, mas também pela construção das imagens

destes personagens. Um determinado meio pode, através da combinação imagem e

texto (legendas, matérias, editorias, etc.), direcionar os elementos presentes da

imagem no sentido de difundir seu posicionamento sobre o candidato.

As imagens são utilizadas de diversas maneiras e com diferentes finalidades. No

caso da fotografia, que é a forma de construção técnica imagética que será analisada

neste trabalho, existiu uma mudança na maneira de encarar a sua especialidade

técnica de representação do que é a realidade.

Quando a fotografia foi inventada, num formato muito diferente do utilizado hoje

em dia, acreditava-se ser possível a representação fiel do que se estava vendo, do que

se acreditava ser o real. Sua técnica conseguia apreender a luz e “desenhar a

natureza” e por se tratar de uma máquina que capturava a luz, não existia a

interferência da interpretação do homem, como na pintura. Com o desenvolvimento

da técnica e conseqüentemente com os diferentes usos, a fotografia se encaixou nos

anseios da sociedade do século XIX. A fotografia alterou as relações de tempo e

espaço, não só por conseguir congelar o tempo no instante, mas por ser possível ver,

através das imagens fotográficas lugares distantes sem mesmo ir visitá-los,

diminuindo as distâncias.

A partir deste momento a fotografia deixou de ser encarada como mera

representação da realidade e começou a ser utilizada de forma propagandista e

expansionista, pertencendo a uma estrutura de construção imagética.

A imagem fotográfica vinculada aos meios de comunicação constrói, através da

combinação com o texto, a opinião dos meios. A imagem, ao ser desvinculada do

meio na qual está, adquire-se novos significados, sendo então possível que o

espectador olhe a imagem sem o direcionamento proposto pelo meio.

Entretanto, para analisar uma imagem do fotojornalismo, deve-se levar em

consideração que esta foi produzida por um fotógrafo, que possui referências

                                                                                                                                          
qualquer natureza ou dimensão, as quais refletem, racionalizam e defendem os próprios interesses e



15

políticas e culturais, as quais foram utilizadas no momento do “click” para decidir o

enquadramento e a forma que iria retratar o fato vivido. Porém, este recorte

produzido pelo fotógrafo deixa de ser seu quando a fotografia associa-se aos meios

de comunicação. Esta passa a ser mais um mecanismo para a construção do discurso

do meio em que está vinculada, deixando de ser a representação inicial do fotógrafo

em forma de fotografia para agregar novos valores e transformar-se em imagem

fotográfica. A partir do momento que se consegue enxergar esta faceta da imagem

fotográfica, é possível ler o fotojornalismo atual.

No primeiro capítulo desta dissertação, contextualiza-se o momento histórico em

que surgiu a fotografia, com o propósito de se compreender o desenvolvimento desta

técnica e como, desde o início, através da construção simbólica das imagens, a

técnica fotográfica era usada enquanto instrumento a favor de um discurso

ideológico.

A fotografia surgiu na Europa no século XIX, num momento de grandes

transformações socioeconômicas. Em um primeiro momento, acreditava-se que a

técnica fotográfica conseguia representar o real e, por possuir esta característica,

obteve a aceitação na sociedade burguesa, encontrando nesta camada social suporte

para seu desenvolvimento tanto técnico quanto estético.

A primeira forma de fotografia conhecida foi chamada de daguerreótipo, que

consistia numa imagem impressa numa superfície espelhada que não podia ser

reproduzida. Para adquirir um exemplar era necessária muita paciência, já que o

tempo para exposição à luz era demasiado longo, além de poder aquisitivo, uma vez

que os gastos com químicos e suporte de vidro eram altos. Com os avanços técnicos

(lentes, suportes, químicos...) e as pesquisas visando o desenvolvimento da

fotografia, descobriram-se novas formas de fixar a imagem, barateando o custo e

possibilitando a reprodução em larga escala.

Com sua popularização a imagem fotográfica começou a ser utilizada para

diferentes finalidades. No início restringia-se ao registro de retratos dos burgueses;

posteriormente, passou a registrar países distantes e diferentes etnias, impulsionando

as grandes expedições imperialistas. Assim a técnica fotográfica adequou-se como

um poderoso meio de propaganda.

                                                                                                                                          
compromissos institucionais, sejam estes morais, religiosos, políticos ou econômicos”. Pág. 1565
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Durante este período de grande desenvolvimento tecnológico e mudanças sociais,

a fotografia não foi a única técnica que se beneficiou com as descobertas

tecnológicas. A imprensa, em seus periódicos e semanais, deixou de publicar

desenhos produzidos a partir de imagens fotográficas para divulgar as próprias

imagens fotográficas como forma de ilustrar as matérias.

Quando a imagem fotográfica começou a ser reproduzida na imprensa, percebe-

se uma outra mudança radical na sociedade. Antes, o alcance que as imagens

possuíam era muito pequeno, restringindo-se aos círculos sociais, em que se

mostrava o mais novo daguerreótipo ou se exibia a mais nova coleção de cartões

postais. Porém, quando a fotografia passou a ser utilizada pelos meios de

comunicação, as relações sociais mudaram e, mais importante, se alterou a relação

com a própria fotografia. A imagem fotográfica começou a agregar novos valores

discursivos e, quando associada ao texto (legendas e matérias), passou a transmitir o

posicionamento ideológico de cada publicação.

No segundo capítulo desta dissertação, procurou-se discutir como a “sociedade

do espetáculo”, conforme Guy Debord apresenta, produz um terreno propício para a

constituição de uma sociedade massificada, que tem nas imagens seu meio de

propagação de discursos.

As imagens possuem, como será visto, um “poder”, pois possibilitam a

construção de enunciados simbólicos, primeiramente elaborados pelo fotógrafo, e

que recebem outra significação e novos direcionamentos quando estas são utilizadas

por uma instituição. As instituições, sejam jornalísticas, sejam setores da sociedade

ou mesmo o Estado, apropriam-se dos enunciados das imagens como forma de

difundir seu discurso ideológico.

A utilização dos enunciados imagéticos para a produção e, principalmente

transmissão dos discursos se faz eficiente, pois na sociedade as imagens acabam

sendo o reflexo do que cada indivíduo buscaria ser.

Uma característica da massificação inerente à “sociedade do espetáculo”,

mostrada pelos autores trabalhados neste capítulo, refere-se à produção excessiva de

imagens, o que acaba por resultar num anestesiamento crítico tanto no produtor das

imagens como em seu espectador, produzindo assim imagens vazias, clichês, em que

a realidade construída por estas imagens (clichês) cria verdades superficiais e os
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espectadores não conseguem identificar os artifícios empregados por esta construção

discursiva.

Após a discussão sobre a produção de enunciados imagéticos e  sua utilização

pelas instituições, será mostrado como cada revista pesquisada em diferentes

momentos construiu uma imagem para o candidato do PT e como se apropriou dos

enunciados de cada imagem, agregando-a com a finalidade de construir seu discurso

e assim difundi-lo.

No terceiro capítulo, será analisadas as imagens publicadas pelas revistas Veja e

Isto É, durante as campanhas presidenciais de 1989 e 2002. Procurou-se compreender

como cada uma das revistas de grande circulação nacional, em diferentes momentos

históricos, construiu uma imagem política do candidato Lula, através da utilização da

produção imagética associada às matérias escritas. Também foram consideradas as

diferenças de diagramação de cada revista, bem como alguns aspectos da própria

construção da imagem fotográfica.

Em 1989 ocorreu a primeira eleição presidencial, após 25 anos de ditadura

militar. Foi uma eleição que se destacou, inicialmente, por dois principais motivos:

só haveria disputa para o cargo da Presidência da República; e por possuir esta

eleição características específicas, a mídia proporcionou grande cobertura,

produzindo maior visibilidade aos 22 candidatos que disputavam o pleito. Ao final da

disputa, Fernando Collor de Mello elegeu-se o presidente da República, derrotando o

candidato do PT num segundo turno histórico.

Cada uma das revistas procurou construir neste período uma imagem diferente do

então candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. A Veja

publicou cerca de trinta imagens durante os meses de campanha pesquisados, seja nas

capas ou dentro das matérias. A revista, a todo o momento, procurou caracterizar o

candidato do PT como um sujeito com pouca instrução e buscou desqualificá-lo.

Quando as matérias possuíam imagens de Lula, a preferência era por aquelas em que

o candidato aparecia desgrenhado e com um semblante ameaçador, já que nesta

eleição a revista insistia em associar e explicitar o medo das elites, declarando a fuga

em massa do empresariado brasileiro e o confisco dos bens da classe média, com

uma possível vitória do PT.
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      2

Já a revista Isto É, nesta eleição, procurou construir um outro Lula, enfatizando

em suas matérias que o candidato do PT deveria possuir o respeito de todos os

setores da sociedade, pois fora um grande líder sindical no fim dos anos 70,

conseguindo dialogar com os patrões e até certo ponto com a ditadura militar, além

de ter fundado um grande partido de representação nacional. Na totalidade das

imagens publicadas pela revista, procurou-se enfatizar o lado “guerreiro” e de

negociador de Lula, divulgando imagens de comícios lotados e, no segundo turno,

mostrando a diversidade de apoios conquistados para a disputa final.

                        3

A eleição de 2002 também teve sua singularidade. Primeiro por ter sido neste

pleito que Lula elegeu-se presidente da República, depois de três tentativas

                                                
2 Foto referente ao índice O candidato operário vai às ruas para melhorar sua campanha publicada
na revista Veja 06/09/1989 crédito: Marcos Rosa
3 Foto referente à matéria A nação valeu, publicada na revista Isto É 22/11/1989 crédito: Luciano
Andrade.
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frustradas, mas principalmente por ser a primeira eleição presidencial, depois de

1989, em que a mídia produziu uma cobertura com ampla visibilidade. Neste pleito,

verificou-se um excesso de matérias, entrevistas e debates nos meios de comunicação

com os principais candidatos à Presidência, seja para apagar as sucessivas

“mancadas” das outras coberturas, seja na esperança de frear a candidatura do PT,

que desde o início da campanha oficial esteve com ampla vantagem em relação ao

candidato do governo.

Nas revistas estudadas, percebe-se que a construção do Lula aparentemente foi

mudada. Porém, não se pode creditar esta mudança à forma da construção das

revistas, mas sim à alteração de estratégia utilizada pelo próprio candidato, que nas

campanhas de 2002, defendia um posicionamento político menos radical do que em

1989, além de modificar sua aparência com a ajuda do marqueteiro Duda Mendonça

(este foi responsável pela campanha de Paulo Maluf nas últimas eleições disputadas

pelo candidato).

Desta forma, a construção da imagem do Lula, em 2002, não seguiu o padrão do

outro ano estudado, quando as revistas somente com a associação das imagens com

os textos procuravam construir o seu personagem Lula. Neste ano, percebe-se que a

revista Veja precisou criar novos artifícios para sua construção, já que na totalidade

das imagens Lula não se diferenciava das imagens dos demais candidatos. Já a Isto É

procurou explorar a imagem que o próprio candidato apresentava, como base na

construção do personagem.

Evidencia-se neste capítulo, que a imagem fotográfica é possuidora de

enunciados simbólicos, mas, quando associada e utilizada pelos meios de

comunicação, adquire novos enunciados, passando a pertencer a um discurso

específico de cada publicação, criando assim uma realidade própria, neste caso, a

construção das imagens do candidato Lula em 1989 e 2002.

Porém, é importante ressaltar que para identificar a construção das imagens do

Lula produzidas pelas revistas, primeiramente, foram identificados os enunciados

presentes nas imagens e posteriormente, a forma como estes enunciados foram

assimilados pelo discurso de cada revista em cada momento histórico para então

produzir uma imagem do candidato.
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CAPÍTULO I: HISTÓRICO DA FOTOGRAFIA

A utilização de raios luminosos para reproduzir uma imagem era prática comum

entre os pintores da Renascença no século XV.  A imagem era “capturada” através da

utilização de uma "caixa escura" que continha, de um lado, um pequeno orifício e, no

seu interior, um jogo de espelhos para as correções necessárias. A imagem era

formada pela luz, que ao atravessar o orifício da caixa, produzia uma imagem

perfeita daquilo que o pintor estava estudando, o que lhe permitia reproduzir

fielmente nas telas uma paisagem, pessoas ou natureza morta. Desta forma, os seus

quadros eram pintados com riqueza de detalhes e já com a visão do enquadramento

desejado. Porém, estas imagens obtidas pelos renascentistas serviam somente para

visualização e estudo do objeto a ser pintado, pois não existia, ainda, uma técnica que

fixasse a imagem num suporte. Esta possibilidade de fixação da imagem refletida só

apareceu no século XIX, com o surgimento da fotografia, na França, que passava por

um processo de mudanças socioeconômicas derivado da industrialização e do

capitalismo, além de ocorrerem grandes mudanças nas relações de trabalho e de

poder.

A burguesia procurava firmar uma nova consciência e novos valores. Durante

este processo de mudanças, um cidadão expôs seu trabalho, uma pintura, no qual ele

próprio estava ao lado de Louis Philippe4, com a seguinte legenda: não existe

qualquer distância entre Philippe e eu; ele é rei-cidadão e eu sou cidadão-rei,

demonstrando que as relações estavam se modificando no país, em 1831

(FREUND,1995).

Este era o cenário francês no ano em que a fotografia apareceu para o grande

público. Com a industrialização e a sociedade de massa se consolidando, construiu-se

um "terreno fértil" para que a nova técnica se desenvolvesse através de processos

químicos e físicos; neste momento as pesquisas conseguiram o suporte necessário

para a obtenção de resultados. Estes processos já estavam há muito sendo

pesquisados, resultado da combinação de estudos de diversos químicos, artistas e

iluminadores, pois se desejava já há tempo reter a imagem num suporte, fosse esse

                                                
4 Monarca francês que permaneceu no trono entre 1830 e 1848.
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uma base de papel, placa de vidro ou espelho. Em 1839, a fotografia foi anunciada na

Academia de Belas Artes, por Louis-Jacques Mandé Daguerre. Outros inventores

afirmaram de prontidão que já haviam conseguido reproduzir imagens com a ação da

luz, entre os quais destacam Hyppolite Bayard (França) e Willian Henry Fox Talbot

(Inglaterra). Ambos fixaram imagens em papel, porém de qualidade inferior à da

apresentada na Academia de Belas Artes (FABRIS,1998).

A forma que o grande público conheceu a fotografia foi através dos

daguerreótipos5, que eram "placas de prata, iodadas e expostas na câmera obscura:

elas precisavam ser manipuladas em vários sentidos, até que pudessem reconhecer,

sob uma luz favorável, uma imagem cinza-pálida. Eram peças únicas (...) não raro,

eram guardadas em estojos, como jóias" (BENJAMIN,1994b,p.93). As pessoas que

quisessem ser retratadas e possuir um exemplar deveriam ficar imóveis por longos

períodos (com o auxilio de aparelhos que lembravam muito máquinas de tortura).

Para que a ação da luz reagisse com os materiais e formasse a imagem, eram

necessárias grandes exposições6 e desta maneira os primeiros retratos possuíam

pouca naturalidade. "Quando se fazia retratos, a longa duração da pose era um

calvário para a vítima. Gotas de suor escorriam da fronte e das faces, deixando no

rosto empoado rastos poucos agradáveis de serem vistos, e esses traços refletiam-se

fielmente na imagem" (FREUD,1995,p.41).

Embora a fotografia só tenha aparecido para o grande público em 1839

(daguerreotipada), após ser patenteada, já havia sido exaustivamente discutida pelas

classes dominantes "industriais, proprietários de fábricas e banqueiros, homens do

Estado, literatos e sábios, e tudo o que fazia parte dos meios intelectuais de Paris

(...)" (FREUND,1995,p.35) antes de chegar à população em geral. A técnica gerou

controvérsias quanto às suas possibilidades e benefícios para a sociedade debates

ocorreram na Câmara dos Deputados em Paris e se estenderam pelo mundo afora,

através das divulgações em jornais. Alguns artistas fizeram manifestos contra a nova

técnica, mostrando seus temores em relação às artes plásticas e seus ofícios.

                                                
5 Este nome provem do último sobrenome de Louis-Jacques Mandé Daguerre. Que patenteou a nova
invenção
6 Neste momento era necessário o período de quinze minutos ao sol para se obter uma imagem. O
desenvolvimento da técnica no ano seguinte já possibilitava obter uma imagem à sombra pelo tempo
de exposição de treze minutos. Nos anos de 1841 e 1842 o tempo de exposição não era um obstáculo
para a fotografia, pois se conseguia obter imagens com a exposição de vinte a quarenta segundos
(FREUND:1995).
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Neste momento a fotografia causava grande “frisson”  em todas as camadas da

sociedade. Possuir um daguerreótipo era a última moda, porém o valor de um

exemplar era altíssimo e nem todos podiam pagar. Para que toda a população

usufruísse da nova invenção, foi criada uma adaptação da técnica de Daguerre,

chamada de ambrótipo, que  possuía uma qualidade inferior, mas seus custos eram

mais acessíveis, podendo satisfazer o restante do público.

É importante lembrar que tanto daguerreótipo como o ambrótipo eram peças

únicas, não sendo possível a produção de cópias. Somente com as pesquisas e a

substituição da placa metálica pelo negativo em vidro é que se conseguiu produzir

cópias, assumindo assim o caráter reprodutível existente na técnica fotográfica. Este

novo processo, descoberto por um pintor francês, impulsionou o retrato fotográfico e

abriu portas para toda uma indústria que estava ligada direta ou indiretamente com a

fotografia. Eram fabricados todos os aparelhos e utensílios necessários para produzir

uma imagem, além de impulsionar outros tipos de indústrias, que não estavam

relacionadas diretamente ao processo fotográfico, mas sim à forma de apresentar

estas novas imagens. Começou-se a fabricar, em pequenas indústrias, molduras

especiais e álbuns onde os proprietários de fotografias poderiam guardar e expor seus

novos retratos (FREUND,1995). 

Neste momento a fotografia misturava-se esteticamente com a arte e iniciando-se

um enorme debate sobre o papel desta nova técnica. Esta mistura aconteceu por

diversos motivos. Os primeiros fotógrafos saíram dos grupos denominados

"bohéme", que eram artistas, literatos, miniaturistas, gravadores, que não conseguiam

ser reconhecidos pela sua arte, sendo que a nova técnica os privou de conseguir o

sustento através das antigas profissões. Devido à migração dos artistas para exercer o

ofício de fotógrafo, as primeiras imagens possuíam um cuidado estético e maior na

produção de uma imagem, pois eles transportaram suas experiências anteriores,

valendo-se da inspiração e das luzes usadas por grandes mestres da pintura7. Entre

estes artistas, destacam-se Nadar, Le Gray8 e Julia Cameron. Porém, esta migração

para alguns não foi vista com bons olhos.

                                                
7 Uma luz que foi muito explorada na época e até hoje se ensina nos cursos de fotografia é a luz
utilizada pelo pintor Rembrant.
8 Este foi o responsável pela descoberta do colódio, que substituiu a placa metálica de Daguerre.
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Outro aspecto que contribuiu para este debate foi a utilização da fotografia pelos

pintores como ferramenta de auxílio nos seus estudos. Além de baratear o custo com

os modelos, a fotografia possibilitou a percepção de certas posições que antes não

eram possíveis serem observadas atentamente, permitindo corrigir algumas

aberrações em relação aos movimentos do corpo humano que o olho até então não

conseguia capturar.

A utilização de aspectos pictóricos nas imagens fotográficas, e vice-versa, fez

com que alguns críticos, entre eles Baudelaire, escrevessem análises contrárias às

possibilidades que a nova técnica trazia.

A indústria fotográfica era o refúgio de todos os pintores fracassados, sem
talento ou demasiado preguiçosos para concluírem seus esboços, essa mania
coletiva possuía não só o caráter da cegueira e da imbecilidade, mas também
o gosto da vingança. Não acredito, ou pelo menos não quero acreditar, que
uma conspiração tão estúpida em que, como em todas as outras, encontramos
os maus e os otários possa ter sucesso de maneira tão cabal; mas estou
convencido de que os progressos mal aplicados da fotografia contribuíram
bastante, como aliás todo progresso puramente material, para o
empobrecimento do gênio artístico francês, já tão raro
(BAUDELAIRE,1998,p.72).

O autor acrescenta, ainda, que o verdadeiro dever da fotografia seria estar à serviço

da ciência e das artes, numa posição de serva destas duas.

A arte da segunda metade do século XIX passava por um momento de

modificações, o que propiciou uma quebra de padrões em que a necessidade de

produzir uma arte puramente clássica se diluía. O artista encontrava-se mais livre

para criar seu estilo, escolhendo como produziria sua escultura ou pintura, qual seria

sua fonte inspiradora. Por outro lado, os clientes, representantes da burguesia,

exigiam uma arte mais voltada para os padrões realistas, com a necessidade de

adquirir uma obra representando o que viu e da forma que viu. Queriam que a obra

representasse o mundo da forma mais realista possível, criando um embate com a

vontade dos artistas (GOMBRICH,1995).

Com o surgimento da fotografia e os avanços técnicos, os artistas, que já

procuravam produzir uma arte mais livre, encontraram uma possibilidade de

vivenciar diferentes ângulos. A arte libertou-se dos padrões acadêmicos e seguiu

outros rumos. Porém, a fotografia assumiu a demanda deixada pela pintura e passou a

corresponder às necessidades e às demandas de uma classe em ascensão "que carecia



24

de tradição e das produções de bens vulgares e pretensiosos, quase sempre

mascarados como 'arte.'" (GOMBRICH,1995,p.502).

A verdadeira polêmica que envolveu a rivalidade entre as artes plásticas e a

fotografia está na transformação da representação que acontecia, devido ao

desenvolvimento da indústria, da técnica e do progresso das ciências. A fotografia é

contemporânea do momento, em que a estética vigente era o realismo e procurava-se

reproduzir a natureza o mais fiel possível. O que se modificou com a fotografia foi a

posição de olhar o mundo: o fotógrafo passou a traduzi-lo, pois até então este mundo

tinha passado desapercebido. A máquina fotográfica e toda a sua modernidade

passaram a abordar o cotidiano que crescia sem importância (FREUND,1995).

Mesmo passando por tantas transformações e já assumindo seu caráter

reprodutível, a fotografia não tinha demonstrado todo o seu potencial industrial. O

alto custo de um retrato fotográfico proveniente da técnica limitava o consumo,

sendo que somente a aristocracia e alguns membros da classe burguesa podiam

custear um exemplar.

Pode-se dizer que neste momento, a fotografia ainda "não tinha mostrado para

que veio". Seu surgimento foi cercado de debates tanto contra quanto a favor: para

alguns possuir um daguerreótipo representava sua posição social, para outros era

como aprisionar a alma do retratado, além de servir como auxilio para as criações

artísticas. Porém, com o surgimento dos chamados cartões de visitas fotográficos

(carte-de-visite photographique), a fotografia assumiu todo o seu lado industrial e

comercial, adequando-se aos novos valores da sociedade.

Os cartões foram inventados por Désderi, que, percebendo os limites da técnica,

procurou uma forma de baratear o processo, já que o "ofício não daria resultado a

menos que se conseguisse alargar a clientela e aumentar as encomendas de retratos"

(FREUND,1995,p.69). A grande mudança efetuada por Désderi foi adaptar a técnica

às necessidades do público. Nesta época, o negativo de vidro já era conhecido e, a

partir da substituição da placa metálica, foi possível produzir cópias. Outra

modificação produzida no processo foi o formato. Désderi começou a produzir

imagens menores, equivalentes ao formato 6x9 cm, que permitia que se fizessem oito

“clicks” numa mesma chapa, diminuindo consideravelmente o valor dos retratos.

Esta mudança acarretou em muitas outras, tornando-se um momento crucial para

alguns fotógrafos, que precisaram decidir qual lado seguir: se produzissem em massa,
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como o novo formado de Désderi possibilitava, as imagens perderiam todos os traços

artísticos, mas, por outro lado, eles conseguiriam sobreviver como fotógrafos,

deixando sobressair o ganho privado à qualidade das imagens (FREUND,1995).

Outra mudança propiciada pelo o cartão de visita foi a forma de retratar a

clientela. Antes os retratos eram somente de rosto e buscava-se compreender cada

pessoa a ser retratada, além de a fotografia não possuir o caráter de mercadoria.

Com o novo formato tornando a fotografia acessível a todos, os clientes passaram

a ser representados de corpo inteiro, buscando definir, através de artifícios teatrais,

seu status social ou mesmo sua fantasia. "Frente a câmera todos são iguais, artistas,

sábios, homens de Estado, funcionários e modestos empregados. O desejo de

igualdade e o desejo de representação das diversas camadas da burguesia eram

satisfeitos ao mesmo tempo" (FREUND,1995,p.70).

A relação entre os fotógrafos adeptos das artes plásticas e seus clientes era muito

sutil e pessoal; encomendar um retrato era como encomendar uma obra de arte. Com

o novo formato, outros padrões se estabeleceram para uma fotografia: fisionomia

agradável, nitidez geral, sombras, meio tons e claros acentuados, proporções naturais,

detalhes em preto, beleza. A relação modificou-se e passou a ser entre homem e

máquina, sem as sutilezas das primeiras imagens. Desta maneira, as imagens

perderam a intimidade que antes possuía, iniciando uma nova etapa no processo da

fotografia (FABRIS,1998).

As possibilidades proporcionadas pelo cartão de visita ampliaram o campo de

atuação da imagem fotográfica: auxílio à polícia na identificação de suspeitos,

criação do cartão postal ilustrado e, juntamente com isso, realizações das expedições

fotográficas. Nestas duas últimas especialidades (cartão postal/expedições), o

objetivo das imagens não era somente de documentar e informar. Inicialmente, eram

voltadas só para as paisagens e monumentos, mas depois, os diferentes costumes

entre os ocidentais, os territórios e caminhos que não haviam sido percorridos

tornaram-se alvo dos fotógrafos. Assim a imagem fotográfica foi usada para um fim

propagandista e aliada da expansão imperialista (FABRIS,1998). Foi possível

difundir lugares e pessoas para todos os cantos do mundo, sem que estas estivessem

presentes nos respectivos lugares. "As imagens mentais do chamado mundo real e as

do universo da fantasia individual e coletiva se tornam finalmente acessíveis para a

grande massa. Um mundo portátil, fartamente ilustrado, passível de ser colecionado
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(...)" (KOSSOY,1999,p.63). A fotografia estava em todos os lugares, em todos os

lares sem diferença de classe social, auxiliando as instituições e a medicina. A

fotografia evidencia-se como uma técnica inovadora, não como no seu início por

retratar o real como nunca se havia presenciado, mas por começar a demonstrar toda

a versatilidade que possuía.

Até este momento, a fotografia foi uma técnica que se alterou rapidamente, em

grande parte por ter características próprias dos mecanismos tecnológicos.

Entretanto, como colocado no fim deste primeiro tópico, a necessidade de produção

de mais e mais fotografias e com a possibilidade dela difundir o que era o “real”, a

imagem fotográfica modificou sua relação com o mundo, passando agora a ser um

mecanismo para a distribuição de informação e difundindo, através dos seus

conteúdos imagéticos, o interesse de alguns.

Quando a utilização das imagens fotográficas passa a ser um instrumento da

expansão imperialista, a própria fotografia como até então entendíamos, no seu

início, como uma tentativa de representação do real, é acrescida de mais um

significado simbólico. Isto é, continua com sua característica de retratar o real, mas

recebe uma finalidade: o que as fotografias mostravam passa a ter valor de uso. A

fotografia deixa de ser obra do olhar do fotógrafo e passa a representar o que as

instituições, que a utilizam querem difundir. A fotografia perde seu caráter de ser

somente ser uma técnica de representar o instante, podemos até caracterizar como um

caráter inocente. Já que, associadas a uma intenção, ela deixará de possuir esta

inocência, e ao receber novos valores simbólicos, deixa de ser uma fotografia e passa

ser uma imagem fotográfica. Isto é, a fotografia é acrescida de significados

simbólicos externos a ela.

Esta alteração na finalidade e intenção do uso da imagem fotográfica é

amplificada com a utilização da técnica fotográfica pela imprensa, pois esta será

usada conforme a intencionalidade de cada meio de comunicação, como será visto

mais adiante.
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1.1 O FOTOJORNALISMO

Os avanços técnicos da fotografia e das técnicas de reprodução foram

impressionantes nas últimas décadas do século XIX. As melhorias nos equipamentos,

como as objetivas e as placas (negativos), as formas de transmissão de informação,

com a invenção do telefone em 1876, e a possibilidade de transmitir imagens por

telegrafia, em 1882, permitiram à fotografia conquistar outros espaços

(FREUND,1995). Neste momento a imprensa já existia e os avanços ocorridos no

fim daquele século permitiram que a fotografia fosse utilizada junto aos meios de

comunicação.

As imagens que ilustravam as matérias na imprensa eram gravuras produzidas a

partir de uma fotografia. Somente 40 anos depois do surgimento da técnica

fotográfica, em 1880, foi publicada uma imagem fotográfica no jornal norte-

americano Daily Graphic. O processo para a publicação de imagens nos periódicos

ainda era muito dispendioso e exigia um tempo que os jornais não possuíam. Por esta

razão, as imagens fotográficas só foram ser publicadas cotidianamente 10 anos mais

tarde. Já as revistas semanais, por disporem de mais tempo na elaboração de suas

publicações, começaram a apresentar imagens fotográficas a partir de 1885.

A utilização da fotografia na imprensa é considerada uma mudança de grande

importância, além de também ser responsável por alterações na vida cotidiana, como

foi o surgimento da fotografia nas primeiras décadas do século XIX. É verdade, que

desde o momento de sua patente, as inovações, a técnica e as descobertas procederam

rapidamente, sem que houvesse um tempo para avaliar e mesmo digerir o que

acontecia.

A força da descoberta da utilização de imagens nos meios de comunicação pôde

ser percebida de imediato, alterando a visão do mundo das pessoas, pois antes, o

homem conhecia somente as coisas referentes à sua vida, à sua rua, à sua aldeia. A

imagem fotográfica impressa possibilitou que o cidadão comum ampliasse suas

fronteiras, identificando por imagens personalidades que antes eram conhecidas

somente pelo nome. À medida que o olho aumentava o mundo encolhia.

Movimento parecido ocorreu com o surgimento do cartão postal, só que a

diferença entre estes dois momentos está na aplicação da imagem. Aqui elas estão
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vinculadas aos meios de comunicação e da escrita, que, por sua vez, estão

relacionados com a formação da opinião pública. A imagem fotográfica impressa

inaugura o mass media visual, podendo-se considerar que a imagem é o reflexo do

mundo em que cada um vive.

Mas existem outros aspectos que também devem ser levados em conta: a imagem

fotográfica impressa começa a ser um poderoso meio de propaganda e de

direcionamento de olhar. O mundo de imagens que diminui as fronteiras de

conhecimento e de olhar começa a ser moldado segundo os interesses dos

proprietários da própria imprensa do momento: a indústria, as instituições financeiras

e os governos (FREUND,1995). Existem outras formas de se direcionar uma

imagem, através da utilização das legendas ou com justaposição de imagens.

A necessidade, seja coletiva ou individual, de se ter cada vez mais imagens

impulsionou as expedições fotográficas e o fotojornalismo. Neste momento eram

poucos os fotógrafos que embarcavam nessas aventuras devido às dificuldades

encontradas e com o agravante da exigência de se carregar uma enormidade de

aparatos fotográficos e de um laboratório para manipulação e obtenção dos

negativos.

Com o caráter propagandista, como já foi mencionado, a fotografia foi logo

utilizada pelos militares, na sua expansão, informação e documentação sobre guerras.

Existem dois casos conhecidos da utilização propagandista da fotografia: a Guerra da

Criméia e a Guerra Civil Norte-Americana.

 O fotógrafo inglês Roger Fenton foi um dos primeiros a fotografar este tema.

Contratado por uma empresa, partiu para sua expedição na Criméia, em 1855. Porém,

o patrocinador da expedição, Agnews e Sons, recomendou a ele que não fotografasse

os "horrores da guerra", a fim de que sua divulgação não assustasse as famílias dos

soldados. Logo, as imagens que Fenton produziu na Criméia, considerando as

dificuldades e restrições técnicas, não mostravam de fato o que seria uma guerra:

eram imagens "de soldados bem instalados por detrás da linha de fogo"

(FREUND,1995,p.168), com planos gerais posados, sem mostrar o horror que

passavam. Já as imagens da Guerra Civil Norte-Americana, produzidas por Matheu

B. Brandy e seus associados9, mostravam os horrores que estavam acontecendo nas

                                                
9 Estes eram os fotógrafos Alexander Gardner e Timothy O' Sullivan.
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batalhas, "as terras queimadas, as casas incendiadas, as famílias no desespero, os

numerosos (...)mortos são fotografados por eles com uma preocupação de

objetividade" (FREUND,1995,p.108). A veracidade das imagens só foi possível

devido à falta de patrocinador. Brandy e seus associados foram os financiadores,

proporcionando uma liberdade no tema e na forma de retratar o que estavam

presenciando.

Fenton não pôde fotografar o que realmente estava vendo e adequou suas

imagens aos interesses de seu contratador e do que este achava que o público deveria

ver. Com Brandy e seus associados, a possibilidade de escolha e a liberdade que

possuíam ao produzir os registros transpareceu nas imagens. Mesmo com os

empecilhos técnicos, as imagens da Guerra Civil Norte-Americana possuíam maior

dinâmica e realismo.

Tanto as imagens de Fenton como as de Brandy, que foram precursoras das

reportagens fotográficas, já mostravam que uma imagem está sujeita a diversas

interferências, sejam estas determinadas por fatores financeiros, pessoais ou

ideológicos.

Cada vez mais imagens eram publicadas nos jornais diários e a cada ano que se

passava, os avanços tecnológicos proporcionavam aumento da qualidade, tanto da

impressão das imagens quanto da sua produção.

O fotojornalismo começou, como já foi dito, pela necessidade de se produzirem

imagens para vivenciar acontecimentos distantes. Estes primeiros fotógrafos

inauguraram um espaço para reflexão, a partir das imagens fotográficas que invadiam

a vida cotidiana das pessoas.

Nos 20 anos que se seguiram aos trabalhos de Fenton e Brandy, a forma de

aplicação da técnica fotográfica no fotojornalismo modificou-se. Desta vez a

mudança não foi técnica, mas na percepção das pessoas para as imagens e na forma

de dialogarem com as mesmas.

No fim do século XIX, nos Estados Unidos, o jornalista Jacob Riis utilizou

fotografias para ilustrar seu texto sobre as péssimas condições de vida dos imigrantes

nos bairros pobres de Nova York. As imagens receberam tamanha força no momento
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em que foram publicadas, que posteriormente as denúncias foram inseridas em um

livro chamado How the other half lives10, com o intuito de não serem esquecidas.

 Já nos primeiros anos do século XX, o sociólogo Lewis W. Hine fotografou

durante seis anos crianças trabalhando cerca de doze horas ou mais nas fábricas e nos

campos somente para ilustrar seu artigo. Estas imagens ganharam força perante a

opinião publica, impondo alterações na legislação norte-americana sobre trabalho

infantil. Este pode ser considerado o primeiro momento em que a imagem

fotográfica, através de seu conteúdo imagético, associado à brutalidade dos

acontecimento e conforme a forma que foi publicada,  teve uma participação efetiva

junto à opinião pública.

Nos anos seguintes, os governos norte-americano e o francês utilizaram

fotografias para ajudar a identificar problemas em seus países. Na França, fotógrafos

percorreram os subúrbios de Paris registrando as graves situações que vivia a

população, e nos Estados Unidos da América, de 1935 a 1942, quando implantado o

programa Farm Segurity Administration (FSA), destinado a socorrer pequenos

agricultores endividados após a quebra da bolsa em 1929, fotógrafos11 foram

contratados pela FSA para documentar a situação desses agricultores. Nesse

momento a imagem fotográfica era usada como forma documental, associada ao

governo norte-americano, destinando-se a melhorar e mostrar a real qualidade de

vida das pessoas. A produção imagética deste período criou um novo padrão estético,

já que as imagens fotográficas possuíam uma delicadeza e uma preocupação na

forma de olhar os miseráveis (FREUND,1995).

Num primeiro momento (e durante vários anos), as fotografias somente

ilustravam as matérias, sem a preocupação de associá-las diretamente com o texto

publicado, não havendo uma intencionalidade entre o texto e a imagem. Os próprios

repórteres eram responsáveis por produzir fotografias para as suas matérias.

Posteriormente, surgindo os primeiros fotógrafos profissionais voltados para o

jornalismo: os fotojornalistas. Neste momento, a imagem fotográfica ganhava espaço

perante o olhar das instituições comunicacionais e do público.

A produção de uma fotografia passou a ser considerada não somente pelo olhar

do fotógrafo e pela questão factual da realidade, mas também pela finalidades de

                                                
10 Como vive a outra metade.
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transmitir a questão factual e real encomendada pelo meio que iria reproduzi-la. A

fotografia recebeu neste momento vários aspectos inerentes à imagem fotográfica.

A princípio os fotógrafos eram escolhidos mais por possuírem força física do que

pelo próprio talento, já que o equipamento fotográfico naquela época era muito

pesado. Os alvos das primeiras imagens foram os políticos e os integrantes da alta

sociedade.

Os primeiros profissionais não foram bem recebidos, devido ao preconceito de

classe aliado ao agravante técnico da necessidade do uso do flash nas fotos noturnas,

que "produzia uma luz ofuscante ao mesmo tempo em que liberava uma nuvem de

fumo ácido, de cheiro nauseabundo." (FREUND,1995,p.109). Por dificuldades

técnicas e de ordem social, conseguir uma imagem significava conseguir uma nitidez

razoável que pudesse ser reproduzida.

A situação dos fotojornalistas e conseqüentemente a maneira de se mostrar uma

imagem a ser publicada modificaram-se depois da Primeira Guerra Mundial.

No caso do fotojornalismo, o cenário para as transformações foram as mudanças

ocorridas na reestruturação da Alemanha no pós-guerra, com os graves problemas

nos âmbitos político e econômico, em decorrência de sua derrota. A monarquia que

reinava até então foi substituída em novembro de 1918 pela República de Weiner,

tendo à frente os social-democratas. Estes assinam o Tratado de Versalhes, o qual

fazia grandes restrições ao país e impunha a necessidade de serem feitas reparações

financeiras a outras nações. A situação econômica nos anos que se seguiram foi

extremamente grave e a população no geral sofreu com a desvalorização da moeda

sendo que a média e a pequena burguesia foram as mais afetadas (dez anos mais

tarde seriam as responsáveis pela eleição de Adolf Hitler). Ao mesmo tempo, o

quadro político também não foi muito favorável ao povo alemão. A Alemanha

passou a viver num sistema pluripartidário ao qual não estava acostumada. A ala

esquerda do Partido Social Democrata fundou a "liga espartaquista", a fim de

promover uma revolução em Berlim, que foi duramente abafada pelo exército do

governo, que nada mais era do que o exército da antiga monarquia. Os anos que se

seguiram não foram positivos para seus comandantes.

                                                                                                                                          
11 Entre estes fotógrafos destacam-se Dorothea Langer e Walker Evans.



32

Mesmo com todas as mudanças nos campos político e econômico iniciadas no

pós-guerra, esse período histórico tornou-se um momento propício para as artes e as

ciências no geral. Freud e a psicanálise foram difundidos pelo mundo a fora, Albert

Einstein recebeu o prêmio Nobel; nas artes-plásticas, Paul Klee e Kandisky, entre

outros pintores, ditaram as novas tendências, e foi fundada a escola de arquitetura

Bauhaus (que se tornou referência na estética, tanto da arquitetura como para a

fotografia). Berlim transformou-se, então, num centro de acontecimentos intelectuais

e políticos sem precedentes. Com um governo liberal e passados os anos de censura,

percebeu-se um aumento em todas as cidades alemãs das publicações ilustradas,

alavancando, assim, o fotojornalismo (FREUND,1995).

Todo o cenário descrito e os avanços técnicos que aconteceram

concomitantemente com a fotografia levaram as imagens a ganharem dinamismo e

qualidade técnica. Em 1925, foi lançada a Emanox,12 uma máquina que prometia aos

seus usuários a possibilidade de fotografar sem flash nos interiores, proporcionando

uma maior autonomia aos fotojornalistas (OLIVEIRA,2000).

Os avanços tecnológicos, com a diminuição do peso e do tamanho das câmeras,

provocaram uma mudança significante no perfil dos profissionais. Como nos

primórdios da fotografia, os fotógrafos voltaram a ser representantes da alta

sociedade. Os jovens alemães desta classe, já que não conseguiam se reerguer das

sucessivas mudanças do período, passaram a fotografar para os jornais ilustrados a

fim de sobreviverem.

A primeira imagem fotográfica sem flash publicada em um jornal foi de Eric

Salomon,13 que, por ser de origem burguesa, conseguiu circular por todos os

ambientes e fotografar personalidades sem que as mesmas percebessem. Estas

imagens demonstravam com naturalidade o que antes era impossível.

 As imagens produzidas por Salomon inauguraram o fotojornalismo moderno. O

que antes era aceitável como uma boa imagem fotográfica a ser publicada, com este

                                                
12 Era uma máquina pequena em relação às outras, possuindo uma objetiva de abertura F:2. Para obter
um bom resultado era necessário usar negativos de vidro, pois os filmes existentes à época eram
menos sensíveis.
13 Eric Salomon era oriundo das classes altas e formado em Direito. Serviu no Exército em 1914,
voltando para Berlim somente no fim da guerra. Começou a trabalhar numa empresa de publicidade,
onde deveria certificar-se que os contratos com os camponeses (estes alugavam suas fachadas para
propagandas) seriam cumpridos. Para isso necessitava fotografar as irregularidades que serviriam de
prova nos tribunais. Decidiu tornar-se fotojornalista, após  pagar  90% do que havia recebido a um
fotógrafo por ele ter indicado o local de um acidente (FREUND,1995).
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fotojornalista, o conteúdo e a forma e como estas imagens atingiriam o espectador

recebe demasiada importância.

Eric Salomon impulsionou um grande número de jovens a fazer o mesmo. As

fotografias passaram a ter um outro valor; a movimentação e a realidade contidas nas

imagens modificam a forma de encarar os fatos retratados (FREUND,1995).

Percebendo as mudanças na produção das imagens e em seu conteúdo, as revistas

alemãs começaram a publicar narrativas fotográficas. As imagens não eram mais

meramente ilustrativas ou colocadas isoladamente, passando a transmitir uma história

em suas publicações. Com esta mudança na forma de encarar uma fotografia, agora

com toda a carga simbólica que uma imagem fotográfica carrega, os próprios

fotógrafos começaram produzir suas legendas, redigir os textos e assinar suas

produções. alterando a relação na produção, em que no início, como já foi

mencionado, eram os jornalistas que produziam imagens para ilustrar seus artigos. O

profissional fotojornalista, neste momento histórico, conseguiu ganhar importância e

respeito à individualidade do olhar de cada um.14

Esta mudança na forma de encarar uma imagem a ser publicada revolucionou o

fotojornalismo no mundo inteiro. Com a ascensão de Hitler ao poder, a elite

intelectual e artística da Alemanha fugiu para outros países: França, Inglaterra e

Estados Unidos. Nestes grupos, estavam os iniciantes do fotojornalismo moderno e

sua nova concepção.

Nesta época foram fundadas as revistas mais importantes para a história do

fotojornalismo. Na França apareceu a revista ilustrada Vu, na Inglaterra surgiram a

Liliput e a Weekly Illustrated e, nos Estados Unidos, a revista Life, além da fundação

de agências internacionais de fotografia, entre estas a Magnum, que possuía

fotógrafos consagrados, como Henri Carteir-Bresson e Robert Capa.

As agências funcionaram num sistema de cooperativas, num momento raro ao

fotógrafo, no qual ele teve liberdade para "exprimir, através da imagem, os seus

próprios sentimentos e as suas idéias sobre os problemas da sua época."

(FREUND,1995,p.154).

                                                
14 Neste momento, novamente, as inovações tecnológicas revolucionaram o fotojornalismo, com o
lançamento da máquina fotográfica Laica, em 1929, que possibilitava fotografar 36 poses
(fotogramas) sem precisar recarregar, além de ser uma câmera portátil em tamanho reduzido.
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No Brasil, o formato do novo fotojornalismo só apareceu na revista O Cruzeiro

(1928-1932), que incorporou o modelo das revistas internacionais Life e Vu.

Entretanto, foi somente na década de 40 que as imagens fotográficas receberam

destaque.

A revista implementou uma nova forma de trabalho em sua redação, que consistia

em formar duplas entre os fotojornalistas e os repórteres, proporcionando a maior

interação entre o texto e a reportagem fotográfica.

Até então o fotojornalismo produzido no país era somente ilustrativo restringia-se

àquele vinculado aos fotoclubes, que eram locais de discussão sobre a produção de

fotografias, exclusivos para a troca de experiências. A estética que regia as

discussões estava ligada ao pictorialismo, isto é, as fotografias tinham como

referências a luz, as poses e as composições clássicas. Existiam também os

fotoclubes internacionais na Inglaterra e na França, que se correspondiam com os

demais no mundo inteiro (COSTA,1995).

A revista O Cruzeiro, antes de criar o sistema de duplas (fotojornalista/

repórteres), realizou concursos fotográficos, juntamente com os fotoclubes nacionais,

procurando suprir a demanda de imagens fotográficas existente a cada publicação da

revista. Primeiramente, os concursos eram julgados por uma comissão mista entre

membros do fotoclube e da revista. Os critérios escolhidos para a publicação das

imagens na revistas variavam, prevalecendo, às vezes, a estética (pictorialista) dos

fotoclubes, às vezes, as necessidades jornalísticas.

Os concursos, aos poucos, formaram a estética de um fotojornalismo nacional,

deixando de lado o pictorialismo inicial das imagens dos fotoclubes e sendo

construindo pelos dos fotógrafos, que, cada vez mais, procuravam enfatizar as

relevâncias das matérias escritas em suas fotografias. As fotografias deixaram de ser

meramente ilustrativas e passaram a ter uma narrativa própria, tornando-se imagens.

A partir de 1940, a revista O Cruzeiro faria modificações no seu padrão
estético, mudando, também, a relação texto e imagem, com as fotografias em
diferentes formas e tamanhos, deliberadamente arranjadas, rompendo com o
esquema ilustrativo tradicional(...), os fotógrafos de O Cruzeiro procuravam
ângulos diferentes para suas fotos, e agora podiam elaborar uma narrativa
dos fatos em que o texto escrito acompanharia como apoio
(MUNTREAL,2005,p.75)
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O fotojornalismo nacional viveu durante este período e nas três décadas que se

seguiram o seu momento áureo. A fotografia deixou de ser a representação do

instante e confirmadora do “real”, para ser produzida com uma intencionalidade não

só do fotógrafo, mas também procurando ressaltar o posicionamento do veículo para

o qual foi produzida. O status da imagem fotográfica alterou-se e passou para um

lugar de respeito, não sendo mais coadjuvante da imprensa escrita, mas sim

complementando-a. Nos momentos em que o texto não podia elucidar o fato que

acontecia em nosso país, as imagens sugeriam ao leitor uma narrativa mais profunda

dos momentos vivenciados.

O papel dos fotógrafos, no contexto de repressão a todo e qualquer tipo de
informação que questionasse o regime da força instaurado, representou o
respiradouro dos veículos, que levava o as leitores imagens de um
engajamento que não era possível ser percebido nos textos mutilados pela
censura. As fotos dos poderosos em posições ambíguas e muitas
vezes,ridículas, as distorções na imagem, uma sensação de ampliação da
visão pela utilização da lente grande angular foram soluções aplicadas por
essa geração de fotógrafos (MUNTREAL,2005,p.138)

 No entanto, nos dias atuais, percebe-se um certo empobrecimento na produção e

elaboração destas imagens fotográficas. Cada vez mais verifica-se que os meios não

publicam imagens que possuam aspectos simbólicos fortes, ou por não quererem, ou

por não serem mais produzidas com este cuidado. Presencia-se um retorno à

utilização de imagens como ilustração dos textos, ou como forma rasa de propagar o

discurso a que estão vinculadas.

1.2 DIFERENTES FOCOS SOBRE A IMAGEM FOTOGRÁFICA

A fotografia possuiu como fio condutor de sua trajetória a tecnologia. Nesta teia

histórica, passaram personagens e períodos, sendo que a imagem fotográfica foi

utilizada de diversas formas.

A tecnologia na fotografia contribuiu para que esta técnica evoluísse

rapidamente. Surgiu na forma daguerreotipada e passou por diversas etapas: a chapa

metálica foi substituída pelo negativo de vidro, que originou o formato cartão de
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visitas, em seguida começou a comercialização do cartão postal e sua utilização na

impressa, no início, foi de mera coadjuvante. Quando surgiu a possibilidade de

fotografar em 36 fotogramas, a evolução normal foi a chegada da era digital. De

tempos em tempos, aparecem novos formatos com novas resoluções de câmeras e

cada vez mais, um modelo supera o outro.

Walter Benjamin, percebendo o processo de evolução acelerado inerente à

técnica fotográfica, propôs, no século XX, produzir uma investigação retrospectiva,

alegando ser necessária, pois, durante os anos que seguiram ao seu surgimento, foram

"criadas as condições para um desenvolvimento contínuo e acelerado, que por muito

tempo excluiu qualquer investigação” (BENJAMIN,1994b,P.91). O autor observou

que os teóricos até então não conseguiam discutir aspectos relevantes relacionados à

técnica, já que ficavam presos aos conceitos burgueses da época e não percebiam os

subterfúgios presentes na técnica fotográfica.

Benjamin é um dos teóricos mais citados quando se trabalha com fotografia. Suas

preocupações serviram de alerta a respeito do poder das imagens, fossem estas

fotografias estáticas ou em movimento (cinema). Seus questionamentos chamaram a

atenção para a técnica em si e para os aspectos presentes na técnica que foram

responsáveis em produzir alterações nas relações sociais.

O autor iniciou a investigação partindo do mesmo ponto em que os antigos

teóricos prenderam-se para efetuar suas críticas: o retrato fotográfico, que foi sem a

menor sombra de dúvida, no início da fotografia, o ponto de maior discussão.

Benjamin fez um paralelo entre o retrato fotográfico e o retrato na pintura,

relembrando que, na pintura, a arte de se produzirem retratos sempre fora utilizada

como forma de registro, despertando certo interesse enquanto os retratados ainda

estavam vivos na lembrança de seus familiares. Com o passar dos tempos e após

algumas gerações, perdia-se o encanto pela obra, sendo que em alguns casos somente

o talento do artista prevalecia por algum período, sendo fadados ao esquecimento.

Quando os retratos pintados foram substituídos pelos fotográficos, a fascinação

não se perdia após as gerações. Conforme o autor, o encanto dos retratos não estava

relacionado ao talento do fotógrafo ou do objeto retratado, mas sim à técnica

fotográfica. Obviamente, Benjamin não descarta a perícia e o trabalho do fotógrafo,

destacando que a fascinação inicial produzida pelo retrato fotográfico está no

espectador e na sua relação com a técnica, que busca, em cada imagem, compreender
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o momento único que foi retido pela técnica, o aqui e agora. Esta busca acontece,

segundo o autor, porque a sociedade de massa, em que a técnica fotográfica

floresceu, procura incessantemente fazer com que as coisas tornem-se mais

próximas, ignorando o caráter único existente delas (BENJAMIN,1994b).

Ao contemplar uma imagem, procura-se com o olhar destrinchar cada grão

existente, a fim de se apropriar da cena. Nas publicações diárias ou semanais,

existem diversas imagens, que, ao serem observadas geram questões: "quem são estas

pessoas?" "Como este governo permitiu tais atrocidades?" "Não consigo olhar, que

horror!" "Maravilhoso." Esta ânsia de compreender o instante, seja pelas pessoas no

início da fotografia, seja nos dias atuais, ocorre pela magia da técnica fotográfica,

pela busca de uma compreensão muito maior, que talvez seja algo impossível de se

concretizar. O momento que ficou congelado não faz parte mais de um instante

qualquer; é um recorte que, às vezes, grita para olharmos ou somente suaviza nosso

olhar.

O recorte, num primeiro momento, é produzido pelo olhar do fotógrafo, o

primeiro aspecto e singular presente na técnica, o olho que dá "vida" à fotografia. A

fotografia é o ponto de vista particular e momentâneo do fotógrafo. Cada foto será

uma visão efêmera e delicada daquele olhar, representando a escolha feita pelo olho

numa infinidade de possibilidades que lhe são apresentadas. A técnica fotográfica,

com suas lentes e câmeras, ampliações, permite que o olho selecione entre as

diversas opções e transporte para o mundo visível algo que não tinha destaque até o

“click”.

Para assimilar as sutilezas deste olhar é necessário esclarecer que, em uma

fotografia, existe uma estrutura complexa. Estão presentes aspectos subjetivos

relacionados às questões pessoais/profissionais, estimuladas por uma teia

cultural/estética/técnica que determina quais serão as escolhas do fotógrafo ao

registrar a cena. A carga cultural no fotógrafo manifesta-se através das influências

que cercaram sua vida, onde este nasceu e como viveu, sua constituição como ser. A

parte técnica reflete-se nas escolhas: objetiva, enquadramento, filme. Por fim, a parte

estética compreende a forma como a imagem será construída e as referências que

serviram como base para construção da mesma (KOSSOY,1999). Pode-se

acrescentar nesta composição subjetiva o momento do “click”: como o fotógrafo se
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posiciona perante o assunto e qual é a relação com o objeto fotografado no momento

em que irá fotografar.

Para a produção de uma imagem fotográfica, como aqui entendida, o olhar do

fotógrafo será responsável pela produção da fotografia. Porém, quando esta for

impressa ou revelada, deixa de ser do domínio do “olhar” do fotografo e recebe, por

fatores externos, uma série de cargas simbólicas, deixando de ser uma fotografia e

tornando-se uma imagem fotográfica.

Qualquer que seja a relação existente na complexa teia da fotografia,

encontraremos a questão temporal. O fotógrafo busca, ao retratar uma cena, capturar

o momento que passa num constante movimento pela sua frente. Não importa que

seja um retrato em que procure decifrar a intimidade do modelo, ou cenas diárias. O

fotógrafo é refém do tempo e das conseqüências que este provoca.

A temporalidade na fotografia se expressa de formas diferentes. No início, as

longas exposições propiciavam ao retratado vivenciar o tempo fotográfico, cada

segundo de exposição transformava-o no próprio tempo fotográfico. O tempo

aprisiona o objeto fotografado e o olhar do fotógrafo.

Numa primeira investigação temporal da imagem fotográfica, pensa-se somente

no passado que foi registrado por alguém, mas quando se observa atentamente para a

questão, percebe-se que os três tempos (passado, presente e futuro) estão no ato

fotográfico, gerando um único registro. A relação da fotografia com o tempo vai

além da técnica de capturar a luz através das frações de segundo. Quando se pensa

em fotografia e na relação temporal, considera-se primeiro o tempo e a técnica

(velocidade e a possibilidade de capturar a luz através das frações de segundo). O

passado para a fotografia está presente de diferentes formas. A primeira e mais fácil

de ser detectada é a relação com a memória. Os retratos e as imagens de lugares ou

pessoas que, por alguma razão, não estão mais próximas de nós durante um

determinado (ou indeterminado) período nos remetem a algumas lembranças. Porém,

este passado que pertence a uma sociedade, ou sendo o passado particular de cada

homem, é a história de cada um e as imagens fotográficas são os registros dessas

histórias palpáves. Neste caso é importante ressaltar que esta memória só existirá se

as pessoas que se relacionaram com estas imagens as trouxerem para o seu passado,

"os mortos que não puderem ser salvos e transportados a bordo do passado concreto
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de um sobrevivente não passados; eles e seus passados estão aniquilados"

(SARTE,1997,p.164).

O passado está relacionado diretamente com o presente, pois é impossível pensar

um sem o outro; é uma relação de existência. Porém, para fazer a ligação entre os

dois encontramos o instante, uma pequena fração de segundo, que em alguns

momentos pode parecer uma eternidade. O instante é o momento em que o presente

se faz presente, é onde ele simplesmente é, depois será passado e antes era uma

sugestão de futuro (SARTRE,1997).

Para o fotógrafo a relação entre o que está e será capturado pela sua escolha, ou

seja, o que é presente e será passado (fotografia), concretiza-se no instante que é a

parte fundamental do processo fotográfico. É neste momento que se determina a

escolha subjetiva de cada olhar. O olho desvenda a composição e as relações que o

olhar propõem para si.

O fotógrafo, durante o instante em que a fotografia será elaborada, utiliza seu

repertório de vida e seus sentidos para o momento da construção da imagem

fotográfica. Aspectos subjetivos de cada olhar produzem um recorte em que a sua

interpretação da realidade teve “atuação” do seu inconsciente para que aquela

imagem seja uma parte de sua realidade. Muitas vezes o que resulta de consciência e

inconsciência só poderá ser percebido depois com a observação da imagem

produzida. O fotógrafo, por se tratar de um sujeito imerso numa multiplicidade de

possibilidades, diversifica os pontos de vista, já que não existe somente um. A ele

cabe a incumbência, proporcionada pela técnica, de sempre deparar-se com escolhas

de pontos de vistas alternados. O olho fotográfico deve estar em sintonia com o

tempo e o espaço para conseguir capturar sua essência; se não estiver nada será

revelado para ele e nem para o mundo.

Toda imagem fotográfica é a essência do olhar único do fotógrafo, somada aos

“valores”, sejam simbólicos ou ideológicos, agregados à fotografia depois de ser

revelada, modificando sua condição de mera foto.

Na produção de uma imagem está presente uma rede complexa e o mesmo pode-

se dizer a respeito da interpretação que as imagens sofrem. Como os produtores de

imagens, os receptores possuem suas relações íntimas derivadas das suas

experiências pessoais, criando filtros culturais, religiosos e morais, associados com a

condição socioeconômica, que serão usados no momento de apreciar uma imagem.
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Porém, esta relação entre imagem e receptor confunde-se em alguns momentos,

principalmente se a imagem estiver vinculada aos meios de comunicação. A primeira

questão relaciona-se com a facilidade de se considerar que o registro fotográfico

expressa a realidade (seja atual ou passado). Sem perceber, este é um erro cometido

por todos, pois deve-se encarar uma fotografia somente como um registro

(expressivo) de uma realidade aparente, isto é, como o ponto de vista (representação)

do produtor que vivenciou o fato apresentado diante de si. A realidade produzida por

fotografias é uma realidade moldada, que, ao chegar ao receptor, muitas vezes passa

por verdade explícita, mas contém nuances que, sem que percebamos, são

assimiladas por nós (KOSSOY,1999).

Outra questão da relação imagem fotográfica/receptor, na continuação do

processo de construção de uma imagem, refere-se ao que ocorre numa editoração,

quando uma fotografia deixa de ser somente o registro do “olho” fotográfico, não

importando se ele tenha sido a testemunha ocular do fato.

Este momento concretiza-se na pós-produção, que visa a utilização das imagens

fotográficas nos jornais/revistas. Para isso, utilizam-se alterações físicas, como cortes

ou mutilações no formato original para encaixar em determinado espaço da página ou

para que represente somente parte do assunto, seguindo a linha editorial do veículo

(KOSSOY,1999). O objetivo é direcionar a leitura do receptor; não que a imagem

original (sem cortes iniciais) não cumpra o mesmo papel, já que também é uma

realidade moldada, mas o diferencial neste caso é o fotógrafo. Ao fotografar, ele

interpreta o real, ao passo que os meios de comunicação quando publicam as imagens

estão criando uma realidade documental, que passará a ser vista como memória do

acontecimento.

Além disso, é neste momento que as imagens fotográficas passam a incorporar

cargas simbólicas, referentes a cada veículo ao qual estão associadas. Neste processo,

a imagem fotográfica, além de ser o recorte do real vivenciado por alguém, fornece

uma série de enunciados relacionados ao seu novo meio de propagação. No presente

trabalho, as imagens fotográficas estam vinculadas às revistas Veja e Isto É,

acrescidas da ideologia de cada publicação.

 Outra possibilidade de guiar o espectador através do processo é por meio da

legenda. Em alguns casos, a reutilização de uma imagem, mesmo que num contexto
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antagônico para o qual foi produzida sem a alteração do texto legendado, modifica

sua função inicial (KOSSOY,1999).

Para a ensaísta Susan Sontag, num primeiro momento, a imagem fotográfica não

necessita de legenda quando o fato representado está vivo em nossa memória. Mas,

quando deixa de pertencer ao repertório de informações, a legenda torna-se

fundamental para a imagem. Acrescenta não ser necessária a legenda para direcionar

o olhar, pois as imagens em si são um convite para o mesmo, mas, quando as

imagens tornam-se memórias coletivas de um povo, torna-se imprescindível a

existência das legendas. A autora exemplifica com as imagens de 11 de setembro, em

Nova York. Nos meses que se seguiram ninguém precisava de legenda para saber

que aquelas imagens representavam o atentado aos Estados Unidos, mas, com o

passar do tempo, elas se misturaram com todas as outras imagens de dor de guerras e

de outras nações, sendo que as legendas eram necessárias para a construção da

memória coletiva. Para Sontag, as legendas nos contextos de horror e fotojornalismo

tornaram-se essenciais para evitar leituras equivocadas e recordações enganosas.

No entanto, é preciso estar atento às manobras feitas pelos os meios de

comunicação, quando se valem das legendas. Em agosto de 2005, passou pela região

sul dos Estados Unidos o furacão Katrina. A cidade mais afetada pela tragédia foi

New Orleans, onde por falta da ação do Estado as conseqüências que seriam graves

tomaram proporções impensáveis. Para cobrir este acontecimento, as agências

internacionais/nacionais mandaram seus fotógrafos a New Orleans, para produzirem

as muitas imagens que estavam diariamente nos meios de comunicação. São imagens

dos "refugiados”, pessoas que perderam suas casas e estavam aglomeradas em locais

determinados pelo governo, imagens de pessoas que insistiram em permanecer na

cidade alagada, ou da ação da polícia/exército contra os saques que começaram após

o caos instaurado. Conforme Sontag, as imagens recebidas deste acontecimento não

precisariam ter legendas, já que estava-se vivenciando este fato e seria possível

reconhecer este acontecimento. No máximo, as inscrições deveriam conter

informações relevantes ao horário da fotografia, o nome do bairro, apenas para

caracterizar o momento e o local da foto. Entretanto, não foi isto que se presenciou

na última semana de agosto, quando duas imagens muito similares foram publicadas
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no site do Yahoo News15. A primeira imagem mostrava um negro com água até a

cintura carregando uma caixa de refrigerantes e um saco de lixo preto flutuante. A

segunda imagem exibia duas pessoas brancas nas mesmas condições, carregando um

saco de pão e mochilas pretas nas costas. A legenda da primeira dizia que o negro

acabara de saquear um supermercado, já a segunda legenda declarava que a dupla de

brancos havia encontrado o pão num supermercado local16.

 Sontag revela que, passado o momento do acontecimento, as imagens formam

nossa memória coletiva e as legendas tornam-se necessárias. Entretanto, será que esta

memória associada os meios de comunicação possui legitimidade? E como o

fotojornalista se posiciona neste processo? Para Sontag, as imagens entraram na

“sociedade do espetáculo”, em que toda situação ganha valor espetacular e isso não é

diferente para a fotografia. Outro autor que já alertara para a armadilha para a qual a

imagem caminhava foi Walter Benjamin, que termina seu texto denominado Pequena

história da fotografia, com questões sobre o poder da imagem: “o analfabeto do

futuro não será quem não sabe escrever, e sim quem não sabe fotografar (...) mas um

fotógrafo que não sabe ler suas próprias imagens não é pior que um analfabeto? Não

se tornará a legenda a parte mais essencial da fotografia?”

(BENJAMIN,1994b,p.107).

As imagens fotográficas chegam aos nossos olhos através das mídias, sem que

tenhamos o controle destas. Olhamos nos jornais diários, nos outdoors, nas revistas,

não importa como, vemos.

A fotografia revela-se como uma técnica complexa na qual podem se

desmembradas relações no processo de captação da imagem, durante e depois do ato

fotográfico. O fotógrafo torna-se responsável por fazer a ponte entre o mundo

invisível e os olhares, mas o meio em que em a imagem for associada será

responsável em difundir seus enunciados imagéticos.

Diariamente são publicadas dezenas de imagens fotográficas nos jornais e

revistas nacionais (virtuais ou não). Estas fotografias, até pouco tempo atrás, salvo

algumas exceções, eram produzidas somente por fotógrafos profissionais autodidatas.

A maioria teve que se adequar à informatização que os avanços tecnológicos na

                                                
15 Vide Anexo 01 p.122.
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fotografia trouxeram, novos equipamentos e recursos para o dia-a-dia de suas

profissões.

Na imprensa brasileira, a fotografia digital passou a ser utilizada na imprensa

brasileira nas Olimpíadas de Atlanta, em 1992, pelo jornal Zero Hora, porém de

forma isolada. Somente em 2000 os jornais entraram de fato na era digital da

fotografia (MUNTEAL,2005). A informatização da técnica fotográfica, sem dúvida

alguma, aumentou a rapidez da transmissão das imagens, fazendo com que etapas do

antigo processo fotográfico se tornassem obsoletas, tais como a revelação, já que não

existe mais uma película que necessita ser manipulada para revelar o olhar do

fotógrafo. Agora, este olhar pode ser enviado simultaneamente para os quatro cantos

do planeta apertando somente a tecla enviar de um computador.

 Para a prática do fotojornalismo, esta transformação foi extraordinária, ganhando

tempo e, de certa forma, maior precisão para a produção das matérias. As notícias

acontecem a todo o momento e muitas delas ocorrem próximas ao horário de

fechamento da edição do dia seguinte. Antes da digitalização, as imagens

necessitavam ser reveladas e depois “scaneadas” para serem editadas. Com o uso de

câmeras digitais, o processo de edição ficou mais rápido, já que as imagens ao serem

tiradas são enviadas diretamente para o computador. Outro aspecto que à primeira

vista parece vantajoso é a possibilidade de o fotógrafo avaliar o resultado de seu

trabalho na hora em que a foto é feita (MUNTREAL,2005). É obvio que a

digitalização da fotografia e a utilização desta na imprensa constituíram um ganho

extraordinário, quando se trabalha com acontecimentos diários. Porém, é necessário

estar atento a algumas barbaridades que podem acontecer se não forem percebidas as

armadilhas que este avanço tecnológico pode gerar.

A rapidez na produção de fotografias e a possibilidade que as câmeras digitais

trouxeram ao universo fotográfico devem ser tratadas com uma certa cautela. Com a

exclusão do processo de revelação e conseqüentemente do contato17 fotográfico,

perde-se a possibilidade de avaliar a seqüência de imagens tiradas pelo fotógrafo. É

verdade que se pode ver as imagens em seqüências no computador, porém, em

                                                                                                                                          
16 Matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo, em 06 de setembro de 2005,com o seguinte
título: "Polêmica: nas fotos, quem é saqueador? Legendas de imagens divulgadas pela internet sobre
o drama de New Orleans causam debate sobre racismo e a mídia.."
17 O contato é uma prova que se produz do filme revelado, em que estão presentes todos os fotogramas
tirados pelo fotografo, mostrados em seqüência da forma em que foi exposto o filme.
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tamanho pequeno e, dependendo do volume de imagens, em formato de lista,

somente com o número da foto. Para melhor visualização das imagens é necessário

que olhar uma a uma e não lado a lado, como ocorria no contato. A perda de

proximidade entre a seqüência de fotogramas faz com que, ao editá-las, se pense em

imagens isoladas e não numa lógica produzida pelo autor. Outra questão que deve ser

tratada com cuidado é o recurso existente nas câmeras digitais de ver a produção

segundos depois que a imagem foi produzida. Pode parecer que, para o fotografo,

este recurso facilitou seu trabalho, pois em muitos casos necessita saber se conseguiu

ou não o flagrante desejado. Porém, existe o lado delicado que, ao perceber se

conseguiu ou não o que desejava, o fotógrafo possui a possibilidade de deletar a

imagem. Esta edição pode acontecer num momento equivocado, se o fotógrafo, ao

fotografar, está imbuído de toda a atenção para o ato, e com sua relação com o

ambiente, ao ver imediatamente o resultado e este não sendo satisfatório de acordo

com as suas intenções iniciais, ele produz uma avaliação rasa do resultado, já que,

como foi mencionado, o ato de fotografar inclui aspectos subjetivos que podem (ou

não) ser revelados depois ao observador e ao próprio produtor da imagem. Quando

este descarta precocemente, perde-se a possibilidade de reavaliar a produção, já que

no visor da máquina os nuances das imagens não são possíveis de ser avaliados,

produzindo assim uma escolha superficial e medíocre do trabalho produzido.

As câmeras digitais já fazem parte do nosso dia-a-dia, estando presentes não só

no equipamento profissional, mas também em máquinas amadoras, palm tops e

celulares. Pode-se afirmar, antes mesmo desta revolução digital, que qualquer um

poderia ser um fotógrafo, bastando possuir um equipamento qualquer e um olhar

atento ao mundo para produzir imagens bonitas e agradáveis ao olhar.

No segundo semestre de 2005, o jornal O Estado de S. Paulo extrapolou esta

afirmação, com anúncios18 de meia página e com a chamada Foto repórter. A

imprensa "recrutou" leitores para serem os olhos atentos dos acontecimentos das

cidades, com o seguinte texto:

Agora sua foto pode virar notícia. Com o projeto Fotorepórter, a foto que
você tira no seu dia-a-dia poderá ser publicada no Estadão. Basta que a
imagem registre algum fato inusitado ou um acontecimento especial. Acesse
www.estadao.com.br/fotorepórter e veja como participar. Você pode ser

                                                
18 Vide Anexo 02 p.122.
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remunerado em dinheiro. E para quem tem câmera no celular, essa é uma
excelente notícia.

Também havia a imagem de um braço segurando um celular que registra uma

inundação, típica ocorrência dos verões paulistanos. Este braço masculino veste uma

camisa social azul que está molhada, remetendo que o autor da foto que aparece no

visor do celular estava na mesma enchente em que a foto foi feita. Ao lado da

imagem, estava um texto descrevendo o acontecimento da foto do celular, como se

fosse uma matéria do próprio jornal.

O anúncio inaugurou um novo momento para o fotojornalismo brasileiro. Como a

maioria dos modelos de celulares em circulação hoje em dia possui câmera, todos

estão aptos a terem suas imagens publicadas num grande jornal. Para o profissional,

fica a dificuldade de conseguir chegar no momento certo no local que a informação

está e produzir uma imagem satisfatória, pois com certeza algum "fotorepórter" já

registrou o acontecimento e do próprio celular enviou ao site do jornal.

Como isso é um fato recente para o fotojornalismo, fica difícil determinar quais

serão as conseqüências exatas desta nova possibilidade iniciada pelo Estadão. O que

se pode pensar é que a digitalização da fotografia permitiu uma separação na relação

entre fotógrafo e produção de imagens. No fotojornalismo, talvez os profissionais

consigam reviver um pouco o momento das grandes reportagens fotográficas, pois,

com os "fotorepórteres" assumindo a cobertura trivial de imagens, eles podem sair

em busca de novos ângulos e procurar enriquecer suas imagens diárias,

desprendendo-se das necessidades imediatas das imagens exigidas pelos editores e

jornais.

Mesmo que hoje a produção fotográfica no jornalismo seja em sua totalidade

proveniente de equipamentos digitais, existem algumas questões que independem da

produção em si. Isto é, neste momento, não importa como a imagem foi produzida,

mas sim como é apresentada e veiculada nos meios de comunicação.

Existem questões primordiais para uma investigação da produção

fotojornalísticas. Porém, antes é necessário lembrar que hoje há um grande volume

de imagens que são vistas diariamente, seja na Internet, seja nos periódicos. Esta

produção desenfreada produziu um anestesiamento do nosso olhar diário. Vemos

uma imagem que não nos choca mais que o tempo necessário para virarmos a página
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do jornal. Porém, a imagem possui a característica de instigar o olhar e por ser uma

imagem estática (fixa), é possível revisitá-la quantas vezes for necessário e

estabelecer ou não novos parâmetros.

Por possuir esta característica, a imagem gera uma alteração no olhar de cada um,

mas o impacto que produzirá sempre será dependente do grau de consciência política

do observador e do próprio acontecimento fotografado, sendo que o mais importante

é a forma que este é difundido. “O que determina a possibilidade de nos deixarmos

influenciar moralmente pela fotografia é a existência de uma política relevante, sem

conotações políticas, as fotografias dos bancos de massacres da história serão

provavelmente vistas como um simples golpe emocional, irreal e

desmoralizante.”(SONTAG,1981,p.19).

As imagens fotográficas conseguem, de certa forma, influenciar a opinião pública

e para que isto ocorra, torna-se necessário que as imagens tenham um

amadurecimento político juntamente com o tema tratado. Porém, com a velocidade

que a produção das imagens acontece, somos incapazes de produzir reflexões.

Os jornais e as revistas assumem um lugar importante para a produção desta

"opinião", pois neles estão contidas informações, escritas e imagens, que direcionam

a reflexão. Por serem um dos responsáveis por esta formação, é necessário que haja

um maior cuidado na produção deste material. Ao se lançar uma próxima edição, as

anteriores serão parte da história, tornando-se fonte de pesquisa para todos. Por isso,

deve-se atentar para a maneira como estes documentos são produzidos.

A ensaísta Susan Sontag (1981,p.04 e 06) chama a atenção para as imagens

publicadas, afirma que, a fotografia não deve ser encarada como um depoimento,

pois esta “é um fragmento do mundo, onde miniaturiza a realidade,” uma

interpretação do real, mas onde “sempre permanece a suposição de que algo

semelhante ao que mostra a fotografia existe ou existiu”. Outra questão que a autora

coloca está relacionada à forma de se verem as imagens. O livro foi por várias

décadas a forma de se organizar fotografias, sendo que a imagem fotográfica

reproduzida nos livros não perde qualidade ao ser contemplada, pois já é plana e

impressa. O livro apresenta uma seqüência, que não obrigatoriamente deve ser

seguida, porém possui todas as imagens num único lugar e o leitor mesmo pode

revisitá-las e criar sua própria seqüência mental, numa construção da verdade factual

(SONTAG,1981).
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Pode-se dizer que as revistas, após se tornarem documentos históricos,

transformam-se de alguma forma em "livros de fotografias", como um lugar onde as

imagens foram pensadas com uma seqüência, sendo possível tornar a ver esta

seqüência quando quisermos, para assim compreender melhor as nuances que nos

faltaram numa reflexão.

Para analisar a produção fotográfica das revistas, é preciso estar atento a alguns

fatos: numa revista existem diversas imagens fotográficas, dispostas aparentemente

de forma consciente, com uma edição prévia e associadas a um texto (matéria e

legenda), que exprime um discurso ideológico. As legendas procuram datar e

direcionar o olhar, quando deveriam somente indicar as informações necessárias para

caracterizar a fotografia (data, local e condições que foram produzidas, e de

preferência pelo próprio fotógrafo).  É comum serem publicadas imagens antigas de

personalidades para ilustrar matérias que não tiveram fotografias próprias. Neste

caso, as imagens deveriam ter uma legenda explicativa, contendo o lugar em que foi

tirada a foto, as circunstâncias, a data e para qual matéria ela foi produzida. Desta

maneira, o leitor saberia que aquela fotografia não foi especificamente elaborada para

a matéria e seria esclarecida a relação da imagem com o texto.

A publicação das imagens fotográficas nos jornais e revistas não segue esta

lógica. Existe sim edição, mas que geralmente leva em conta o tamanho que a

imagem deve ocupar na página e não necessariamente seu conteúdo. Quando as

publicações tornam documentos históricos, as legendas possuem um significado

fundamental para a compreensão do que aconteceu, e sendo responsáveis pelo

entendimento dos fatos passados, e fonte para a criação escrita da história.

As imagens fotográficas publicadas nos jornais e revistas ficaram como

documentos históricos e acabaram por direcionar nossa reflexão. Por possuir o

caráter de representar o real, a imagem fotográfica provoca um apelo muito forte no

imaginário daqueles que as vêem. É necessário, entretanto, perceber que as imagens

são moldadas, que elas por si só manipulam e estão dispostas num meio que as

modificam. Esta questão o filósofo Vilém Flusser aborda num ensaio no livro

Filosofia da caixa preta, em que procura compreender as artimanhas da fotografia, o

ato de fotografar, os processos técnicos e a recepção desta técnica.
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O fotógrafo crê estar utilizando o jornal como médium, enquanto o jornal crê
estar utilizando o fotógrafo em função de seu programa. Do ponto de vista do
jornal, quando a fotografia recodifica os artigos lineares em
imagens,"ilustrando-os", está permitindo a programação mágica dos
compradores do jornal em comportamento adequado. Ao fotografar, o
fotógrafo sabe que sua fotografia será aceita pelo jornal somente se esta se
enquadrar em seu programa (FLUSSER,2002,p.50-51)

A partir deste momento, procurar-se-á compreender como as imagens

fotográficas se organizam na relação entre fotógrafo, produção da imagem e mídia. O

fotógrafo procura driblar através do olhar este jogo, que aparentemente é de cartas

marcadas, em que seu próprio objeto de trabalho pode voltar-se contra ele, por meio

da apropriação que os meios de comunicação fazem das imagens, agregando a cada

uma delas enunciados discursivos.
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CAPÍTULO II: A I MAGEM, OS ENUNCIADOS, O DISCURSO

Já se passaram dois séculos desde a descoberta da fotografia e está é uma técnica

disseminada, difundida e dominada por grande parte dos seres do planeta.

No primeiro capítulo desta dissertação, procurou-se mapear os acontecimentos

conjunturais do início da fotografia e enfocar quais foram os seus avanços técnicos.

No terceiro capítulo, serão analisadas as imagens de Luiz Inácio Lula da Silva

veiculadas nas revistas Veja e Isto É, durante duas das principais campanhas

eleitorais da vida do candidato, até chegar ao posto do poder Executivo. Também

será abordado o papel dos elementos imagéticos e como estes elementos, presentes

na imagem fotográfica, estão impregnados de discurso ideológico.

Boris Kossoy, em seu livro Realidades e ficções na trama fotográfica, produz um

estudo sobre as características da imagem fotográfica.  O autor busca compreender a

imagem fotográfica como possuidora de uma relação ambígua entre os papéis de

representação e de prova de documentação, ressaltando o papel ideológico “enquanto

instrumento de comprovação documental empregado pela elite econômica e política

da sociedade brasileira” na utilização das imagens (KOSSOY,1999,p.14).

As imagens fotográficas abordadas no referido trabalho foram uma forma, para

ele, de retratar o país. Encontrariam-se nelas os códigos socioculturais e estéticos da

sociedade em questão, com a função de transmitir “a si mesmos e aos receptores

estrangeiros a idéia de modernidade, esplendor e progresso: imagens de exportação

como sempre se fez por meio das revistas ilustradas, dos cartões postais, dos livros

oficiais de propaganda do país no exterior”(KOSSOY,1999,p.14).

No texto A construção nacional na fotografia brasileira: o espelho europeu, o

autor produz uma análise sobre o uso da fotografia no Império, por Dom Pedro II19 e

pela elite brasileira, no intuito de construir um imaginário de um Estado civilizado,

onde a natureza era só um componente de seu território nacional. A produção

fotográfica e artística neste período do Império foi intensa por diversos fatores. Vale

                                                
19 Neste texto Kossoy (1999,p.74-75) descreve D. Pedro II como um "homem culto e atento às
manifestações artísticas, descobertas científicas e avanços tecnológicos e  às matrizes culturais no
plano das idéias, – realizações que eram engendradas no continente europeu (...) Patrocinou atividades
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, proporcionou bolsa de estudo para o desenvolvimento e
aperfeiçoamento de artistas na Europa. Além do mesmo ter sido um fotógrafo.
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lembrar que o mundo vivia sob as luzes do Iluminismo20. Mas um dos fatores mais

importantes e ressaltados por Kossoy, neste texto, foi a necessidade de se criar uma

imagem nacional de um Estado civilizado, a partir da utilização de imagens

fotográficas, numa tentativa de distanciar a idéia de um Brasil exótico como se

propagava através dos cartões de visitas comercializados no continente europeu, dos

retratos dos negros e índios produzidos na época. Sua análise concentrou-se na

produção fotográfica de Marc Ferrez, Lindemann, Ducasble, Joaquim Insley

Pacheco, Augusto Ridel, exibida no Album de vues du Brésil.   Este trabalho

fotográfico fora encomendado por D. Pedro II a seu embaixador, o barão de Rio

Branco, em Paris, para ser apresentado na Exposição Universal de Paris, em 1889,

com a finalidade de alterar o imaginário do país no exterior. Curiosamente, este

trabalho foi apresentado quando a monarquia já não mais existia e a República havia

sido proclamada.

A ênfase do autor consiste em demonstrar o uso ideológico das imagens pelo

imperador na construção da idéia de um Estado brasileiro civilizado, acompanhando

a tendência de modernidade européia. Kossoy (1999,p.106) afirma que: “é a

ideologia que irá sepultar certos fatos ou recuperar outros, valorizando-os como

expressão verdadeira de nacionalidade. A fotografia sempre esteve –e sempre estará–

à disposição das ideologias, prestando-se ao mais diferentes usos.”

Através do estudo do autor citado, pode-se refletir mais sobre o papel das

imagens e o “poder” que possuem. Quando em associação a um desejo, as imagens

passam a possuir uma intenção modificadora e, portanto, portadoras de enunciados

transformadores, que não deixam de ter seu papel ideológico na criação de arquivos

do imaginário, através de imagens que são representativas e comprobatórias. Esse

conjunto imagético engloba aspectos socioculturais que desencadeariam pensamentos

previsíveis (SONTAG,2003).

                                                
20 Movimento intelectual que se iniciou no século XVIII, no qual o homem passa a questionar todas as
formas de dogmas, sejam sociais, religiosos, ou políticos.  Segundo Kant (apud
CHÂNTELET,1997,p.73), “A saída do homem da sua minoridade, da qual é ele próprio o
responsável. Minoridade, isto é, incapacidade de se servir do seu entendimento sem a direção de
outrem, minoridade da qual é ele próprio responsável. Já que a sua causa reside não num defeito do
entendimento, mas numa falta de decisão e de coragem de se servir dela sem a direção de outrem.
Sapere aude! Tem a coragem de te servires do teu próprio entendimento. Eis aí a divisa do
Iluminismo.”
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Os enunciados existentes nas imagens, tanto no trabalho dos fotógrafos da época

do Império como no estudo do candidato Lula aqui analisado, conseguiram a

propagação do discurso a que se propunham, isto é, transmitir à população em geral

uma mudança de paradigma.

A imagem fotográfica, devido a suas especificidades técnicas, contribui para um

novo modo de olhar o mundo circundante. A técnica permitiu que se congelasse o

tempo num instante, modificando a percepção de tempo/espaço que conhecíamos.

Além disso, a relação com o significado do que era considerado o real foi fortemente

alterada pelo uso das fotografias. Essa nova configuração com a descoberta e o uso

das imagens fotográficas, acrescida das mudanças que ocorriam com a fixação do

mundo capitalista, levou a uma nova estruturação da sociedade. As relações entre

todos os tipos de “coisas” se alteraram, sendo que uma das causas foi um processo

histórico, em que tudo passou a ser efêmero, descontínuo e fragmentado, tendo na

imagem fotográfica uma aliada para a dispersão dos novos valores (HARVEY,1999).

Com o desenvolvimento deste quadro, chegamos ao que Guy Debord (1994,p.18)

denominou de “sociedade do espetáculo”.

Quando o mundo real se transforma em simples imagens as simples imagens
tornam-se seres reais (...) o espetáculo como tendência de fazer ver (...) o
mundo que já não se pode tocar.

Nesta sociedade, não importa o que é real, mas sim a imagem que foi criada, uma

imagem latente. Existe uma preocupação no que é apresentado como real, mas não

no que é de fato o real.

A construção do espetáculo é uma forma de separação, de alienação e de

dominação na sociedade para produzir uma falsa consciência de existir, na tentativa

de se criar a idéia de uma sociedade unificada. Dentro desta configuração social, o

espetáculo é uma espécie de "catalisador" da dominação econômica. Esta alteração se

estabeleceu ainda na época da Revolução Industrial, quando as relações de trabalho

se alteraram com a necessidade de uma produção em massa e da concretização de um

mercado mundial, modificando, conseqüentemente, a vida social e tendo a

mercadoria como produto desta alteração. A produção de material excedente e a

constituição progressiva da classe trabalhadora como consumidora alteram as

realizações humanas, que deixaram o universo do ser para o do ter. Com a vida
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social totalmente envolvida pelos resultados acumulados da economia, o ter evoluiu

para o aparecer, concretizando-se no prestígio imediato a sua função principal.

Interessante observar que no termo aparecer existe a idéia do negativo. Isto pode ser

visto como o não real, o falso. A importância do ser evolui para o não ser, que se

configura na pessoa das celebridades construídas pelas imagens.

Nesta “sociedade do espetáculo”, a transformação do ser em ter se alterou por um

aspecto inerente à mercadoria, o fetiche: “O princípio do fetiche da mercadoria, a

dominação da sociedade por ‘coisas supra-sensíveis embora sensíveis’, se realiza

completamente no espetáculo, no qual o mundo sensível é substituído por uma

seleção de imagens que existe acima dele, e que ao mesmo tempo se faz reconhecer

como o sensível por excelência” (DEBOIR,1994,p.28).  

As imagens na “sociedade do espetáculo” são vivenciadas num maior grau de

intensidade, pois são a representação do presente (imediatismo), montando um

mundo numa sucessão de imagens lisas sem densidade (HARVEY,1999).

A exposição para a sociedade de um número grande de imagens produz um

desejo que evidencia a necessidade de consumo. É através dos elementos

constitutivos das imagens, o enunciado que elas proclamam que as mercadorias são

propagadas para todos. Este movimento configura uma uniformidade que pode

acarretar uma massificação. A sociedade constituída pelo espetáculo produz formas

de mostrar algo que é e não existe a possibilidade de algo ser diferente, pois as coisas

são mostradas da forma que são. Nela não há possibilidade, nem espaço, de um

pensamento crítico. Ela se encontra de tal forma fechada que vem acoplada com uma

perspectiva totalitária do discurso (DEBOIR,1994).

Na “sociedade do espetáculo”, as imagens transformam-se no local das relações

sociais e determinam a realidade. Para esta determinação, elas são portadoras de

verdades em forma de enunciados, propagando assim um determinado discurso,

como nos conta Michel Foucault (2005,p.49), em A ordem do discurso:

O discurso nada mais é que a reverberação de uma verdade nascendo diante
de seus próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma do
discurso, quando tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a propósito de
tudo, isso se dá porque todas as causas tendo manifestado e intercambiado
seu sentido, podem voltar à intencionalidade silenciosa da consciência de si
(...) o discurso (...) é um jogo, de escritura, no primeiro caso, de leitura, no
segundo caso, de troca, no terceiro, e essa troca, essa leitura e essa escritura



53

jamais põem em jogo senão os signos. O discurso se anula, assim em sua
realidade, inscrevendo-se na ordem do significante.

A construção do discurso se faz, então, pela produção. Neste estudo, é no aspecto

visual da criação de enunciados imagéticos presentes nesta produção do discurso que

será focalizada a investigação.

 Quando atrelado a um posicionamento político, configura-se um fato, não

existindo brechas para que este discurso se exponha como falho ou possa ser

colocado em questão. Ele só poderá ser substituído por um outro através de novas

elaborações imagéticas. Focault, em seu trabalho, procurou demonstrar que as

doutrinas, sejam religiosas, políticas ou filosóficas, são o universo para a construção

do discurso.

Estas doutrinas constituem aspectos das instituições sociais e necessitam como

meio de sua sobrevivência difundirem a sua verdade. A conseqüência é que o

discurso está relacionado com a criação de “vontade de verdade”. O que isso

significa? Que a “verdade se deslocou do ato ritualizado, eficaz e justo, da

enunciação para o próprio enunciado: para seu sentido, sua forma, seu objeto, sua

relação a sua referência (...) uma certa divisão se estabeleceu, separando o discurso

verdadeiro e o discurso falso” (FOUCALT,2005,p.15).

Já se sabe que a cada imagem fotográfica subentende um discurso. No presente

objeto de estudo, as imagens fotográficas apresentadas no capítulo III fazem parte de

um conjunto imagético e, portanto, adquirem uma outra carga simbólica. Esta

modificação de um significado simbólico particular para outro mais amplo, o qual foi

constituído pelo conjunto imagético, determina a perda de sua significação inicial.

Embora o signo da imagem fotográfica permaneça o mesmo quando de sua inserção

na construção e legitimidade do discurso de uma instituição, ela perde aquele valor

simbólico de seu enunciado inicial. Neste momento, adquire uma autonomia,

provavelmente não pensada por aquele que produziu o objeto em questão, isto é, a

fotografia primária.

No penúltimo ano do primeiro governo Lula, em 2005, veio à tona, através de

denúncias, diversos escândalos relacionados a “lavagem de dinheiro” e uso indevido

da máquina pública. Foi publicada na capa no jornal O Estado de S. Paulo, no dia 08

de setembro, uma imagem fotográfica, afim de ilustrar a parada de comemoração do

Dia da Independência Brasileira, evento ocorrido no dia anterior. Neste momento, a
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população sentia-se descontente com estas denúncias e também com a postura do

presidente para enfrentar a situação de crise, e a imprensa noticiou a presença de

populares que se dirigiram a Brasília, capital do país, para protestar, durante as

comemorações.

                                     21

Observa-se no primeiro plano da imagem, desfocada, uma bandeira preta,

representando o luto, com a inscrição impeachment, que resumia a vontade da

população que protestava no local. Ao fundo, encontram-se políticos, entre eles o

presidente da República. A vontade da população transparece na faixa verde e

amarela (símbolo do poder) sob a bandeira de luto. No segundo plano, vê-se uma

outra faixa verde e amarela, a verdadeira faixa presidencial.

Esta imagem, se olhada individualmente, carrega enunciados simbólicos que

representam a vontade de uma parte da população. Porém, quando publicada pelo

jornal, associada ao título Protestos e pouca gente no 7 de setembro, o seu enunciado

tenta destituir a força simbólica da faixa presidencial com o dizer de impeachment.

                                                
21 Foto da matéria do O Estado de S. Paulo publicada em 07/09/2005, crédito: de Celso Junior/AE.
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Nas campanhas eleitorais existem construções de enunciados cristalizados e

característicos ao momento político. Poder-se-ia dizer a construção do melhor

candidato para governar o país. Estes enunciados são visíveis através das imagens de

políticos em visitas a hospitais, projetos sociais, em carreatas e/ou passeatas com a

população, beijando crianças e idosos, em suma, estando onde o povo está.  Está é a

verdade daquele momento de campanha, mesmo que este não concretize em

realidade durante sua gestão.

O candidato busca em sua jornada de campanha cumprir estes enunciados, a fim

de vender uma imagem. A partir da configuração da idéia, lança para as instituições

símbolos que serão responsáveis pela fixação de sua imagem como o mais adequado

candidato a vencer a disputa.

O estudo da subjetividade humana, matéria da área do saber filosófico e

psicológico, perpassa os enunciados aqui citados, criados ao redor do candidato à

Presidência da República do Brasil por várias eleições. Também aqueles

configurados pelas instituições sociais, quer sejam religiosas, políticas ou filosóficas,

são gerados pelas máquinas comunicacionais, interferindo na constituição da

sociedade em questão.

Guattari é um estudioso da produção da subjetividade com a abordagem de uma

participação da produção histórica em sua constituição.

A psicanalista Maria Rita Kehl realizou um estudo sobre a contribuição da

televisão e seus artifícios técnicos espetaculares na construção da subjetividade na

sociedade. A autora afirma que a “televisão tornou-se desde o pós-guerra até hoje,

um emissor de imagens tão onipresente e uniforme a ponto de ocupar o lugar

imaginário do Outro nas sociedades onde ele impera. As mensagens televisivas, em

especial a publicidade, em sua unidade técnica oferecem imagens à identificação e

enunciados que representam, para o espectador, indicação sobre o desejo do outro.”

(KEHL,2004,p.46).

Numa sociedade na qual a lógica da construção cultural se dá pela forma de

mercadorias e, portanto, é portadora de um caráter de valor, as imagens exprimem a

“sociedade do espetáculo”, atuando na formação da subjetividade do indivíduo. Este,

na sociedade atual, perderia sua individualidade. Ele seria o reflexo das imagens as

quais deseja ser. Tem-se então, o engrandecimento do “poder de sedução da imagem

espetacular que realiza-se nas propriedades do fetiche” (KEHL,2004,p.59).
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O filósofo Guattari, em Da produção da subjetividade, demonstra como os

acontecimentos históricos foram importantes para a formação da subjetividade

humana de cada tempo. Porém, o autor ressalta que as relações do homem se

modificaram conforme o momento histórico e que a cada ruptura a experiência

anterior era somada, alterando assim a relação preexistente do homem.  Ele

exemplifica ao descrever como a constituição da Igreja Católica na propagação do

saber e as alterações comerciais e tecnológicas iniciadas no período do século XI

formaram a base para a concretização do capitalismo.

Guattari (1993,p.185) afirma que, antes da consolidação da sociedade capitalista,

era o Déspota real ou o Deus imaginário que serviam de pedra angular
operacional para a reposição local de territórios existenciais. Agora será uma
capitalização simbólica de valores abstratos de poder, incidindo sobre
saberes econômicos e tecnológicos, articulados a duas classes sociais
desterritorializadas e conduzindo a uma equivalência generalizada entre
todos os modos de valorização dos bens e das atividades humanas
(GUATTARI,1993,p.185).

 Na nova ordem social, a “paixão capitalista” destruiu a pouca diversidade cultural e

territorial que sobrevivera ao cristianismo.

 A modernidade, através da criação do texto impresso que substituiu em parte a

comunicação oral no relacionamento da vida social e cultural, as máquinas a vapor,

produzindo alterações nos conjuntos tecnológicos, econômicos e urbanísticos, as

alterações da relação com o dinheiro e as descobertas biológicas de Pasteur na

indústria bioquímica produziram várias mudanças nas relações sociais. A partir do

novo modelo, a sociedade “sofrerá um novo recorte para ser re-afetado,

sobrecodificado, em função das exigências globais do sistema” agora imposto

(GUATTARI,1993).

A mídia e a telecomunicação tendem a duplicar as antigas relações orais e
escriturais (...) A opinião e o gosto coletivo, por sua vez, serão trabalhados
por dispositivos estatísticos e de modernização como os que são produzidos
pela publicidade e a indústria cinematográfica (GUATTARI,1993,p.190).

Depois da consolidação capitalista, a relação que se cria no novo cenário é a

entrada em cena das máquinas que passam a ter influências na produção da

subjetividade com uma mudança paradigmática. Introduzem-se, assim, através dos

aparatos tecnológicos da atualidade, uma mass-midiatização opressiva e políticas

consensuais e infatilizantes. “A subjetividade permanece hoje massivamente

controlada por dispositivos de poder e de saber que colocam as inovações técnicas,
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científicas e artísticas a serviço das mais retrógradas figuras da sociedade”

(GUATTARI,1993,p.190).

A “sociedade do espetáculo”, como a entendemos, com sua característica de

massificação, produz os enunciados discursivos em excesso, modificando nossa

capacidade de absorção e crítica aos discursos propagados.

As instituições políticas (os meios de comunicação, o próprio Estado, as relações

com a sociedade civil, etc.) fabricam certos enunciados, que os políticos procuram

incessantemente se apropriar durante sua vida pública. O período de campanha

eleitoral é o momento de maior visibilidade desta apropriação dos enunciados

imagéticos em favor de um resultado positivo.

Durante este período, as atenções e preocupações voltam-se para este local de

disputa, transformando as imagens e o conjunto que se faz delas numa espécie de

vitrine para se determinar quem é quem no "olhar" das instituições. A construção do

discurso pelas instituições é transmitida através do conjunto de enunciados já

cristalizados aos símbolos imagéticos deste período.

Os enunciados presentes na imagem fotográfica se perdem conforme o

direcionamento que as instituições produzem para cada uma delas. Na “sociedade do

espetáculo”, o excesso da produção imagética nos bombardeia diariamente,

proporcionando um anestesiamento crítico desta produção. Perde-se a capacidade de

leitura e de percepção das imagens devido ao aumento na produção imagética,

fixando somente os estereótipos simbólicos e retendo-nos somente a superfície. Isto

refletirá na formação da subjetividade que Khel e Guattari discutiram em seus

trabalhos.

Na nossa época, quando as imagens ganham novamente preeminência sobre
a palavra escrita, falta-nos esse vocabulário visual compartilhado. Temos
permitido que a propaganda e a mídia eletrônica privilegiem a imagem para
transmitir informações instantaneamente ao maior número de pessoas,
esquecendo que a própria velocidade a converte na ferramenta ideal de
comunicação para toda sorte da propaganda, porque manipuladas pela mídia,
essas imagens não nos dão tempo para crítica ou reflexão pausada
(MANGUEL,2001,p.144).

Essa massificação, além de contribuir para a perda da capacidade de ler imagens,

conduz a uma postura de perda também da capacidade de se chocar com

acontecimentos do mundo e, desta forma, perde-se todo o nosso poder crítico e a

possibilidade de sentir. No mundo moderno, o indivíduo é a todo o instante exposto
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às múltiplas situações que produzem traumas, anestesiando-o e empobrecendo-o

“correspondentemente, passando a armazenar cada vez menos traços miméticos”

(ROUANET,1990,p.45).

Em contrapartida ao fluxo intermitente de imagens e à conseqüente saturação de

temas imagéticos, percebe-se um movimento contrário à absorção. Encontra-se um

congelamento do sentir, não se consegue ficar por muito tempo abalado por certas

imagens fotográficas, rapidamente outra se impõe. Nos anestesiamos a cada nova

imagem que vemos. O mundo tornou-se um grande "corredor" de imagens. Passamos

por elas e até vemos através delas, sem perceber que estas não são a realidade. “O

vasto catálogo fotográfico da miséria e da injustiça por este mundo afora

familiarizou-nos, de certa maneira, com as atrocidades, fazendo o horrível parecer

familiar, remoto” (SONTAG,2003,p.20).

As imagens fotográficas acabaram por ter um papel mercantil, alterando seu

aspecto de registrar e congelar o instante para se tornarem produtos consumíveis, que

têm, às vezes, a função de contribuir para a cristalização e a banalização de

indivíduos.

Exemplificando, as fotografias clássicas que carregam discursos ideológicos,

como o rosto do Ché, a fotografia da menina fugindo do bombardeio de sua cidade

com o corpo queimado, entre outras, se transformaram em produtos, sendo

estampadas em camisetas ou vendidas em lojas como souvenir, deixando de nos

chocar e transformando-se em meros clichês imagéticos (SONTAG,2003).

Como não acreditar que um novo regime de Controle e de Poder, com seus
suportes de propaganda, suas mídias, seus vínculos audiovisuais e
televisivos, atuem de modo a produzir clichês que circulem do exterior ao
interior das pessoas, de tal modo que cada um só possua clichês psíquicos
dentro de si, clichês que as impedem de ver as imagens que vêm de fora?
Devemos nos perguntar se realmente vivemos a civilização da imagem ou a
civilização do clichê. Os clichês são imagens que supõem um espaço de
interioridade. Ou seja, territórios capturados e imóveis, conjuntos e fronteiras
estáveis, corpos orgânicos. O grande desafio daquele que produz imagens é
justamente saber em que sentido é possível extrair imagens dos clichês,
imagens que nos permitam realmente "viajar". Se tudo não parece uma
ficção, se tudo parece conspirar para uma desmaterialização do mundo, se
temos dificuldades em viver a história, é porque tudo parece já ter sido
programado, preestabelecido, construído, calculado (PARENTE,1993,p.18).

Para concluir, na “sociedade do espetáculo”, “toda situação tem de se tornar em

espetáculo para ser real – ou seja, interessante – para nós. As próprias pessoas
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aspiram tornarem-se imagens: celebridades. A realidade renunciou, só existem

representações: mídia” (PARENTE,1993,p.93). A forma espetacular das imagens,

sejam vinculadas pela TV, ou mídia impressa, além de esvaziar o potencial crítico do

indivíduo, transformou-o num voyeur. Sempre uma imagem será substituída por

outra sem termos capacidade crítica para percebê-las. As imagens deveriam ser um

“convite a prestar atenção, a refletir, aprender, examinar as racionalizações do

sofrimento em massa propostos pelos poderes constituídos” (PARENTE,1993,p.98).

Deveriam ser a prova do passado, mas tornam-se banais, imagens clichês, e fixaram-

se como instantâneos, o presente só choca num primeiro momento fluido, para depois

se perder e não contribuir para o questionamento humano.
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CAPÍTULO III:  ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

3.1 ELEIÇÕES 1989

As eleições de 1989 foram especiais por alguns motivos. Após 25 anos de

ditadura, os eleitores voltariam às urnas para escolher, através do voto direto, o

presidente da República e por ser de uma eleição “solteira”, as atenções estariam

voltadas exclusivamente para esta disputa, já que não haveria eleições para os

governos estaduais nem para o Congresso (CONTI,1999). Além disso, neste pleito,

foi a primeira vez que a participação da mídia foi decisiva.

O país vivenciava momentos complicados, o presidente Sarney tomou posse

depois do conturbado falecimento de Tancredo Neves e não conseguia evitar as

sucessivas crises. Para piorar o descontentamento popular, seu mandato foi estendido

para mais um ano, sendo de cinco e não de quatro anos. Desta forma, as eleições

presidenciais de 1989 começaram a tomar forma. Uma campanha em que o inimigo

comum seria o próprio governo e a vontade de mudança era o mote principal.

A crise reduziu muito os temas que vão ser importantes para os candidatos,
quase todos de origem econômica: inflação, dívida externa, reforma do
Estado, política salarial, retomada do crescimento. A resposta para essas
perguntas é igual para todos os candidatos: menos inflação, dívida
renegociada, diminuição dos gastos públicos e reforma do aparelho estatal,
salários maiores e crescimento da economia.22

Antes mesmo de se definirem as peças deste quadro político, as movimentações

começaram a se configurar, de certa forma direcionadas ou pelo acaso. Veníncio

Lima descreve a existência de um Cenário de Representação da Política (CR-P) em

que a construção do ambiente político possui como agente de formação a mídia que,

através da temática (a pauta, a agenda), estabelece quais serão os limites e os termos

deste novo local. A construção deste cenário e o estabelecimento das regras são

passados através de um conjunto de aspectos midiáticos (novelas com seus mocinhos

e bandidos, filmes, telejornais, programas humorísticos, etc.), que constroem uma

                                                
22 Revista IstoÉ Senhor. Matéria: A crise não tem ideologia? 09/08/1989,p.32.
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atmosfera propícia para certos acontecimentos que podem, ou não, tomar proporções

diferenciadas, dependendo das relações que já estiverem pré-moldadas. A adequação

de algum personagem ao cenário só é favorecida se o mesmo perceber quais as regras

que estão se estabelecendo. É importante ressaltar que o CR-P está em constante

alteração, variando conforme as novas regras estabelecidas e cabendo aos

personagens identificar estas mudanças e usufruir delas (ou não) (LIMA, 2004).

Antes mesmo de iniciada as eleições, os candidatos, ou melhor os pré-candidatos,

procuravam deixar claro quais seriam as primeiras regras do jogo para entrarem na

disputa. Houve muita discordância em alguns partidos, pois todos queriam um nome

forte e de expressão para concorrer às eleições. Fernando Collor de Mello (Partido da

Reconstrução Nacional) não era um destes casos, pois até certo momento eram

poucos os que já tinham ouvido falar no governador de Alagoas. Por sua vez, Collor

encomendou uma pesquisa ao instituto de pesquisa Vox Populi, para saber se seria

viável sua candidatura e qual seria o perfil do candidato para o brasileiro.

O levantamento mostrou que para os entrevistados o problema nacional mais
grave era a corrupção da qual o marajaísmo era um elemento. Como
candidato à Presidência dois terços dos eleitores queriam alguém indignado
com a roubalheira. Que tivesse ímpeto e energia para tirar o Brasil do
subdesenvolvimento. Que fosse corajoso e não entrasse no jogo tradicional
da política. Não pertencesse ao sistema de poder e tivesse um passado limpo
(CONTI,1999,p.97).

Para surpresa de Collor, existiam outros candidatos que se encaixavam neste

perfil, tais como Luiz Inácio Lula da Silva, Guilherme Afif Domingos, Ronaldo

Caiado e Roberto Freire. Mas a surpresa maior foi perceber que havia a possibilidade

dele se tornar candidato e ser bem aceito, precisando, a partir de então era tornar-se

conhecido nacionalmente. Para isso, Collor passou a chamar a atenção da mídia para

si, com declarações contra o governo federal, os órgãos de segurança nacional e

qualquer tipo de corrupção, ganhando assim, espaço nos jornais de maior circulação

nacional, a fim de construir uma “imagem de um político corajoso, impaciente com

as tramóias do poder, com passado limpo, sem nada a ocultar” (CONTI,1999,p.108).

À medida que a data de definição para o lançamento oficial das campanhas se

aproximava, cada candidato procurava formar as alianças necessárias para a disputa,

tendo como nome certo, para disputar as eleições pelo Partido dos Trabalhadores,

Luiz Inácio Lula da Silva. Este era um dos nomes que se encaixava perfeitamente na
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pesquisa encomendada ao Vox Populi. Lula trabalhava juntamente com outros

partidos de esquerda para fortalecer uma aliança e encontrar um nome para o cargo

de vice.

Ao contrário de Collor, o Partido dos Trabalhadores e seu candidato não

precisavam criar estardalhaços para conquistar espaço na mídia, já que ela própria

assegurava o espaço e a maneira de informar. O nome de Lula, quando aparecia,

estava associado a confusões com as greves, desqualificando o candidato, ou com

suposições não provadas de corrupção na prefeitura de São Paulo23 e má

administração das prefeituras conquistadas pelo PT nas eleições anteriores.

Durante a campanha, foram inúmeras as tentativas de, através da mídia,

desmoralizar a campanha eleitoral do PT. Na revista Veja, de 21 de junho, a matéria

denominada Lula entra sem pedir licença na corrida presidencial24 descreve a

possibilidade de o país “cair nas mãos daquela personalidade a quem ninguém dá

atenção, jamais convida para festas, mas apenas para cumprir uma jornada de horas

extras longe das vistas do dono da casa (...)”25 caso Lula chegasse a ganhar as

eleições presidenciais. E ressalta aspectos de sua aparência física: “sua barba,

também, é esquisita, mesmo no meio operário - quem já viu um presidente de

barba?”26. Desta forma a revista estabeleceu o tom da cobertura da campanha do PT.

Durante a campanha, a imprensa divulgava as pesquisas de intenção de voto e

dava como certa a ida do candidato Fernando Collor de Mello para o segundo turno,

restando a briga, no cenário político, para a definição do outro candidato que

disputaria no próximo turno. Por ter iniciado as pesquisas eleitorais com

aproximadamente 40% das intenções de voto e mesmo perdendo um pouco deste

percentual no decorrer da campanha, Collor estava numa posição confortável, e já era

nome certo no segundo turno das eleições. Ele não compareceu a nenhum dos dois

debates promovidos (Rede Manchete e Rede Bandeirantes) no primeiro turno entre

os candidatos a presidência, incendiando a disputa (na mídia) pelo segundo lugar.

Segundo o próprio partido, o início da campanha para o Partido dos

Trabalhadores foi impulsionado por alguns fatores: as vitórias eleitorais municipais;

                                                
23 Neste ano a prefeitura da cidade de São Paulo era comandada por Luiza Erundina na época filiada
ao PT
24 Ver anexo 04, p. 122.
25 Revista Veja, 21/06/1989, p. 34.
26 Idem.
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o agravamento da crise econômica; o desgaste do governo federal; e a indefinição de

um candidato único de centro-direita (POMAR,1990). Este cenário proporcionou a

Lula um bom posicionamento no início da corrida eleitoral. Nas primeiras pesquisa,

ele aparece com 8,1%27 em terceiro lugar nas intenções de voto, deixando para trás

candidatos como Mário Covas (PSDB) e Ulysses Guimarães (PMDB). Mesmo com

as inconstâncias na campanha eleitoral vividas pelo PT, o candidato cresceu nas

intenções de voto e assustou a todos que eram contrários à sua candidatura.

A escolha do vice para a chapa Frente Brasil Popular, composta por PT, PSB

(Partido Socialista Brasileiro), PCdoB (Partido Comunista do Brasil) e PV (Partido

Verde), foi um dos motivos das divergências durante a campanha. O PT decidiu

deixar para os partidos coligados a sugestão do nome do vice. O PV sugeriu o nome

de Fernando Gabeira, mas este não foi bem aceito pelos outros partidos coligados,

levando para a imprensa uma disputa interna.

As duas revistas estudadas cobriram o acontecido. Na Veja, a questão foi

mostrada como uma “picuinha” interna da Frente, enquanto a IstoÉ Senhor,28 a

questão foi mais trabalhada, mostrando que a indicação de Gabeira não agradava a

todos e nem ao próprio PT e que outro nome fora cogitado desde o início: o de José

Paulo Bisol que, até então filiado ao PSDB, mudou de sigla para assumir o cargo de

vice na chapa da Frente Brasil Popular. Com a definição de Bisol, o PV abandonou a

coligação e lançou Gabeira numa candidatura própria.

Como já foi mencionado, umas das estratégias utilizadas para desestruturar a

candidatura de Lula foi o ataque às administrações das prefeituras conquistadas pelo

partido nas eleições anteriores. Durante a campanha, dois casos exemplificam as

tentativas de desestabilização por parte tanto dos adversários quanto da mídia. O

primeiro aconteceu no debate promovido pelas redes de televisão durante o primeiro

turno, em que compareceram todos os candidatos, menos Fernando Collor, que

estava em primeiro nas pesquisas de intenção de voto e declarou ser “um programa

de índio.”29

                                                
27 Pesquisa Gallup publicada na revista Veja em 07/06/1989.
28 Neste período histórico a publicação da Editora Três estava associada a uma outra publicação da
mesma editora. Assim seu nome foi a fusão destas duas revistas. Posteriormente o Senhor é retirado
do título, vigorando o nome IstoÉ .
29 Ver anexo 05, p.122. Declaração do candidato  Fernando Collor de Mello, publicada na revista Veja
de 26 de julho de 1989.
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As revistas pesquisadas mostraram que estes debates foram um insucesso para a

população e, de certo modo, para os próprios candidatos, expondo o amadorismo das

redes que promoveram os mesmos e dos próprios participantes. Não houve discussão

de propostas e com uma incontrolável quantidade de acusações mutuas.  Para o PT,

especialmente, o debate promovido pela Rede Bandeirantes, em 16 de outubro, teve

um sabor amargo. Durante as trocas de acusações, muitas vezes infindáveis, o então

candidato Ronaldo Caiado (PSD) acusou a prefeitura de São Paulo, na época

administrada pelo PT, de receber propina de uma construtora para obras no

Morumbi, e “fez menção de mostrar dois cheques que teriam sido destinados à

campanha de Lula” (POMAR,1990,p.73). Este episódio ficou conhecido como caso

Lubecca. Em investigações promovidas pelo Polícia Federal e a Câmara Municipal

da cidade de São Paulo, ficou provado que as acusações não procediam e eram

caluniosas.

Nos dias que se seguiram ao debate, a maioria dos meios de comunicação

procurava mostrar que a transparência mostrada pelo PT e seu candidato não existia

(POMAR,1999). A revista Veja publicou sobre o caso os seguintes comentários:

A rigor, pode-se até dizer que a suspeita de que o dinheiro dos cheques tenha
ido abastecer os cofres da campanha de Lula é uma hipótese apenas. O
problema do caso Lubecca, no entanto, é que entre aquilo que se sabe com
toda certeza, aquilo que se suspeita e aquilo que apenas se pode imaginar que
tenha acontecido, arma-se um desses tradicionais quebra-cabeças da política
nacional(...)30

Quando o caso foi esclarecido, nenhum órgão da mídia produziu uma errata,

deixando que seus leitores pensassem que o caso não teve uma solução e deixando a

sugestão de que o PT era culpado.

A segunda estratégia para desestruturar a campanha do PT e de certa forma da

esquerda nacional, já que para o segundo turno das eleições a Frente Brasil Popular

teve o apoio de Brizola e Covas no seu palanque, produzindo assim uma

"lembrança" da campanha das Diretas Já, foi uma seqüência de acontecimentos.

Primeiramente o caso Lurian, em que a ex-namorada de Lula, Mirian Cordeiro, com

quem teve uma filha chamada Lurian, foi ao programa eleitoral do PRN declarar que

                                                

30 Revista Veja. Matéria: Pesadelo na Hora H o caso Lubecca pode estragar a campanha de Lula na
fase decisiva da sucessão presidencial. 08/11/1989, p. 44.Ver anexo 06, p.122.
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Lula havia oferecido dinheiro para que ela fizesse um aborto e que o candidato do PT

não era a pessoa que todos achavam, que era racista e preconceituoso (CONTI,1999).

Somente passadas as eleições a revista IstoÉ Senhor, publicada em 20 de dezembro,

esclareceu que o caso Lurian era uma farsa e que a assessora de imprensa Maria

Helena Amaral, a mando de Leopoldo Collor, irmão de Fernando Collor, pagara para

a ex-namorada de Lula dar o depoimento mentiroso no horário gratuito.

O outro incidente foi a associação do PT com o seqüestro do empresário Abílio

Diniz, do grupo Pão de Açúcar. O crime já era de conhecimento de todos os órgãos

de impressa e candidatos, mas a pedido da própria polícia ficou em segredo até a

descoberta do cativeiro, nas vésperas das eleições. Quando o empresário foi

encontrado no bairro do Jabaquara, zona sul da cidade de São Paulo, outros policiais

noticiaram a repórteres que haviam descoberto, num outro esconderijo, dos

seqüestradores material de propaganda do PT. Isso proporcionou a alguns órgãos da

imprensa munição para insinuar que o empresário fora seqüestrado por petistas.

Ficou esclarecido, posteriormente, que o Partido dos Trabalhadores não teve

nenhuma ligação com o seqüestro, que foi planejado por grupos de esquerda da

América Central. Os seqüestradores disseram que foram torturados e forçados a

vestir camisas do PT para se apresentarem à imprensa (CONTI,1999).

Para completar a seqüência de bombardeios contra a campanha do PT, a bomba

final ficou a cargo da Rede Globo. O último debate acordado entre os candidatos foi

decisivo para as eleições, primeiro por ter sido realizado logo após o fim do horário

eleitoral gratuito e segundo pelo empacto causado pela edição produzida pela Globo

e apresentada no Jornal Nacional do dia seguinte.

Neste segundo debate, o candidato do PT não se saiu tão bem quanto no anterior,

demonstrando explicitamente cansaço físico e emocional, devido à exposição de sua

vida privada pelo adversário. Fernando Collor foi mais bem preparado para este

último embate. Ao final do debate ficou evidente para todos que acompanharam o

debate nos bastidores que Collor tinha se saído melhor, mas Lula não tinha sido

humilhado.

Como o horário eleitoral gratuito já havia terminado, o PT não teve como

produzir uma edição que procurasse apontar os momentos bons de seu candidato,

ficando à mercê das edições veiculadas pelos órgãos de comunicação. A edição mais

comentada foi promovida pela Rede Globo, a favor do candidato do PRN. Uma
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primeira edição foi montada para ser veiculada no Jornal Hoje (JH), em que houve o

cuidado de mostrar os melhores momentos dos dois candidatos e com tempos iguais

para cada um. Já a cúpula “Marinho”, do Jornal Nacional (JN), depois de assistir ao

JH, constatou que a edição não transmitia o que de fato todos achavam, ou seja, que

Collor tinha se destacado, mostrando que havia um empate entre os dois candidatos.

Assim, a edição foi refeita para ir ao ar no JN, procurando evidenciar que o candidato

do PRN vencera a disputa.

Na condensação do Jornal Nacional, Lula falou sete vezes. Collor, oito: teve
direito a uma fala a mais que o adversário. No total, Lula falou 2min.22.
Collor, 3min34: 1min12 a mais que o candidato do PT. No resumo do JN,
Collor foi o tempo todo sintético e enfático, enquanto Lula apareceu
claudicante, inseguro e trocando palavras (cerca em vez de seca) (...) dar
1min:12 a mais para Collor foi uma maneira clara de privilegiá-lo
(CONTI,1999,p.269).

Para o PT, não havia mais tempo e as imagens finais que ficaram da campanha foram

o seqüestro de Diniz e a edição tendenciosa do Jornal Nacional.

A participação da mídia nesta eleição não foi somente na cobertura jornalística

televisiva ou impressa. O início do Horário Eleitoral de Propaganda Gratuita (HEPG)

do Tribunal Superior Eleitoral, em 15 de setembro, proporcionou uma veiculação

maior aos candidatos, que falariam sem a intermediação de qualquer órgão. Como

era uma eleição para apenas um cago, os 60 dias de propaganda gratuita foram

ocupados pela disputa presidencial. A lei eleitoral vigente na época permitia que

partidos com bancadas pequenas possuíssem um tempo razoável na propaganda.

Assim, as coligações de Collor (Brasil Novo) e de Lula (Frente Brasil Popular)

receberam dez minutos cada um, divididos em cinco na parte da manhã e cinco na

parte da tarde.

No HEPG, a Frente Brasil Popular produziu a Rede Povo, uma forma de parodiar

a Rede Globo. Os produtores do programa petista perceberam que existia uma

linguagem televisiva, na qual a população já estava acostumada e resolveram tirar

proveito disso. Foram criados, dentro da Rede Povo, os programas: Povo Repórter

(mostrando as reportagens de denúncia); Povo de Ouro (com os jingles, clipes,

manifestações de apoio dos artistas); Povo na TV e Onda Lula (em que aconteciam as

convocações para os próximos comícios) (CONTI,1999).
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O empenho e a apropriação da fórmula utilizada pela TV Globo de fazer

programas televisivos proporcionaram ao PT e a seu candidato uma alteração

significativa na porcentagem das intenções de voto. No inicio do HEPG, Lula tinha

cerca de 7%, passando para 14% e elegendo-se para o segundo turno com 16,1%, dos

votos (LIMA,2004).

Outro momento no qual a Rede Povo foi importantíssima para a campanha de

Lula foi na elaboração da edição do primeiro debate do segundo turno, ocorrido em

03 de dezembro. Para este, ficou acordado entre os dois candidatos que dois

jornalistas de cada emissora seriam responsáveis por fazer perguntas aos mesmos,

mas sem a possibilidade de analisar as respostas, além das perguntas diretas entre os

oponentes. O debate aconteceu nos estúdios da extinta Rede Manchete, no Rio de

Janeiro. O candidato Collor preparou-se em sua residência, em Brasília, com seus

assessores, e Lula esteve, em Atibaia, até momentos antes do confronto. Os dois

chegaram muito bem preparados, mas Lula conseguiu mostrar, durante o debate, que

Collor estava fazendo parceria com os marajás que esse dizia combater e conseguiu

se esquivar das possíveis armadilhas que o candidato do PRN procurou armar. Ao

fim do debate, todos acharam que o candidato do PT tinha se saído melhor. O

instituto de pesquisa DataFolha divulgou uma pesquisa em que 39% dos espectadores

consideraram que Lula tinha sobressaído, enquanto 35% pensavam o contrário.

Porém, a grande sacada do PT foi produzir imediatamente, ao término do debate,

uma edição contendo os melhores momentos de Lula, e veicular repetidas vezes no

seu programa gratuito, sem o intermédio de nenhum órgão de telecomunicação

(CONTI,1999).

Mas os esforços feitos pelo PT e seu candidato não se consagraram, no final da

campanha eleitoral do segundo turno, e Fernando Collor se elegeu com

aproximadamente 35 milhões de eleitores cerca, de 50% do eleitorado

(CONTI,1999,p.273).

Depois de repassar alguns dos principais acontecimentos veiculados na mídia

durante a campanha eleitoral presidencial, tendo como parte central o candidato

estudado, fica mais clara a relação com o CR-P, a qual Veníncio Lima descreveu.

Esta eleição foi especial não somente pelos motivos anteriormente apresentados,

mas também por ter-se configurado como um ambiente favorável para a possível

eleição de Lula e pela consagração de Collor. Como já mencionado, percebeu-se,
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através da pesquisa encomendada ao Vox Populi, que existia um imaginário popular,

sendo que o melhor personagem, o que se ajustasse a este cenário iria sobressair.

As matérias da revista Veja são tendenciosas em relação ao candidato estudado,

como será visto mais a adiante. A contribuição deste periódico para a construção do

cenário formado nesta eleição perpassou pelas matérias escritas associadas às

imagens, transmitindo um discurso aos leitores. Estas matérias, em sua maioria,

procuravam mostrar quais seriam os possíveis problemas que o país enfrentaria, caso

a esquerda ganhasse as eleições, e lançando, através de suas matérias, suposições e

trabalhando com preconceitos e estereótipos no ambiente público.

No número publicado em 18 de outubro, a revista mostrou o posicionamento dos

empresários e investidores nacionais, caso o candidato de esquerda vencesse a

disputa.

Com essa reviravolta a campanha presidencial pende significativamente para
a esquerda, surge a hipótese de Lula chegar ao segundo turno e tornar-se
razoável - em tese - imaginá-lo no Palácio do Planalto (...) toda a fatia
conservadora leva as mãos a cabeça “Se Lula chegar ao poder, ele vai
tumultuar o país” (...) “Se lula ganhar, 800.000 empresários deixarão o país”
afirma o Presidente da Federação da Indústria do Estado de São Paulo.31

Outra regra estabelecida no cenário nacional, e que favoreceu o candidato do

PRN, foi de já estar preestabelecido que, caso o candidato do PT ou a esquerda

chegasse a suceder Sarney, os parlamentares apresentariam uma emenda ao

Congresso Nacional a favor do regime parlamentar, ou, como Brizola declarou a

revista IstoÉ Senhor, de 26 de julho,32 caso fosse ele o candidato que estivesse com

cerca de 44% das intenções de voto já  teria acontecido um golpe militar.

Todas estas colocações e publicações, juntamente com um movimento de

construção estruturado a partir dos acontecimentos políticos e econômicos anteriores

ao período eleitoral (nacional e internacional), com os programas de televisão

(novelas, programas humorísticos - TV Pirata, A Praça é Nossa - e propagandas)

veiculados, anteriormente e durante este período, construíram o cenário que o

candidato estudado teve de se adequar para tentar chegar à vitória.

                                                
31Revista Veja. Matéria: Lula entra no jogo, p. 51 Ver anexo 06, p.122.
32 Edição 26 de julho de 1989.
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Mais adiante, procurar-se-á compreender qual foi o papel da imagem publicada

nas duas revistas estudadas, para a construção deste cenário e do personagem Luiz

Inácio Lula da Silva atuante neste período.

3.1.1 REVISTA VEJA

A primeira parte da pesquisa abrange o período de sete meses do ano eleitoral de

1989 (iniciando-se em 07 de junho e terminando em 13 de dezembro), ao fim da

campanha eleitoral. Neste ano ocorreram primeiro e segundo turnos, com Fernando

Collor de Mello saindo-se vitorioso e tornando-se o primeiro presidente eleito pelo

voto direto, após 25 anos de ditadura militar. Uma das revistas pesquisadas, a Veja,

cobriu a campanha eleitoral de todos os candidatos, tanto no primeiro quanto no

segundo turno.

A revista, fundada em 1968, tinha como proposta produzir um jornalismo de

qualidade e informativo, seguindo o modelo das grandes revistas ilustradas das

décadas anteriores. Teria seu eixo nas coberturas políticas, buscando credibilidade,

conforme se tornasse referência na cobertura de crises políticas, e exclusividade nas

matérias, além de procurar ser sempre independente das relações institucionais

(CONTI,1999). Logo nos primeiros anos após sua fundação, encontrou grandes

dificuldades econômicas e divergências internas que, posteriormente,

desestruturariam a equipe inicial.

Nos primeiros anos, a revista semanal não conseguiu atingir as metas de tiragem

estabelecidas por sua editoria, forçando que outras publicações lucrativas para a

editora tampassem os buracos deixados pela nova revista. O problema financeiro só

foi resolvido quando a nova revista da editora Abril passou a vender assinaturas, o

que não era comum na época. As revistas que traziam anúncio de assinaturas eram

boicotadas pelos jornaleiros e donos de bancas, que escondiam as publicações,

colocando em cima as concorrentes. Só foi possível a venda de assinaturas da Veja

por um acordo firmado entre os diretores da editora e os jornaleiros, tal como uma

máfia (CONTI,1999). Juntamente com as vendas de assinaturas, foi feito um

empréstimo com a Caixa Econômica Federal e este acordo iniciou a relação da
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editoria da revista com o governo militar. Neste período, todas as empresas de

comunicação negociavam com o regime militar, exceto a imprensa alternativa

(MUNTREAL,2005). Após este início tortuoso, a revista passou a ser uma das

principais do país, como foi idealizada por seus diretores na sua construção.

O processo de feitura da revista foi descrito por Mario Sergio Conti, que narra

como uma idéia inicial precisava passar pelo crivo de diversos editores para ser

publicada, sendo que, em alguns casos, só após semanas de trabalho a matéria

poderia ser publicadas:

O ciclo poderia começar com um repórter querendo fazer uma matéria. Ele
tinha de convencer o seu editor de que a idéia, a pauta, era boa. Se
conseguisse, o editor a encaminhava ao editor executivo, que a conduzia ao
seu chefe, e assim sucessivamente. No caminho, a pauta ia sendo burilada e
completada. Na apuração, eram feitas quantas fotografias e entrevistas
fossem necessárias, onde fosse preciso, inclusive na Europa e nos Estados
Unidos, pelos correspondentes. Depois de percorrer pilhas de fotos para
escolher as melhores, e de fazer tabelas, mapas ou gráficos com a editoria de
arte, o repórter diagramava a matéria, que era repaginada pelo editor e depois
pelo editor executivo. O encarregado escrevia o texto, seu editor pedia
complementos e determinava que fosse reescrito. Cada degrau na hierarquia
a reportagem era reescrita novamente. Autorizada a publicação, era hora da
checagem. Os checadores conferiam as datas, grafia de nomes e comparavam
o texto final com os relatórios originais, buscando incongruências e erros.
(...) Como de praxe em Veja, a reportagem não era assinada
(CONTI,1999,p.63).   

Juntando-se a este processo, havia a necessidade de possuir propagandas/anunciantes

dentro da revista. A matéria, além de passar pelo exaustivo processo descrito,

esperava o aval do departamento comercial, que informava quantos anunciantes a

revista publicaria naquela edição. Assim, determinava-se o tamanho da edição e

como cada matéria seria disposta.

O tamanho da revista era baseado nas edições norte-americanas Times e

NewsWeek. Pesquisas realizadas por estas empresas descobriram que o leitor possui

um tempo limitado para se ater às reportagens que interessam. Então, concluiu-se que

dar mais páginas que o tempo médio de leitura seria oferecer mais do que o leitor

poderia ler, produzindo assim revistas com aproximadamente setenta páginas. O

tamanho da revista Veja variava de acordo com os anunciantes, já que publicidade é

dinheiro, porém, procurava sempre estar com 70 páginas dedicadas à redação

(CONTI,1999).
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No período pesquisado alguns aspectos chamam a atenção. Primeiro, a cobertura

que a revista dava à campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro

número pesquisado foi o lançado em 07 de junho, mas somente na edição de 21 de

junho33 foi publicada uma matéria referente ao candidato analisado.

Nas duas semanas anteriores à primeira matéria sobre a campanha de Lula, as

matérias eleitorais traziam os candidatos Ulysses Guimarães (PMDB) e como estava

a sua campanha, Fernando Collor (PRN), numa matéria meramente descritiva e

mostrando os pontos positivos que a sua campanha possuía, e Leonel Brizola (PDT),

descrevendo os problemas que enfrentava para compor sua chapa.

A primeira matéria sobre a candidatura de Lula, cujo título é “Lula entra sem

pedir licença na corrida presidencial onze anos depois de aparecer nas greves do

ABC, Luiz Ignácio Lula da Silva lança oficialmente sua candidatura à Presidência da

República”34 possui quatro páginas, com sete imagens. Uma imagem principal abre a

matéria, mostrando o rosto sereno e sorridente do candidato. Nas páginas seguintes

mais três imagens do arquivo pessoal - uma de comício e duas ilustrando o comitê

em Garanhuns (cidade natal do candidato do PT) - e outra mostrando a casa na qual

Lula morava, em São Bernardo do Campo, além de um box contendo as propostas do

candidato.

Na matéria a revista descreve o início da campanha de Lula, mas fica evidente a

falta de neutralidade no texto, em que as relações de classe, os aspectos físicos do

candidato e sua forma de se apresentar são apontados de forma preconceituosa e com

certo sarcasmo. Num trecho da reportagem, é lembrado que o mesmo ficou em

quarto lugar nas eleições para governador do Estado de São Paulo, em 1982, com o

slogan “Brasileiro igualzinho a você”. Em seguida, o texto caracteriza Lula como se

ele fizesse um “esforço para aprimorar a linguagem, vestir-se melhor e apresentar-se

como uma personalidade com horizontes largos (...).” 35 Na mesma reportagem,

quando questionado sobre o seu vestuário, Lula responde: “Continuo não dando

muita importância para me vestir36 bem (...) Só que agora mudou a farda de trabalho.

Antes era o macacão, hoje é o terno e a gravata (...).”37

                                                
33 Ver anexo 03, p.122 Edição de 21 de junho.
34 Ver anexo 04, p.122. Revista Veja matéria: Lula entra sem pedir licença na corrida presidencial.
35 Veja, 21/06/1989 p. 37.
36 Esta questão do vestuário de Lula sempre foi um assunto comentado pelos meios comunicacionais.
No filme de João Moreira Salles, Entreatos, lançado em 2003, o próprio Lula comenta sobre a
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Nos outros números pesquisados, observa-se que a revista não buscava uma

neutralidade ao tratar dos candidatos, o que era evidenciado pelo conteúdo das

matérias (texto e imagens). Enquanto o candidato Fernando Collor de Mello recebia

duas páginas de reportagem, mostrando as suas propostas, mesmo com a redução de

dois pontos percentuais nas pesquisas de intenção de voto daquela semana, as

matérias referentes a Lula, no mesmo número, eram de meia página.

Outra peculiaridade percebida nesta edição é que o título da matéria sugere,como

o candidato estava se saindo no ABC paulista e na Capital, enquanto a foto que

ilustra a matéria mostra outra cena, que não condiz com a sugestão da matéria.

Durante a campanha eleitoral, A Veja produziu uma capa sobre cada candidato,

suscitando em alguns leitores indignação e a sensação de que a revista estava

tomando partido de algum candidato em especial.

No número de 11 de outubro, cuja capa traz o candidato Maluf com o seguinte

título: “A aposta de Maluf a luta para chagar no segundo turno”, na seção Carta ao

Leitor, a revista responde dizendo que a mesma não favorecia nenhum candidato:

“(...) toda vez que a Veja publica uma capa com algum candidato surge muitas vezes

a desconfiança, ou a acusação de que a revista está apoiando o presidenciável. Se

assim fosse a revista já tinha Brizolado, Collorido, Lulado, Afifado e nesta semana

estaria Malufando. Veja não está apoiando candidato algum nas eleições

presidenciais.”38

A capa39 sobre o candidato Lula foi publicada, em 06 de setembro, com o título:

“O candidato operário a dura jornada de Lula na sucessão”. Numa foto onde este

aparece com o braço direito levantado e pulso cerrado, em posição de luta, num

fundo vermelho. Nesta edição foram publicadas seis páginas sobre a vida e o dia-a-

dia do candidato.

O fato de a revista publicar uma capa sobre cada candidato realmente não

caracteriza que estivesse tomando partido de alguém. Entretanto, as edições das

matérias e das imagens e seu posicionamento na redação dos textos e na forma de

                                                                                                                                          
mudança de roupa. Relembra o macacão que usava na época de metalúrgico e faz um paralelo com sua
mudança de visual, tanto na época da constituinte como nas eleições de 2002.
37 Veja, 21/06/1989 p.34.
38 Ver anexo 06 p.122.Veja, 11/10/1989 p.43.
39 Ver anexo 03, p.122.
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descrever cada candidato caracterizavam, de alguma forma, os candidatos aos seus

leitores/eleitores.

Uma imagem, principalmente fotojornalísticas, não pode ser lida como uma

imagem descolada do meio que a está publicando, isto é, não se pode desassociá-la

do texto em que está vinculada. Neste momento, existe um diálogo entre três coisas:

imagem, legenda e texto, transportando os enunciados discursivos de cada

publicação.

Quando uma imagem do candidato Luiz Inácio Lula da Silva era publicada na

revista Veja (ou IstoÉ Senhor), o leitor não se fixava somente ao texto ou à imagem.

A leitura é conjunta, num complemento mútuo: o que está escrito no texto influencia

e complementa a leitura da imagem, dependendo do tipo de discurso cada uma das

revistas pretende passar. “Nunca olhamos para uma coisa só de cada vez; estamos

sempre a ver a relação entre coisas e nós próprios. A nossa visão está em constante

atividade, sempre em movimento, sempre captando coisas num círculo à sua volta”

(BERGER,1982,p.12).

Por esta associação de textos e imagens os leitores da Veja sentiram que algo

estava 'errado' e decidiram se manifestar, proporcionando o editorial citado acima.

Como já foi mencionado não se pode dizer que a revista estava com uma posição

de neutralidade nesta eleição. Seu posicionamento contrário à Frente Brasil Popular e

à conquista do candidato Luiz Inácio Lula da Silva é evidente, tanto nas matérias

escritas quanto nas escolhas imagéticas publicadas durante o período estudado.

3.1.2 REVISTA ISTOÉ SENHOR

A revista Isto É foi criada a partir da sua concorrente, Veja. Seus idealizadores,

Domingo Azugaray e Mino Carta, foram funcionários da revista da editora Abril. O

primeiro, um argentino radicado no Brasil, começou seu trabalho na editora, na

década de 60, produzindo fotonovelas e, posteriormente assumiu o departamento

responsável pelas mesmas. Devido à relação estreita que possuía com a família

Civita, donos da editora, Azugaray participou de todo o processo de produção da

revista Veja, recebendo o primeiro exemplar da nova publicação (CONTI,1999).
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O segundo idealizador da Isto É também participou do início da produção da

revista Veja, mas por divergências internas saiu logo em seguida da sua estréia. Os

dois se reencontraram um ano depois que Carta havia sido demitido da Veja e, juntos,

pensaram em produzir uma revista “semelhante à americana Esquire (...) mensal,

sofisticada”(CONTO,1999,p.433). Desta união iniciou-se a revista IstoÉ, que em

1988 junta-se a outra publicação da editora Três e inclui o Senhor em seu nome,

através da fusão. Posteriormente, voltou-se a se chamar somente IstoÉ.

IstoÉ Senhor não se diferenciava, aparentemente, das outras revistas que estavam

em circulação na época. A diferença estava no tratamento que seu diretor de redação,

Mino Carta, e sua equipe davam às matérias de política e economia. Na IstoÉ, as

matérias eram todas assinadas por um jornalista responsável, não havendo o processo

exaustivo que era aplicado na Veja.  Foi a primeira revista a produzir uma capa com

Luiz Inácio Lula da Silva, na década de 70, quando este ainda era líder sindical no

ABC paulista, chamando a atenção para o movimento que se formava na época na

região (CONTI,1999).

Como na revista Veja, foram analisados os exemplares entre 07 de junho e 13 de

dezembro do mesmo ano. Em IstoÉ Senhor, percebe-se um tratamento diferenciado

nas matérias, sendo que todas as reportagens referentes a política, economia e

sucessão presidencial estavam assinadas por um repórter responsável. O tratamento

da imagem e a diagramação também eram diferenciados. Percebe-se que na revista as

imagens fotográficas recebiam bastante espaço no processo de diagramação.

A primeira matéria, assinada, por José Negreiros, sobre o candidato pesquisado,

foi publicada no número de 07 de junho, cujo título era “Collor a perder de vista.

Pesquisa que só traz os candidatos pra valer inaugura uma dúvida: haverá segundo

turno?”. Esta matéria possui uma caricatura produzida por Paulo Caruso mostrando

uma pista de atletismo com cada um dos candidatos correndo em sua raia, em

primeiro lugar, segundo lugar e assim consecutivamente. Esta forma de representar

as pesquisas, através de caricaturas dos candidatos, na pista de atletismo, foi usada

pela revista até o final das eleições. Sobre Lula, numa das primeiras pesquisas, a

revista analisa: “o tropeço de Lula (10,2% na pesquisa espontânea de um mês atrás,

8,1% na pesquisa estimulada por cartões de maio) coincide com a alta estação de
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greves em todo o país e com pequenas dificuldades localizadas na própria

campanha”.40

Logo nas primeiras páginas do número, depois do índice, a revista trazia o seu

editorial (como a Veja possui a seção Carta ao Leitor), o qual procurava exprimir o

posicionamento da revista sobre os principais acontecimentos da semana, e que na

sua totalidade tratava-se da sucessão presidencial. Nestes editoriais, o tom de

sarcasmo sempre esteve presente, quando ironizava o próprio governo Sarney: “o

eleitor de Collor - ou seja uma fatia do eleitorado brasileiro - quer restabelecer a

credibilidade, limpar a casa, derrotar a corrupção, com coragem e firmeza (...) em

resumo o grande eleitor de Fernando Collor é e será, decididamente, José Sarney”.41

Dois outros momentos do editorial devem ser lembrados. Não era explícito o

favorecimento da revista por algum candidato. Tanto esta quanto a sua concorrente

publicaram capas com cada um dos candidatos e respondeu a possíveis críticas de

que estava tomando partido por algum candidato nesta seção.

Nada impede, do nosso ponto de vista, que órgãos de imprensa tomem
partido a respeito de tudo, inclusive na hora de uma eleição presidencial.
Defensores do chamado jornalismo objetivo talvez queiram crer que, em um
momento desses, a eqüidistância se recomenda - nada além da informação,
para que o cidadão leitor faça livremente a sua escolha. A gente tem outros
entendimentos, começa pelo seguinte: peçam objetividade das máquinas,
hosnetidades dos jornalistas. Isso posto ao dever da informação honesta
corresponde o direito à opinião própria e independente. O ilícito está em
ignorar solenemente, escamotear ou maquinar a verdade factual. Se o assunto
é a verdade factual é aquela documentada por IstoÉ Senhor nestes últimos
meses. Mas não é verdade factual que IstoÉ Senhor tenha collorido.42

Outros dois editoriais são fundamentais para compreender este posicionamento das

publicações, mesmo a revista esclarecendo que não assumia partido de algum

candidato e que estava a serviço da verdade factual. É no mínimo interessante

observar, no número de 18 de outubro, um texto sobre a fuga do candidato Collor

dos debates, e no número publicado em 01 de novembro, uma redação tendenciosa a

favor de Lula, procurando alertar os empresários que no mês anterior haviam

declarado fuga em massa, caso a esquerda chegasse ao poder, de que Lula ainda não

                                                
40 Revista IstoÉ Senhor, 07/06/1989, p.42.
41 Editorial publicado em 19/07/1989, p.35.
42 Editorial publicado em 16/081989, p.36.
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havia chegado ao poder, mas se acontecesse não poderia ser tão ruim como

esperavam. O texto ainda menciona que esses empresários, em momentos passados,

fizeram julgamentos prévios e rasos sobre outros políticos, como, por exemplo, os

cinco anos concedidos a Sarney pela Constituição, e que o candidato Mario Covas

(PSDB) era visto como um “incendiário vermelho” pela Fiesp, mas que agora

adequava-se aos interesses do empresariado.

Não fica claro que a revista IstoÉ Senhor estava a favor de Lula, mas o

tratamento dado ao candidato de esquerda é muito diferente do recebido por ele nos

exemplares da revista Veja. Nas matérias que caracterizam o candidato, a redação

não é tendenciosa ao ponto de passar a imagem de um iletrado, incompetente,

“comunista comedor de criancinhas”. Quando Lula é descrito, não se procura

explorar seus aspectos físicos e seu temperamento de forma jocosa. “Eclético sim é

Luiz Inácio Lula da Silva (PT). À imagem de sindicalista em mangas de camisa

acrescentou a do deputado de terno e gravata sem traumas. A não ser talvez mesmo

que não tem lá um diálogo muito fácil com a gravata”.43

A primeira grande matéria que a revista publicou sobre o candidato foi no

exemplar do dia 04 de outubro, com a capa “Como é duro ser esquerda”. Nesta capa

há uma foto de close do candidato Lula, possivelmente num palanque falando para

milhares de pessoas que vinham lotando os comícios do PT. Seu rosto possui um

semblante nítido de cansaço. O editorial mostra como Lula e o outro candidato,

Roberto Freire, procuravam reorganizar a imagem da esquerda, sendo um “ex-

comunista e o outro ex-porta de fábrica”.44 Seguem na matéria seis páginas que

descrevem o momento da campanha do candidato e caracterizam o mesmo,

procurando desmistificar e mostrar que Lula possui um passado político. “Não se

deve explorar este ‘choro’ como resultado da fraqueza política, mas ser entendido

mais corretamente, como emoção genuína de um candidato de carne e osso,

envolvido de corpo e alma na espinhosa, desgastante cruzada de convencer um país

que fez moradia no preconceito em favor da idéia de que um torneiro mecânico de

curso secundário incompleto - à frente de um partido que nasceu e se diz

                                                
43 Revista Isto É Senhor 19/07/1989, p.51.
44 Editorial publicado em 04/1/1989, p.35.
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abertamente ‘dos trabalhadores’ - a administrar a oitava, ainda que fraquejante,

economia do mundo ocidental”.45

Os editoriais e as matérias da revista não são tendenciosos e não depreciam em

nenhum momento o candidato do PT. É verdade que também a mesma conduta é

aplicada a (quase) todos os outros candidatos, mas é a única das revistas estudadas

que aborda o caso de Mirian Cordeiro, mostrando a famosa falcatrua armada pelo

irmão do candidato do PRN. Em todas as reportagens que traziam algo sobre o

candidato do PT, havia uma preocupação de se ater ao fato em si, sem explorar

aspectos pessoais de Luiz Inácio Lula da Silva.

3.1.3 ANÁLISE DAS IMAGENS PUBLICADAS NAS REVISTAS VEJA E ISTOÉ SENHOR

DURANTE AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 1989

Após procurar caracterizar como cada revista - IstoÉ Senhor e Veja - descreveu o

candidato Lula nas campanhas eleitorais presidenciais de 1989, por meio das

palavras (matérias escritas), será apresentada uma análise das imagens destes

personagens. É importante ressaltar que esta análise foi feita a partir do olhar e das

bagagens que o pesquisador possui. Como a imagem fotográfica é produzida através

de uma mistura de fatores, o olhar que observa a imagem já publicada também possui

seus filtros e suas pré-concepções ao admirar o mundo.

A imagem fotográfica veiculada em um meio de comunicação não pode ser

desvinculada do texto que a acompanha. Não conseguimos deixar de ver o que nos

cerca, ficando impossível ver as imagens fotojornalísticas sem pensar no entorno

(título, matéria escrita, legenda, créditos, etc.).

Neste primeiro ano eleitoral presidencial que a pesquisa abrange, foram

reproduzidas 34 imagens de Luiz Inácio Lula da Silva na revista IstoÉ Senhor, sendo

que destas três eram fotos de capa. Também havia quatro charges publicadas em três

outras capas e uma no índice no dia 20 de setembro de 1989. Na Veja foram

publicadas 39 imagens do personagem, sendo que quatro estavam nas capas. Nesta

                                                
45 Matéria publicada na revista IstoÉ Senhor, Um candidato de carne e osso.



78

revista, somente um editorial trouxe uma imagem do candidato, enquanto na IstoÉ

Senhor dois foram ilustrados com a imagem de Lula.

A charge também esteve presente na Veja, na capa de 20 de setembro, retratando

o início do programa eleitoral gratuito. Por coincidência ou não, o tema e a forma de

retratar são similares à charge publicada na IstoÉ Senhor do mesmo dia. Porém, a

representação é através de caricaturas. O que chama a atenção na revista Veja é que o

boneco do candidato Lula aparece com os olhos vermelhos e um semblante

carrancudo, destoando das demais representações dos presidenciáveis, que estão

todos com a mesma tonalidade nos olhos e as expressões, numa forma geral,

coincidem entre si. Na charge publicada no mesmo dia na revista IstoÉ Senhor, a

representação do candidato Lula está com uma expressão juvenil e sua posição na

televisão provoca a sensação de que Lula está escalando e procurando um lugar entre

os outros espremidos. Nesta charge, outro semblante que chama a atenção é o

candidato Fernando Collor, em que a face na região “T” (olhos, sobrancelhas e nariz)

lembra uma ave, uma águia ou outra do gênero.

            

Percebe-se que as revistas procuraram representar o início do Programa Gratuito de

Propaganda Eleitoral da mesma forma: os presidenciáveis espremidos dentro da
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televisão. Porém, ao se observarem as duas representações, fica visível a tentativa da

revista Veja em produzir um destaque da imagem do candidato Lula.

Outra coincidência das duas revistas pesquisadas ocorreu nas capas publicadas

em 29 de novembro. Neste momento, sabia-se que o confronto no segundo turno

seria entre Lula e Collor, que começavam a articular as possíveis alianças. A capa da

Veja traz uma imagem do Lula vestido com uma camisa verde sentado de lado, com

o rosto apoiado nas mãos e virado para o fotógrafo. A luz na imagem é dura e produz

um contraste entre as áreas de luz e sombra, iluminando o rosto mais do lado

esquerdo e deixando uma sombra forte no lado direito, mas é possível enxergar os

dois olhos.

                            

O nome da revista é escrito na mesma tonalidade da roupa de Lula, o que dá realce

para a faixa vermelha no canto esquerdo da página, que mostra um dos destaques da

revista que trazia a reportagem sobre a confusão ocorrida em Porto Alegre com

militantes do PT. Com a capa toda na mesma tonalidade, este destaque chama a

atenção, além de ser a cor do partido de Lula.
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A capa da revista IstoÉ Senhor do mesmo dia mostra os dois candidatos,

Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva, e está dividida na metade., trazendo

uma imagem de rosto de cada um dos candidatos. As expressões são parecidas e os

dois levam a mão ao rosto num momento de reflexão, havendo uma frase de cada um

ao lado do rosto. Collor vem primeiro, com seu rosto deslocado para esquerda e com

à frase a sua direita. Na parte inferior vem a imagem de Lula deslocado para a direita

e com sua frase à esquerda. A imagem de Collor produz uma diagonal para a imagem

de Lula. Collor está de terno escuro e gravata, com uma camisa muito bem alinhada,

sendo que sua imagem foi sobreposta a um fundo azul. A imagem Lula foi

sobreposta num fundo vermelho e ele veste uma camisa do mesmo tom que o

fundo46.

               

                                                
46 As fotografias de Lula, tanto da Veja como da IstoÉ Senhor foram feitas no mesmo dia. A matéria
da revista IstoÉ Senhor do dia 29 de outubro mostra que, antes de conceder a entrevista para a revista,
Lula foi entrevistado pela concorrente: “o candidato acabava de dar uma entrevista á Veja – de  blusa
verde. A fotógrafa que iria retratá-lo  para esta entrevista propôs que mudasse a roupa”, p. 56.
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Estas capas saíram no mesmo dia, mas a revista Veja produziu um diferencial em

sua publicação, quando desvinculou a imagem de Lula da cor vermelha, a cor do seu

partido. Já a IstoÉ Senhor ao colocar as cores azul e vermelho em contraposição,

procurou mostrar que existem dois lados diferentes a escolher. As capas mencionadas

são importantes, pois foram as primeiras publicadas depois do primeiro turno. Cada

uma das revistas trazia uma reportagem no estilo “bate-pronto” com o candidato

Lula.

Outras coincidências aconteceram neste período: as capas do dia 22 de novembro

são idênticas. Trata-se uma montagem com os rostos dos candidatos Lula e Collor, se

encarando, e a única mudança é na disposição dos rostos: numa Lula está no lado

direito e na outra é o rosto de Collor que está deste lado. Porém, é preciso prestar

atenção para a capa da revista IstoÉ Senhor, em que só existe a imagem, sem um

título, deixando que a imagem mostre tudo: a dualidade do segundo turno e a força

dos dois candidatos. Já na Veja, o título corta a imagem, moldando de prontidão o

olhar (percepção) e não permitindo que haja um tempo de reflexão na imagem.

          

Durante a campanha eleitoral, as revistas produziram pelo menos uma grande

matéria com cada candidato à presidência. A grande matéria sobre o candidato Lula,

na revista Veja, foi publicada, em 06 de setembro. A capa desta edição traz uma
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fotografia de Lula com o braço direito levantado e o pulso cerrado, na frente de uma

bandeira do PT, em sinal de luta. A luz desta imagem indica que foi tirada,

provavelmente, num comício ao ar livre. Foram publicadas seis paginas de matéria

sobre o candidato, descrevendo seu dia-a-dia e mostrando algumas das propostas. A

matéria possui duas imagens: a primeira está no índice e é uma imagem de comício,

onde Lula está falando para várias pessoas; e a segunda, já dentro da revista, ocupa

mais ou menos o espaço de meia página e mostra o candidato em plena campanha

num bairro mais popular. Lula atravessa as tábuas de madeira que são provavelmente

o acesso entre as casas, sendo ajudado por alguém. Na imagem ainda se vê um

menino pendurado na passagem e sua expressão corporal destoa da de Lula, que

precisa ser ajudado para não cair na viela.

     Este contraste corporal entre o menino e Lula não condiz com a legenda que

acompanha a imagem: “Lula em campanha: de herói da novela das oito e o menor

patrimônio financeiro entre os candidatos à cadeira de Sarney.” Primeiramente a

idéia de um herói das novelas globais jamais precisaria de ajuda para caminhar e nem

usaria uma camisa que denunciasse sua forma física.

  

As imagens publicadas na revista, em sua maioria, sempre mostram um

instantâneo: Lula geralmente aparece falando nos comícios e, nestes momentos,
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freqüentemente está desalinhado, devido ao entusiasmo que sempre demonstrou

nestas ocasiões. Quando aparece alguma imagem em que esteja de terno, como

aquelas dos debates ou da gravação do programa eleitoral, ele está se movimentando,

nunca com uma postura ereta e forte. Aparentemente, estas imagens não seriam um

grande problema, pois não podem ser previstos, no fotojornalismo, o momento e as

condições que o fotógrafo fará a fotografia. Mas a união destas imagens com o texto

(tendencioso, ou/não) da revista contribui para a formação de um imaginário,

podendo ser mais um fator para a formação do CR-P e, em certa medida, as imagens

serem influenciadas pelo CR-P.

Na revista IstoÉ Senhor, a primeira grande reportagem sobre o candidato Lula foi

publicada em 04 de outubro. Como na concorrente, a revista também apresenta uma

capa com o candidato da Frente Brasil Popular e uma matéria interna de seis páginas.

A capa desta edição traz o rosto do candidato discursando em um comício, com uma

expressão de esforço e está com os olhos cheios de lágrimas. A matéria inicia o texto

descrevendo o choro do candidato e como se deveria encarar o esforço de Lula em

mostrar a todos de que ele e seu partido eram capazes.
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A matéria possui sete imagens, sendo somente duas do candidato e as outras de

Aloísio Mercadante, Telma de Souza e Olívio Dutra (todos filiados ao PT). A

imagem que está no início da matéria, sem legenda é um perfil do Lula em um

comício em praça pública. Já a outra, que ocupa um bom espaço na segunda página,

mostra o candidato em família, passando sua camisa enquanto é assistido pelos

familiares. Esta imagem possui uma legenda,47 que não descreve apenas a cena, mas

sugere uma atitude.

      

 Nesta matéria, as imagens ilustram o texto, enquanto a redação procura descrever o

candidato de forma clara e séria, mostrando que Lula e o PT estão já há algum tempo

no cenário e merecem o devido respeito dos demais:

Não se deve explorar este “choro” como resultado de fraqueza política, mas
ser entendido mais corretamente, como emoção genuína de um candidato de
carne e osso, envolvido de corpo e alma na espinhosa, desgastante cruzada de
convencer um país que fez moradia no preconceito em favor da idéia de que
um torneiro mecânico de curso secundário incompleto - à frente de um
partido que nasceu e se diz abertamente dos trabalhadores - a administrar a
oitava, e ainda que fraquejante economia do mundo ocidental.48

                                                
47Legenda da foto da matéria Um candidato de carne e osso: “Bastidores: Antes do programa de TV,
Lula acende uma vela as feministas”,p.37.
48IstoÉ Senhor 04/10/1989, p.36.
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É descrito o crescimento que o candidato conseguiu em seus comícios, onde cerca de

140 mil pessoas lotavam as praças para ouvi-lo, além de serem expostas algumas das

propostas do partido e do candidato.

As imagens que aparecem na revista, em sua totalidade, sugerem um Lula que

está em plena atividade, sendo imagens em comícios ou em passeatas. Somente uma

imagem das publicadas no período da pesquisa mostra um Lula desgrenhado e com

uma postura torta.

Outra preocupação que se percebe na revista refere-se à diagramação das

imagens. As matérias não seguem um padrão determinado pelo número de colunas,

existe uma preocupação com o lugar das imagens (como cada uma entrará no texto)

e, em cada matéria, as imagens estavam dispostas de forma diferente: em alguns

casos dividiam a matéria, em outros ocupavam mais que o espaço de três colunas,

deixando um pequeno espaço para o texto e acrescentando dinamismo à reportagem.

As imagens mostravam que existia uma história e não ilustravam somente a

reportagem.

Na revista Veja, observa-se um padrão na editoração das imagens, que na sua

maioria, ocupam o espaço das colunas. A sugestão passada é de um formato mais

quadrado e desta forma, a atenção na imagem é em certa parte perdida, sendo uma

mera ilustração do fato escrito e não como um fato em si. Já a IstoÉ Senhor brinca

com o formato das imagens, proporcionando um desenho livre entre texto e imagem,

podendo cada uma contar uma história separadamente.
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3.2 ELEIÇÕES 2002

A eleição presidencial de 1989 foi a primeira chance efetiva que Lula teve de

chegar à Presidência da República. Fez uma campanha que, aos poucos, ganhou força

e credibilidade, porém, terminou com o gosto amargo da derrota, já que a esperança e

as possibilidades de conquistar a vitória eram dadas como certa.

Nas eleições presidenciais de 2002, a situação vivida pelo candidato petista foi

totalmente inversa das disputas anteriores. Como já mencionado, em 1989 as eleições

configuraram-se de forma peculiar, fora com uma polarização ideológica marcante.

Não houve dualidade entre governo e oposição, pois os 22 candidatos que

disputavam o pleito estavam contra o governo Sarney. Criou-se uma divisão entre

blocos: de um lado, Collor representava as elites e do outro liderado por Lula,

estavam os anti Collor, com a participação efetiva do PSDB e PDT no segundo turno.

Sem a adesão de Ulysses Guimarães (PMDB), Lula e seu partido acreditavam que

poderia haver uma associação com o governo Sarney,49 caso este aderisse à

campanha no segundo turno (AMARAL,2002).

A história se fez diferente em 2002. Depois das três50 disputas eleitorais perdidas,

na quarta tentativa de chegar à Presidência da República Lula saiu vitorioso, com

uma campanha que esteve do inicio ao final à frente nas pesquisas de intenção de

voto, além de se apresentar com um novo estilo, tanto visual como político. A revista

                                                
49 A revista Veja publicou em 30/10/2002, na matéria sobre a vitória de Lula nas eleições de 2002,
pagina 38, uma reflexão feita por Lula e comentada por José Dirceu sobre a não adesão do PMDB nas
eleições de 1989. “Hoje acredita ter podido evitar a derrota se não houvesse cometido o que considera
seu maior erro político: a recusa em aceitar o apoio do então presidenciável Ulysses Guimarães na reta
final da campanha (...) Ele (Lula) temia ser identificado com aquilo que ele considerava a velha
esquerda brasileira. Até hoje se arrepende da decisão" Afirma José Dirceu, presidente do PT e
deputado federal. A diferença entre os votos do petista e os conquistados por Collor foi praticamente
igual aquela obtida no 1o turno pelo PMDB que Lula havia esnobado.”
50 A segunda derrota em disputas eleitorais presidenciais na história de Lula ocorreu em 1994, quando
perdeu pela primeira vez para Fernando Henrique Cardoso. Este se elegeu tendo como carro chefe de
sua campanha o Plano Real, que elaborou e colocou em prática quando fora ministro da Fazenda do
Governo Itamar Franco “que conquistou a estabilidade da moeda, pondo fim ao fantasma da inflação
galopante”. (IstoÉ, 30 de outubro de 2002). A terceira derrota ocorreu em 1998, quando o bloco de
esquerda organizado por Lula e Brizola (como vice da chapa) não conseguiu fazer frente à reeleição
de FHC. Esta eleição como a de 1989 foi diferente, pois o candidato à reeleição não compareceu aos
debates propostos pelos adversários e presenciamos um desinteresse midiático na cobertura deste
momento eleitoral, impossibilitando o confronto de idéias entre os mesmos.
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IstoÉ publicou um texto ainda no início da campanha, mostrando certas

coincidências para a vitória de Lula:

Numa campanha em que o tom emocional é a palavra de ordem. Lula apela
até para o misticismo. Ele vem repetindo incansavelmente nos palanques as
coincidências numéricas que o fazem acreditar que o destino está a seu favor.
Para a sorte de Lula as datas do primeiro e segundo turno das eleições foram
marcadas para 6 e 27 de outubro.“Meu padrinho registrou meu nascimento
como sendo no dia 6 de outubro, mas minha mãe sempre me garantiu que foi
no dia 27. Quem esquecer de me dar o presente de aniversário no dia 6, pode
me presentear dia 27”, conta. A outra coincidência é com o 13, numero do
PT e de Lula na cédula eleitoral, geralmente identificado com o azar. Para
Lula, é sinal de sorte. Durante 13 dias ele e sua família viajaram de pau de
arara de Garanhuns (PE) a São Paulo, fugindo da miséria, em 1952. Pouco
antes disso, sua mãe, Dona Lindu, havia vendido o pedaço de terra que tinha
por 13 mil cruzeiros. Quem sabe pela superstição  Lula consiga espantar o
fantasma que o persegue a 13 anos.51

As eleições de 2002 aconteceram após oito anos de mandato de Fernando

Henrique Cardoso (PSDB) e, a princípio, com uma mídia que demonstrava certo

interesse para produzir a cobertura dos acontecimentos do processo eleitoral.

Durantes as três últimas campanhas presidenciais, a mídia teve papel decisivo para a

visibilidade dos candidatos e suas propostas, conseguindo de certa forma a ascensão

e queda de algumas candidaturas.

No artigo Visibilidade e estratégias nas eleições de 2002: política, mídia e

cultura, Antonio Albino Canelas Rubim coloca que, nesta eleição, a superexposição

da eleição na mídia se deu em três momentos distintos. Num primeiro, o pré-

eleitoral, o marketing político na televisão utilizou os spots audiovisuais para

destacar os candidatos, noticiando a discussão da verticalização das alianças

(condição imposta pelo tribunal eleitoral para a formação das alianças para esta

eleição) e as pré-candidaturas. “As polemicas acerca da aliança PT com PL; as indas

e vindas e as decisões da candidatura do PSB; as dificuldades de formação da Frente

Trabalhista, os embates internos do PSDB entre Serra e Tarso; a declaração do

PMDB e os problemas da pré-candidatura Itamar Franco; os impasses do PFL em

busca de uma candidatura alternativa, emblematicamente expressos na ascensão e

queda de Roseana Sarney” (RUBIM,2004,p.55) foram alguns dos temas que

circularam na mídia neste primeiro momento. O segundo momento ocorreu quando

                                                
51 Trecho retirado da matéria O fantasma de 89 revista IstoÉ, 24 de julho de 2002.
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as candidaturas já estavam definidas, porém, sem a veiculação do Horário Eleitoral

de Propaganda Gratuita. A mídia (televisiva, radiofônica, impressa e rede

informática) garantiu grande espaço para os candidatos e suas agendas eleitorais,

produzindo séries de entrevistas e aparições em debates promovidos pelas principais

redes de televisão nacional “a imprensa empenhou-se em transformar as eleições em

assunto noticiável, procurou antecipar-se a propaganda eleitoral, promovendo

ocasiões de debate entre os candidatos, entrevistas e sabatinas amplamente

divulgadas” (ALDÉ,2004,p.107). Foram produzidas 63 entrevistas em programas

jornalísticos e quatro debates. O terceiro momento desta campanha de grande

visibilidade nos espaços midiáticos foi o período do horário eleitoral gratuito de rádio

e televisão (RUBIM,2004).

Nunca as redes de TVs, rádios e impressos deram tanto espaço para o pleito e da

maneira que transcorreu. Seja para apagar a imagem deixada nas últimas coberturas

das eleições presidências, o fato é que, neste ano os candidatos tiveram amplo espaço

para divulgar suas idéias e propostas. “O palanque eletrônico será a vedete da

eleição, já que todas as redes de televisão resolveram investir pesado na cobertura da

campanha, promovendo entrevistas e debates.”52

Nas revistas pesquisadas, as primeiras reportagens em que aparece Lula refere-se

à sua pré-candidatura. Na Veja, a matéria intitulada Entre a caixa preta e o caixa

dois53 mostra como os presidenciáveis (exceto Ciro Gomes do PPS, cuja revista

julgou não ser necessária investigação por não promover uma pré-campanha

significante) gastaram muito dinheiro, sendo que os números divulgados e enviados

ao Supremo Tribunal Eleitoral (STE) não correspondiam à realidade. Sobre Lula, o

destaque dado é para a contratação do marqueteiro Duda Mendonça e os gastos com

o programa eleitoral, este ainda em confecção. O mesmo tratamento investigativo é

dado aos demais analisados José Serra (PSDB) e Anthony Garotinho (PSB).

Já na revista IstoÉ, a primeira matéria refere-se às articulações do PT e seu

candidato para promover alianças. Intitulada Olho vivo e faro fino54 a revista mostra

a aproximação de Lula com um de seus “ex” desafetos na política, Orestes Quércia e

um suposto acordo feito com o ex-governador, em que o PT lançaria um candidato à

                                                
52 Revista IstoÉ, matéria: Jogo duro. 17/07/2002, p. 34.
53 Revista Veja, 05/06/2002.
54 Revista IstoÉ, 05/06/2002.
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vaga do Senado e apoiaria a candidatura do peemedebista para a segunda vaga do

Estado de São Paulo.

3.2.1 REVISTA VEJA

Nesta segunda etapa do presente estudo também foram pesquisadas as revistas

durante seis meses de campanha eleitoral presidencial, iniciando-se em junho e

terminando com a eleição de Lula, em outubro de 2002.

Entre junho e julho a revista Veja publicou poucas matérias sobre Lula, mas uma

quantidade significativa referente à crise que o país vivenciava. Algumas matérias

pontuavam quais as qualidades que um presidente deveria ter para governar o Brasil

e enfrentar o momento de adversidade que se vivia.

O tom empregado pela revista na campanha eleitoral de 2002 é evidenciado

somente no editorial de 02 de outubro, quando comenta que os marqueteiros

conseguiram mostrar nos programas de televisão o que realmente eram seus

candidatos. “José Serra é mesmo o político obstinado, demolidor dos obstáculos (...)

Ciro Gomes da campanha é o Ciro que os íntimos conhecem, uma pessoa que não

leva desaforo para casa. A campanha de Anthony Garotinho não escondeu a alma

leve.”55 A respeito de Lula, o editorial ressalta que ele mudou, mas que não se

poderia confiar plenamente nesta mudança. “No caso de Luiz Inácio Lula da Silva, a

questão confirma um mistério. Lula, radical no passado, reapareceu conciliador e

moderado. Diz que seu marqueteiro Duda Mendonça descobriu finalmente o

verdadeiro Lula que os brasileiros não conheciam. O tempo dirá se é verdadeiro.”56

Desta forma, fica claro o posicionamento da revista e como as mudanças

apresentadas pelo candidato do PT seriam abordadas.

Nesta eleição, o foco principal da Veja ficou restrito à real possibilidade de Lula

chegar ao poder e à associação com a crise econômica. A revista publicou diversas

matérias sobre a alta do dólar e a possibilidade de o país quebrar e não honrar com

seus compromissos internacionais. Durante a pesquisa, constatou-se que as matérias

                                                
55 Editorial da Revista Veja, Carta ao Leitor, 02/10/2002, p.09.
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referentes aos assuntos econômicos buscavam esclarecer os leitores a respeito dos

fatores responsáveis pela crise, sempre associando o momento com a possibilidade

de o PT governar o país. Foram excluídas a conjuntura internacional e as medidas

tomadas pelo então governo do PSDB. Na sua maioria, nas edições que traziam

pesquisas de intenção de voto, em que Lula aparecia com chances de se eleger ainda

no primeiro turno, a revista publicava uma matéria explicativa para as causas da

queda do dólar, da bolsa e o aumento do índice risco país, atribuindo as causas à

possibilidade de se ter um governo petista. “A proximidade das eleições e a

possibilidade de vitória ainda no primeiro turno do candidato Luiz Inácio Lula da

Silva explicam boa parte da volatilidade. Não é apenas porque o mercado não se

convenceu totalmente da conversão de Lula e seu partido às regras básicas da

estabilidade monetária. Mas também porque a transição de governo, especialmente

quando um partido de oposição vence, é sempre turbulenta.”57 A matéria relata  os

esforços feitos por Lula e o PT para acalmar o mercado e não assustar a classe média,

pois estes não estavam entre sua fatia de eleitores.

Em matéria de 03 de julho, a Veja mostra a repercussão do documento

denominado Carta ao Povo Brasileiro, em que o PT e seu candidato se

comprometem a continuar com políticas que favoreçam o crescimento econômico: “o

desenvolvimento do nosso imenso mercado pode impulsionar o conjunto da

economia, ampliando de forma decisiva o espaço da pequena e da microempresa,

oferecendo ainda bases sólidas para ampliar as exportações. Para esse fim, é

fundamental a criação de uma Secretaria Extraordinária de Comércio Exterior,

diretamente vinculada à Presidência da República.”58 A matéria comenta esta

tentativa de Lula e do PT, ilustrando com declarações favoráveis do então presidente

Fernando Henrique Cardoso, do ministro da Fazenda Pedro Malan e de Thomas

Dawson, representante do FMI, porém, ressalta não ter surtido o efeito esperado no

mercado as declarações do presidenciável. “Na semana passada, sem nenhuma

conexão com o que Lula disse ou deixou de dizer, o dólar subiu e o mercado

                                                                                                                                          
56 Idem.
57 Revista Veja, matéria: Exageros, promessas e mentiras, 02/10/2002, p.110.
58 Carta ao Povo Brasileiro p.04.
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continuou em polvoroso. Entre os analistas financeiros, a explicação para esse fato é

a imagem que o petista tem no mercado.”59

No livro Sobre a televisão, Pierre Bourdieu produz uma análise sobre os fatores

que cercam a televisão, abordando aspectos da difusão da informação e como estes se

relacionam politicamente e economicamente com o meio. No último capítulo,

intitulado Uma forma de banalização, o autor coloca que a televisão, em seus

telejornais, veiculam notícias banalizadas para não levar problemas para o espectador

que estiver assistindo-os. Este aspecto dos telejornais produz um espectador acrítico

e acostumado com o que vê. "Nossos apresentadores de jornais televisivos, nossos

animadores de debates, nossos comentaristas esportivos tornaram-se pequenos

diretores de consciência que se fazem, sem ter de forçar muito, os porta-vozes de

uma moral (...) que dizem ‘o que pensar’” (BOURDIEU,1997p.65). Porém, quando

ocorre um fato em que as relações críticas e políticas se fazem necessárias para a

compreensão, os meios de comunicação procuram utilizar críticos e/ou especialistas

para construir uma relação entre o fato e a importância que este possui para a

sociedade (BOURDIEU,1997).

Pode-se extrapolar este enfoque dado por Bourdieu para a totalidade das matérias

publicadas na revista Veja, durante a campanha eleitoral, quando mencionam a crise

econômica nacional. Nestas reportagens, além de sempre existir uma associação com

a possibilidade de Lula ganhar a eleição, a revista procura colocar um

analista/especialista (economista ou cientista político) para esclarecer a situação da

desvalorização do dólar e do real e a queda das bolsas de valores.

A conjuntura nacional da época foi retratada de forma diferenciada pelas revistas

estudadas.

3.2.2 REVISTA ISTOÉ

A revista IstoÉ, ao contrário da Veja, não relaciona a crise econômica com a

possibilidade de Lula ganhar as eleições, procurando mostrar que existe uma tensão

                                                
59 Revista Veja, matéria: Tudo sugere o terceiro confronto, 03/07/2002, p.44.
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relacionada à sucessão presidencial, já que o “lulômetro”60 não poderia reger a

economia nacional implantada durante os oito anos de governo FHC.

A primeira matéria publicada pela Isto É, sobre as turbulências econômicas

durante o período estudado, mostra que, mesmo existindo uma “tensão pré-eleitoral”,

o ônus da crise não deveria ser creditada somente às eleições. Nas primeiras matérias,

a revista publica declarações do candidato Ciro Gomes, demonstrando a

irresponsabilidade do presidente do Banco Central, Armínio Fraga, com suas ações e

declarações: “Ele está querendo assustar a população e fazer com que o eleitorado

vote no candidato do Governo”61 e Anthonhy Garotinho: “sem essa de usa o ‘efeito

lula’ ou apelar para a desculpa da crise Argentina. Na opinião do presidenciável (...)

a responsabilidade pela turbulência no mercado financeiro desta semana cabe

somente à equipe econômica do Governo FHC. Segundo ele Lula está servindo de

bode expiatório dessa crise por ocupar o primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. ‘Eles

fariam o mesma coisa se fosse comigo. No meu caso iriam botar a culpa no

garotômetro’.”62

A revista, ao publicar uma matéria sobre a crise, procurava rechear a matéria com

declarações dos outros candidatos e/ou do próprio governo, afim de esclarecer, ou,

pelo menos, não associar a crise à posição de Lula nas pesquisas de intenção de voto.

Outra diferença existente entre as duas revista foi a publicação, pela IstoÉ, de

uma reportagem, em 14 de agosto, com Guido Mantega, assessor econômico da

campanha petista. A revista procurava demonstrar que a crise econômica que o país

vivia não estava associada ao PT e seu candidato. Já a Veja não publicou nenhuma

matéria com qualquer assessor de Lula, durante o período pesquisado. Suas

reportagens sobre a crise sempre a associavam aos índices de intenção de votos

favoráveis à eleição de Lula, criando uma relação entre o PT e seu candidato com a

alta do dólar.

A edição que publicada a matéria citada a cima inaugura uma série de

reportagens em que a IstoÉ procura demonstrar quais foram as mudanças ocorridas

                                                
60 Termo criado por um analista de um banco de investimentos norte-americano, ao relacionar a alta
do dólar com a corrida presidencial.
61 Revista IstoÉ, matéria: Efeito BC, 12/06/2002, p.83.
62 Revista IstoÉ, matéria: Escanteio nas eleições, 19/06/2002, p. 91.
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em Lula e no PT, e como este conseguia o apoio de setores da sociedade que antes o

temiam como o “sapo barbudo” de 89.

A matéria intitulada O capitalismo de resultado apresenta um Lula que “cansou

de ser oposição. Parou de se comportar como tal (...) com raras exceções Lula vem se

comportando como manda o figurino. Sorri quando é espetado com uma pergunta

espinhosa e amacia a voz rouca para não parecer antipático. O PT fez uma

lipoaspiração em seu vocabulário”63 e, em sua visita à Bolsa de Valores de São Paulo

(Bovespa), “provocou frisson (...) quando defendeu aos aplausos dos investidores, a

popularização do mercado de capitais, proposta feita por 45 entidades do setor que

elaboram o Plano Diretor do Mercado de Capitais”64 tornando-se, segundo a revista,

o primeiro candidato de esquerda a visitar a instituição em 113 anos.

Durante o período estudado, a IstoÉ cobriu todos os encontros de Lula com as

instituições econômicas e com os empresários nacionais. Como em Veja, utiliza a

figura do especialista para comentar (ou explicar) o novo perfil do candidato do PT.

A conjuntura desta campanha concorrida produziu algumas peculiaridades: a

crise econômica; as pesquisas de intenção de voto sempre apontando para uma

vitória de Lula; a campanha do candidato do governo, José Serra, não mostrava

formas de deslanchar; Ciro Gomes despontava como provável concorrente à segunda

vaga no segundo turno. Esta diversidade de fatos forçou o então presidente Fernando

Henrique Cardoso a produzir um encontro com cada presidenciável, visando discutir

a crise e o novo acordo que seria assinado em 26 de setembro com o FMI. Segundo a

revista, seria uma estratégia do presidente de não arcar sozinho com as dificuldades

econômicas de seu governo. “Um outro incômodo dos candidatos, e esse não exclui

Serra, é ter o ônus de dividir as responsabilidades sobre o fracasso da política

econômica do governo ao final de oito anos de poder.”65 Na semana seguinte, foi

publicada a capa O plano B de FHC, em que a revista, com matéria intitulada Saída

pela esquerda, escreve que caso a campanha de Serra não deslanchasse, Fernando

Henrique poderia fazer um acordo com Lula.

A outra situação noticiada e de grande repercussão na época foi a tentativa do

PSDB de criar uma atmosfera de medo caso, Lula ganhasse as eleições, com a

                                                
63 Revista IstoÉ, matéria: O capitalismo de resultado, 14/08/2002, p.25.
64 Idem, p.26.
65 Revista IstoÉ, matéria: O canto da sereia, 21/08/2002, p.28.



94

aparição da atriz Regina Duarte, no programa eleitoral de 15 de outubro, afirmando

estar com “medo de que o país perca a estabilidade tão duramente conquistada”

(CHAIA,2004,p.42), caso Lula vencesse as eleições. Este acontecimento só foi

noticiado pela IstoÉ, na edição de 23 de outubro, na matéria Quem tem medo?. A

revista relembra que a formação do medo como estratégia de campanha foi utilizada

por Collor, em 1989, quando declarava “que o petista iria dividir apartamentos e

confiscar poupanças,”66 a revista procura mostrar que esta forma de persuasão não

assusta o candidato do PT e relata como estava a campanha de Lula e as adesões dos

empresários.

 A estratégia de utilizar o medo como forma de desestruturar a campanha do

adversário foi analisada por Vera Chaia (2004,p.31), no artigo Eleições no Brasil: o

“medo” como estratégia política, em que a autora defende a hipótese de que “o medo

foi a ‘estratégia de persuasão’ utilizada por determinados candidatos afim de

convencer o eleitor a votar contra Luiz Inácio Lula da Silva”, analisando sobre o

tema nas quatro67 campanhas eleitorais que Lula concorreu ao cargo máximo da

política nacional.

A respeito do ano de 1989, a autora, aponta que as campanhas eleitorais dos

candidatos Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva foram estruturadas

sobre a possibilidade do medo, caso um ou outro ganhasse as eleições. No caso de

Lula, seu slogan fazia referência direta ao medo, dizendo “sem medo de ser feliz” em

contraponto o jingle da campanha mostrava a esperança em ter Lula-lá. Chaia

analisa, ainda, os acontecimentos durante o HEPG e a relação da mídia na campanha.

Em 2002, a estratégia do medo também foi utilizada para tentar desmoralizar a

campanha petista. A autora relembra que, nesta eleição, houve uma maior

participação dos meios midiáticos e mostra como uma das estratégias empregadas

por alguns dos meios de comunicação para desestruturar a campanha da oposição foi

produzir o medo através da crise econômica. Por meio de trechos de jornais e revista,

a autora demonstra como esta estratégia se formou, e comenta a capa da Veja do dia

23 de outubro, onde aparece um monstro mitológico, um cão raivoso de três cabeças

representando Marx, Trotsky e Lenin. Na matéria intitulada Transição na crise, a

                                                
66 Revista IstoÉ matéria: Quem tem Medo?, 23/10/2002m, p.30.
67 1989, 1994, 1998 e 2002.



95

revista mostra que as mudanças apresentadas por Lula e o partido durante a

campanha não conseguiram mudar a cabeça de radicais do partido e estes cobrariam

os “antigos dogmas” caso vencessem as eleições. Ainda nesta edição, a revista

produz um quadro explicativo para as diversas alas existentes entre os radicais do PT.

                           

3.2.3 ANÁLISE DAS IMAGENS PUBLICADAS NAS REVISTAS VEJA E ISTOÉ DURANTE AS

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2002

Neste ano eleitoral em que a mídia proporcionou maior visibilidades aos

candidatos em suas campanhas, foram produzidas somente nove capas com imagens

de Lula, das 46 publicadas no período pesquisado. Destas capas, seis pertenciam à

revista IstoÉ e três a Veja.

A primeira capa com a imagem de Lula foi publicada pela Veja, em 17 de julho,

mostrando ao fundo o rosto de Lula com uma tonalidade azulada, como se fosse uma

projeção de slide. No primeiro plano estão Ciro e Serra, em tamanho reduzido em
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relação ao rosto de Lula, que forma um pano de fundo para os outros dois candidatos.

A luz que ilumina Ciro e Serra é amarelada (quente), enquanto a luz de Lula é

azulada (fria). O rosto de Lula é apresentado com um semblante de apreensão e sua

mão esquerda aparece na fotografia posicionada entre o pescoço e a barba,

completando a atmosfera de preocupação que a capa procura passar. A impressão que

a mão esquerda de Lula proporciona pode ser de preocupação como também de

estrangulamento. Já os rostos de Ciro e Serra expressam um leve sorriso. O título

desta capa é Quem vai ser o anti-Lula?.

                           

No interior da revista, a reportagem associada a esta capa sugere que Ciro e Serra

estão em franca disputa para ver quem irá ao segundo turno com Lula. A imagem

desta reportagem é muito interessante, pois aparentemente coloca os dois candidatos

com o mesmo destaque.
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Ao se observar atentamente, percebe-se que o título vermelho, além de ser a

primeira coisa a chamar a atenção, devido à cor e ao tamanho das letras, produz uma

moldura na imagem. Sua função (além de título, obviamente) é produzir uma ligação

para a segunda linha vermelha presente na imagem, referente ao gráfico da trajetória

dos candidatos, segundo a pesquisa Ibope. Este gráfico preenche o vazio entre a

imagem de Ciro e a de Serra. A importância desta linha se faz perceber quando se

observa a imagem de Ciro, que aparece de lado olhando para seu adversário, que

também é apresentado com o corpo lateral, mas seu rosto está de frente para o leitor.

A linha vermelha do gráfico (que representa a porcentagem de Lula) sai da altura dos

olhos de Ciro e serve como guia deste olhar para a imagem de Serra. A imagem, que

aparentemente é imparcial em relação aos candidatos, colocando-os em tamanhos

iguais e dando (aparentemente) o mesmo destaque produz uma moldura convergente

à imagem de Serra, que é o único que faz contato visual com o leitor. Sendo assim,

apresentado como a “aposta” da revista para ser o anti Lula.

Outra imagem construída pela relação de olhares foi publicada na revista IstoÉ

em 07 de agosto. A matéria procura explicar a dança dos números e quais foram os

acontecimentos responsáveis pelas mudanças nos índices, apontando o início do

HEPG como um destes fatores. “O eleitor vai precisar sentir o efeito do horário
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gratuito e dos debates. Da classe média para baixo, por exemplo, a verboragia em

economês sobre a crise terá pouco peso no voto. Nesse setor, onde se encontra a

maioria do eleitorado, a preocupação está no desemprego e na segurança nacional.”68

      

Como colocado anteriormente, o medo foi mais uma vez uma estratégia para

desestabilizar a corrida presidencial. Nas imagens pesquisadas, percebe-se duas

realidades diferentes quanto a este tema. A primeira imagem foi publicada na revista

Veja, em 19 de junho, na seção Carta ao leitor. Intitulada Nosso mercado de cada

dia, a matéria cobra do PT e de seu candidato uma postura mais madura em relação à

crise econômica. “O melhor que o PT tem a fazer em favor da estabilidade dos

mercados; em vez de esbravejar como tem feito, é sair logo da puberdade socialista e

mostrar, preto no branco, como pretende manter o país no rumo da modernidade e da

estabilidade.”69

                                                
68 Revista IstoÉ, matéria: Ciro atropela, 07/08/2002, p.30.
69 Revista Veja, matéria: Carta ao leitor, 19/06/2002, p.09.
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Esta é a imagem que ilustra o texto citado anteriormente. Lula é retratado como

se fosse um pequeno demônio saído das fábulas infantis dos irmãos Grimm. Num

fundo vermelho-alaranjado, seu rosto nervoso com as sobrancelhas arqueadas e os

gestos de seus dedos produzem uma imagem infernal. A legenda que acompanha esta

imagem, “o discurso de Lula ainda não convenceu o mercado”, ajuda à compreensão

de que esta pessoa não pode de forma alguma trazer paz e estabilidade para a nação.

A capa desta edição mostra um ponto de interrogação amarelo num fundo preto com

a pergunta: O Brasil pode virar uma Argentina?

Quando a revista IstoÉ aborda o tema medo, faz de forma escancarada. Suas

imagens e/ou diagramação não produziram o terrorismo imagético visto na Veja. A

revista procurou abordar o tema em matéria publicada, em 23 de outubro, como já foi

mencionado. A capa desta matéria, ao contrário da Veja, explora o lado fraternal, da

amizade, coloca duas crianças abraçando-se cada uma representando um candidato,

com o título: Como conviver com as diferenças.
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Nas imagens da matéria publicada sobre a questão, Serra e Lula foram retratados

sorridentes. A diagramação das imagens produz uma linha que direciona nosso olhar

de uma imagem a outra. Na fotografia maior, Tasso Jereissati 70 e José Serra olham

para o lado direito e uma mão aponta na mesma direção. Esta formação de olhares e

linhas que o braço produz direciona nossa leitura para a imagem de Lula sorridente,

que nada faz lembrar a pessoa que foi retratada no editorial da concorrente.

                                                
70 Atual presidente do PSDB e senador da República pelo Estado do Ceará.
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O humor esteve presente em todas as imagens publicadas pela revista IstoÉ

durante o período pesquisado. Na capa de 28 de agosto, o então presidente da

Republica, Fernando Henrique Cardoso aparece sentado numa cadeira olhando para

seu lado esquerdo, deste lado encontra-se uma cadeira vazia esperando por alguém.

O subtítulo da capa coloca a possibilidade de FHC apoiar o representante da esquerda

no segundo turno, caso José Serra não emplacasse.
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A reportagem publicada sobre este fato é intitulada Saída pela esquerda e mostra

uma fotografia de FHC com Lula. Os dois estão sentados olhando um para o outro e,

no espaço vazio entre eles, há uma pequena imagem desfocada de Serra, em primeiro

plano, com FHC sorridente ao fundo, como a se fosse sua sombra. A diagramação

desta imagem produz um triangulo entre a imagem de Lula, FHC e de Serra.

      

Este artifício de diagramação é utilizado por algumas revistas de celebridades (Caras,

Contigo, etc.), quando publicam reportagens sobre triângulos amorosos. Quase

sempre a imagem principal é a do novo casal formado, enquanto numa imagem

menor aparece o suposto traído.

O tratamento empregado por cada uma das revistas às imagens de Lula neste ano

eleitoral é muito diferente. Esta diferença fica evidenciada com a última publicação

das eleições presidenciais. Quando Lula sai vitorioso, cada revista publicou uma

edição especial, em que constavam a vitória do candidato, sua biografia, os planos

para o novo governo e como transcorreu o fim das eleições para o adversário

derrotado.

A edição da revista Veja, de 30 de outubro, contém uma matéria especial com 17

fotos. A revista procura mostrar o perfil do novo presidente da República, sua
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trajetória de vida e política através de uma matéria dividida em duas partes. No início

da primeira parte, a revista exalta a democracia brasileira, colocando que esta “não é

exercida apenas para salvar as aparências das elites que se revezam no poder” (...)

“com a chegada de um homem do povo à presidência da republica”71. Para mostrar

que “Lula desafiou a história para chegar ao posto máximo da atividade política,”72

relembra outra personalidade brasileira de origem humilde que foi destaque na

história nacional: Machado de Assis “mulato, epilético, nascido pobre num morro

carioca”. Na outra parte da matéria, a revista publica em seis páginas sua trajetória e

biografia pessoal, esta respaldada no livro de Denise Paraná (2002) Lula o filho do

Brasil73. Na matéria são destacas a infância pobre de Lula e suas dificuldades quando

jovem. Porém, o que mais chama a atenção é o tom empregado pela revista como fio

condutor da trajetória política de Lula. A matéria inicia-se relembrando que o novo

presidente da República é ex-metalúrgico e foi contra o curso normal da história de

sucessão presidencial. Para esta constatação, a revista descreve as conquistas do

presidente eleito até chegar ao cargo máximo da vida política:

Lula não conquistou o mais alto posto da hierarquia do país alavancado por
trunfos eleitorais. Jamais foi vereador e nunca administrou uma cidade.
Também não se elegeu governador de Estado nem foi ministro de nada.
Construiu sua trajetória à base de derrotas. E, por meio delas forjou o que é
hoje (...) Ironicamente sua única vitória nas urnas até então representou seu
purgatório. Ele nunca escondeu que odiou a experiência no Congresso.
Detestava a burocracia do legislativo e, mais do que tudo, o fato de que ali
não mandava nada.74

Na revista IstoÉ, a edição especial explora outro caminho para apresentar aos

leitores o presidente eleito. No editorial A pintura do metalúrgico, a revista publica

todas as suas capas que continham a imagem de Lula, tendo início nas primeiras

greves no ABC paulista em 1978.

                                                
71 Revista Veja, matéria: Lula muda a história. Vinte anos na oposição, 30/10/2002, p.35.
72 Idem.
73 PARANÁ, Denise. Lula o filho do Brasil. São Paulo, Fundação Perseu Abramo, 2002.
74 Revista Veja, matéria: Lula muda a história. Vinte anos na oposição, 30/10/2002, p.37-38.
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Neste editorial a revista, assim como sua concorrente, exalta o processo democrático

brasileiro, porém as características escolhidas para apresentar o agora presidente

eleito, Lula, foram as mudanças vividas pelo então líder metalúrgico até tornar-se um

estadista.

Naquele tempo, o terno e a gravata não faziam parte do dia-a-dia do líder
metalúrgico. Mas na pintura, exibida em plena assembléia na Vila Euclides,
com alegria, orgulho e de maneira quase messiânica por um metalúrgico, vê-
se um Lula estadista, de terno e gravata e tendo ao fundo a bandeira nacional.
Como um estadista. Como se fosse um presidente da República. E como foi
fotografado, mais de 20 anos depois, para a capa da edição histórica de IstoÉ.
(...)  De terno, gravata e com a bandeira brasileira ao fundo. E como
presidente eleito do Brasil. Entre as duas imagens, além dos 22 anos de
diferença, é importante notar um outro detalhe.  Na orgulhosa pintura do
anônimo metalúrgico, Lula aparece sério. A seriedade para lidar com homens
corajosos que peitavam a violência, repressão militar e enfrentavam muito
gás lacrimogêneo, golpes de cassetete e prisões. (...) Uma vitória que veio se
desenhando em meio a uma habilidosa costura de um cuidadoso pacto
social75

Em seguida, a matéria menciona o nome de cada assessor de Lula na campanha, seus

cargos e como cada um deles acumularam “considerável milhagem em viagens pelo

mundo, para explicar a banqueiros e autoridades econômicas que os planos de Lula

                                                
75 Revista IstoÉ, 30/10/2002, p.09.
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são consistentes, merecem a aceitação do mercado e em seu dicionário não existe a

palavra calote.”76

Na edição, a matéria que apresenta o novo presidente é intitulada Feliz

aniversário, referindo-se às datas do pleito que ocorreram nas duas datas de

aniversário de Lula (já mencionado anteriormente). Esta matéria possui cinco

imagens do novo presidente durante a campanha e a festa da vitória, na Avenida

Paulista, em São Paulo.

Diferentemente da Veja, o tom empregado pela IstoÉ para apresentar o presidente

eleito refere-se a uma figura de estadista, como mostra o editorial, acrescentando

quais devem ser os primeiros passos do governo de Lula, já que:

conversar é o verbo mais conjugado pelo líder petista. Por isso insistiu tanto
na formação de um governo de consenso nacional, inspirado no Pacto de
Moncloa, implementado pelo 1o ministro espanhol Adolf Suarez, em 1978,
após a ditadura franquista. Partidos sindicatos e outros setores da sociedade
conseguiram fazer um acordo que construiu os alicerces para a nova
democracia espanhola. O pacto proposto por Lula tem novo nome: Conselho
de Desenvolvimento Econômico e Social. Há muito tempo ele acalentava a
idéia de um acordo nacional. Outra palavra chave de seu governo será
planejamento.77

Em seguida, a matéria especula quais serão os prováveis ministros do seu governo e

como o presidente FHC e sua equipe preparavam a transição.

Para mostrar a biografia de Lula, a revista produz uma série de imagens para

contar a sua história, lembrando um álbum de fotografias, intitulada Luiz Inácio

LULA da Silva: um brasileiro. De operário a presidente. Este "álbum" é dividido por

temas (família, militância, negociador, cadeia, a intervenção, emoção, fundação do

PT, pelo mundo, a derrota, a festa, a vitória do real), em que a revista procura contar

a trajetória de Lula através das imagens e com um pequeno texto, só para situar o

leitor dos acontecimentos vividos pelo presidente eleito.

Todas as diferenças já apontadas aqui entre o tratamento dado nas revistas, tanto

nas matérias como nas imagens de Lula quando era candidato até o final das eleições,

podem ser resumidas na escolha imagética de representá-lo na capa das edições

especiais.

                                                
76 Idem.
77Revista IstoÉ, matéria: Feliz aniversário, 30/10/2002, p.28.
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Aparentemente é a mesma forma de representação: um Lula sorridente com a

bandeira nacional. Mas existem diferenças marcantes, que podem servir de resumo

do tratamento dado ao Lula durante toda a campanha e da forma como foi descrito

nos editoriais e nas matérias de cada revista. Nas duas capas existem as mesmas

informações: triunfo histórico de Lula, como mostra o título da Veja, e edição

histórica na IstoÉ. Os desafios que o novo presidente iria enfrentar também foram

lembrados por ambas as publicações.

As diferenças que aparentemente são sutis tornam-se gritantes quando se olha

atentamente. A imagem escolhida pela revista Veja mostra um Lula erguendo a

bandeira do Brasil, que fica em primeiro plano. O nome da revista, seu título e

subtítulo produzem uma moldura para o rosto embriagado de felicidade do presidente

eleito. Porém, o que se torna mais evidente na imagem são as cores escolhidas pela

revista para compor o enquadramento. Optou-se por utilizar o azul e amarelo da

bandeira nacional. Não se pode ignorar que estas cores são as mesmas utilizadas pelo

PSDB para sua representação e de seu mascote na figura de um tucano.

Na edição da revista IstoÉ, a forma de representar o presidente eleito é

praticamente igual à da capa de sua concorrente: Lula aparece com um sorriso sereno

e a bandeira do Brasil também se faz presente, estando esticada e formando um pano
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de fundo para Lula, que se encontra em primeiro plano numa postura retilínea. Como

sua concorrente, as cores da capa são extraídas da bandeira nacional, mas a revista

opta pelo verde e amarelo, neutralizando as disputas partidárias e afirmando que este

é o presidente do Brasil. A luz utilizada pela revista é quente, diferente da escolhida

pela concorrente. A luz produz um degradê do leste para o oeste como o nascer do

sol, insinuando que um novo governo estava para nascer. Outra diferença entre as

capas é o posicionamento do nome da revista. Na Veja, o nome é posto sobre a

imagem de Lula, enquanto na IstoÉ o destaque é para a figura representada, sendo

que o nome aparece em segundo plano.
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3.2.4 AS MUDANÇAS IMAGÉTICAS DAS REVISTAS VEJA E ISTOÉ NAS ELEIÇÕES

PRESIDENCIAIS DE 1989 E 2002

A revista Veja, durante as campanhas eleitorais de 1989 e de 2002, apresentou

duas formas diferentes de caracterizar o personagem Luiz Inácio Lula da Silva, as

quais foram aqui analisadas. Entretanto, percebe-se que o seu discurso, na construção

de enunciados a respeito do personagem, não se alterou. As imagens, quando

associadas ao texto e comparadas entre si, produziram o mesmo sujeito de 1989 e

2002. Observa-se que houve uma tentativa do candidato, em 2002, de construir uma

nova imagem. Entretanto, o discurso que sobressai nas páginas da revista Veja, para

seus leitores, não mudou de um período eleitoral para o outro, mantendo-se numa

tentativa de consolidar sua posição ideológica.

O outro veículo de comunicação estudado, a revista IstoÉ, no que se refere aos

enunciados imagéticos, acompanhou o movimento do candidato em sua

transformação, procurando apresentá-lo em sua nova imagem de um político não

mais tão arraigado aos desejos dos trabalhadores, sua origem de metalúrgico, mas

como um político que poderia atender a todos os setores da sociedade, inclusive

comprometido com o projeto de desenvolvimento capitalista do país.

No final da análise das imagens de 1989, chamou-se a atenção para o projeto

gráfico de cada revista. Foram expostas duas páginas de matéria, em que se percebia,

na Veja, a preocupação em diagramar as imagens de forma que ocupassem o espaço

de duas ou mais colunas. Já o projeto gráfico da IstoÉ mostrava-se mais dinâmico,

em que as imagens por si só dialogavam independentemente das palavras (legenda e

matéria escrita).

Em 2002, ocorreram algumas mudanças significativas relacionadas à produção

fotográfica apresentada nas revistas. A primeira mudança refere-se ao corpo editorial

das revistas. Em 1989, a Veja trazia entre suas editorias o cargo de editor de

fotografia e, em 2002, este cargo já não existia, sendo alterado para uma coordenação

fotográfica. Já na IstoÉ, mudança ocorrida foi do responsável pela editoria.

No projeto gráfico também observam-se mudanças significativas. Na IstoÉ, o

projeto da revista ficou mais duro e as imagens, que antes possuíam uma dinâmica na

forma de serem apresentadas, em 2002 passaram a ocupar o espaço das colunas,
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lembrando um pouco a forma de editoração utilizada pela Veja. Porém, a escolha das

imagens fotográficas feitas pela revista consegue proporcionar destaque para as

imagens independentemente da forma em que estão diagramadas.

                           

Antes de relaciona as publicações e a utilização das imagens pelas revistas nos

anos pesquisados, é preciso ressaltar que houve uma mudança significativa no

candidato Luiz Inácio Lula da Silva, entre 1989 e 2002. As mudanças vividas por

Lula foram de duas grandezas: políticas e físicas (estas relacionadas diretamente com

sua imagem pública). As primeiras foram noticiadas e criticadas através das matérias

das revistas estudadas. Já as mudanças relacionadas à imagem de Lula, percebe-se no

conjunto das mesmas publicadas em 2002, que as opções foram por publicar imagens

onde o candidato está sempre sorridente, ou acompanhado por caciques importantes

da política nacional. Mas existiram exceções, quando as matérias tratavam

diretamente da crise econômica. Foram mostradas poucas imagens de comício onde,

na maioria das vezes, o candidato está gesticulando e com as roupas manchadas de
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suor. Esta forma de representação foi muito empregada, como visto anteriormente,

em 1989.

 78

        79

A Veja publicou, em 1989, seis capas que continham a imagem de Lula, seja

como fotografias ou com caricaturas, e em 2002, foram apenas três. Em 1989, na

maioria das imagens que retrataram o então candidato, a revista optou por utilizar

imagens deste com um semblante carrancudo. Somente na capa de 18 de outubro

Lula aparece como o As do baralho: a imagem mostra um rosto sorridente, fazendo

contraponto à figura de Brizola com a expressão de preocupação, representado com a

carta Rei. Nas demais, é explorada a imagem do homem do povo, sempre com rosto

fechado e a barba grande no estilo revolucionário de esquerda.

                                                
78 Revista Veja, foto de Dida Sampaio e Revista IstoÉ, matéria: Ferrão de marimbondo, 28/08/2002,
foto de José Paulo Lacerda/AE.
79 Revista Veja, matéria: A hipótese de Lula, 29/11/1989, foto de Antônio Ribeiro e Revista IstoÉ,
matéria: A síndrome do mau menino, 28/06/1989, foto:de Márcia Zoet
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A revista IstoÉ publicou somente três capas com a imagem de Lula, em 2002,

sendo uma destas a edição especial sobre a vitória nas eleições. As outras duas

imagens foram publicadas em 17 de julho e 09 de outubro.

Em 1989, cada revista produziu pelo menos uma capa com cada candidato à

Presidência da República. Estas edições traziam matérias sobre a biografia, tanto

política quanto pessoal, de cada um. Na ocasião, a Veja e a IstoÉ publicaram

editoriais comentando a necessidade de se produzirem tais capas e afirmaram que

isso não significava que estavam tomando partido de algum, reafirmando a

imparcialidade de suas publicações.

Já em 2002, a preocupação de produzir pelo menos uma matéria especial de cada

candidato só existiu na revista IstoÉ, que produziu uma série especial denominada

IstoÉ cidadania, além de publicar uma capa com cada um dos quatro principais

candidatos.

Nesta seção, a revista fez uma matéria dividida em duas etapas. A primeira

apresenta uma entrevista com o presidenciável da vez e, a na segunda parte, traz um

ensaio fotográfico em preto e branco do dia-a-dia dos candidatos. A reportagem

sobre Lula foi a última a ser publicada (a revista não explica a escolha da ordem das
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edições), em 02 de outubro. Esta seção procurou o máximo de neutralidade,

produzindo a mesma quantidade de páginas para cada candidato e a mesma

diagramação nas imagens.

Nestes dois anos pesquisados (1989 e 2002), a revista IstoÉ foi a publicação que

mais preocupou-se em expressar, através das imagens, um posicionamento. Tanto na

utilização das imagens para ridicularizar um ou outro candidato, quanto na sua

técnica de diagramação, percebe-se que a revista, em 1989 e continuando de certa

forma em 2002, procurou obter com as imagens algo mais que meras ilustrações. Ao

contrário, sua concorrente, nos dois períodos estudados, utilizou as imagens para

ilustrar suas matérias, publicando em algumas ocasiões imagens dissonantes com o

texto.

Como visto anteriormente, a vinculação de dependência da história com a

produção de enunciados imagéticos impede de se olhar uma imagem fotográfica em

estado puro. Entretanto, ao se, escolher uma fotografia desvinculada do fato

histórico, neste caso a campanha eleitoral de 2002, e observá-la como imagem

fotográfica isolada do processo, é possível descolar sua figura do discurso difundido

pelas revistas Veja e IstoÉ. A fotografia seria apreendida com o universo individual e

não com o das revistas.

Na revisão das imagens fotográficas apresentadas nas revistas pesquisadas,

observou-se que enunciados diferentes foram produzidos e disseminados em 1989 e

2002. Revela-se que o candidato Lula sofreu alterações significativas no intervalo de

13 anos, entre uma campanha presidencial e a outra.

Entretanto, uma imagem fotográfica do candidato realizada por um fotógrafo X e

que carrega uma série de enunciados, quando publicada em determinado meio de

comunicação, será acrescida dos enunciados das outras imagens fotográficas que

estão publicadas no mesmo veículo, juntamente com o texto. Este movimento é

determinado por valores simbólicos e se apropriará dos enunciados a fim de difundir

o discurso ideológico próprio de cada revista.

No período da campanha de 2002, o candidato Lula buscou criar novos

enunciados sobre si mesmo, procurando representar um candidato menos radical,

com um discurso próprio de aceitação e inserção nas regras do capital. Esta mudança

concretiza-se na construção da imagem de uma figura de “lulinha paz e amor”.
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A mídia, tanto nas revistas estudadas como em outros meios de comunicação

impressa ou oral, procuraram a todo o momento destituir o poder desta imagem. Não

importava se ela foi criada e estruturada pelo próprio candidato junto ao seu partido,

após anos de reflexão para tentar conseguir chegar ao seu alvo, a presidência da

República, ou como forma de buscar uma adequação ao momento histórico mundial

e também na construção de um Lula como mercadoria que todos desejariam

consumir.

Não se podemos afirmar que as fotografias voltaram ao seu momento áureo das

grandes reportagens fotográficas das revistas Realidade e O Cruzeiro.80 Porém, em

cada imagem existe uma história própria e este discurso, mesmo que às vezes seja

ignorado, se faz de alguma forma atuante e presente.

                                                
80 Ver Capitulo I
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, iniciou-se a nossa investigação contando um pouco da história da

fotografia: como está apareceu para a sociedade e foi incorporando valores já há

muito cristalizados e se transformando numa ferramenta para a sua disseminação.

A fotografia, num primeiro momento, é tratada com um certo romantismo; a

fascinação que sua especialidade técnica exerce impede que se depare com o seu real

“poder” na forma de registrar o mundo.

Peter Burke, no seu livro Testemunha ocular, procura mostrar todo o poder que a

imagem, seja pintura, gravura, desenho ou fotografia, possui na construção da

história bem como sua importância enquanto documentos para a investigação do

passado. Porém, o autor alerta para duas armadilhas que podem ser encontradas

quando se usam as imagens como forma de fonte histórica. A primeira está, de certa

forma, relacionada à discussão aqui no capítulo II. O autor relembra que, na

produção de uma imagem, deve-se considerar a interpretação do produtor e para

quem este produziu a imagem. Para isso, Burke menciona os casos dos fotógrafos

Lewis Hine e Jacob Riis, que produziram imagens a fim de promover alterações

perante a opinião pública de seus países e chamar a atenção para os acontecimentos

registrados, e a utilização das imagens pelo governo norte-americano através da

FSA81 no momento de crise econômica. Estes casos foram citados no capitulo I. O

segundo alerta refere-se à capacidade se perceber o que as imagens estão mostrando.

Uma imagem não é simplesmente o que está num primeiro momento apresentado ao

olhar. Nelas estão agregados enunciados que dão indícios da real existência daquela

imagem. Conforme o autor, é necessário aprender a ler estas imagens, a fim de se

traduzirem os códigos escondidos e compreender seus enunciados (BURKE,2001).

Como estamos absorvidos nessa “sociedade do espetáculo”, as imagens são os

meios onde o caráter fluido e frágil da sociedade hoje se faz presente. Deve-se atentar

para a produção e construção das imagens pois não  e suas influência cotidiana, que

                                                
81 Farm Segurity Administracion:  Um programa do governo norte-americano destinado a socorrer
pequenos agricultores endividados após a quebra da bolsa de 1929; fotógrafos foram contratados pela
FSA e enviados à zona rural para documentar a situação dos agricultores.
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criam, através de uma associação texto+imagem+meio difusor, discursos que são

transmitidos.

Como Burke, outro autor que alerta para a necessidade de se observar melhor as

imagens é Alberto Manguel. Ele afirma que uma imagem está repleta de indícios e,

ao se prestar atenção nestes, é possível interpretá-las. Entretanto, como a sociedade

perdeu a capacidade da leitura de imagens, não se consegue mais perceber as

nuances. O autor aponta, como um dos fatores para a perda da capacidade da leitura,

a produção maciça das imagens, sejam elas registradas por nós nas nossas férias,

sejam veiculadas pelos meios de comunicação. Esta massificação na produção das

imagens provoca uma leitura rasa, em que só se vêem os estereótipos presentes em

cada uma delas (MANGUEL,2001).

Neste trabalho, procurou-se ultrapassar as barreiras criadas pela produção em

massa das imagens, para investigar como os meios de comunicação construíram, a

partir das fotografias, a imagem de Luiz Inácio Lula da Silva. Constatou-se que as

fotografias isoladamente possuem certos enunciados, mas quando associados ao meio

de comunicação a qual ficará publicada, passam a transmitir o discurso de cada

publicação. Na investigação, deixou-se o lado romântico e sedutor inerente às

fotografias para perceber como se deu a construção de Lula durante as campanhas

eleitorais presidenciais de 1989 e 2002.

Cada uma das revistas estudadas possuía uma linha ideológica particular e, nos

períodos estudados as imagens foram utilizadas de diferentes formas para retratar o

candidato do PT, no intuito de transparecer o posicionamento de cada revista. É de

extrema importância salientar que cada uma das eleições, nesse caso presidenciais,

estava inserida numa conjuntura histórica específica.

Em 1989, como já mencionado no capítulo III, as eleições presidenciais tiveram

uma grande visibilidade na mídia. Cada revista procurou cobrir o fato através de

texto, charges e imagens fotográficas, objetivando conduzir a cobertura das

candidaturas conforme sua linha editorial. O mesmo sucedeu em 2002, depois de

duas disputas eleitorais presidenciais em que foi pequeno o interesse da mídia em

divulgar, já que o candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, se elegeu no

primeiro turno com ampla vantagem.

Na Veja, a construção da imagem de Lula, a primeira eleição em 1989, deixou

claro como a revista retratava o candidato, procurando em cada publicação, através
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da construção das imagens, mostrar um candidato despreparado, demasiadamente

relaxado e com ideais socialistas, os quais a revista julgava ser perigoso para um

governante do país. Este mesmo posicionamento se repetiu na eleição de 2002. As

imagens publicadas na revista procuraram desqualificar o candidato do PT, porém,

neste ano, a construção de um Lula não confiável para governar não foi tão bem

sucedida. As imagens, mesmo que estivessem associadas a outras imagens

publicadas nas mesmas edições, através da utilização dos enunciados presentes

nestas, não contribuíram tão claramente para transportar os ideais da revista na busca

da construção de uma imagem negativa do candidato do PT. A dificuldade desta

caracterização, por parte da Veja, ocorreu por uma mudança do próprio candidato,

que alterou sua forma de vestir e de falar. As imagens publicadas mostram um outro

Lula, muito parecido com os candidatos que a revista sempre apoiou e julgou possuir

ampla capacidade para governar. Porém, a maneira encontrada pela revista para

associar a imagem de Lula àquela que Veja procurava difundir se deu publicando, em

todas as edições, matérias sobre a crise econômica, associando-a às pesquisas de

intenção de voto e sempre buscando ligar os problemas de ordem econômica com a

possibilidade de Lula se eleger presidente.

Em IstoÉ, a construção da imagem do candidato Lula, nas duas eleições

pesquisadas, foi semelhante. Não se pode afirmar que a publicação era pró-Lula, mas

é possível considerar que a forma procurada pela revista para caracterizar a imagem

do candidato do PT sempre buscou evidenciar os atributos que a sua concorrente

explorava de forma negativa e utilizá-los de forma positiva. A revista, durante a

primeira eleição estudada (1989), procurou fixar em suas imagens e,

conseqüentemente, em suas matérias escritas um Lula que dialogava com o povo

brasileiro e que, mesmo com uma aparência de “guerrilheiro cubano”, conseguia em

seu palanque promover alianças políticas só vistas durante a campanha das Diretas

Já. E não como o “comunista comedor de criancinhas”, que sua concorrente

procurava construir. Em 2002, com as mudanças produzidas pelo próprio candidato

do PT, a revista procurou só salientar estas alterações promovendo uma série de

imagens de um Lula sorridente e afinado com o empresariado brasileiro, numa busca

de parcerias para promover o crescimento do país. Ao contrário da Veja, a revista

procurou desvencilhar a imagem de Lula da crise econômica, um dos assuntos mais

discutidos durante esta campanha eleitoral. Outra característica específica observada
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na IstoÉ refere-se à utilização da imagem. A revista, durante os dois períodos

pesquisados, sempre demonstrou na sua diagramação preocupação no tratamento

(espaço) dado às imagens. O projeto gráfico passou por mudanças no intervalo de 13

anos entre uma eleição e outra, mas conseguiu conservar o tratamento da imagem

como parte significante da construção da revista.

A ensaísta Susan Sontag investiga, em seu livro Diante da dor dos outros, a

produção das imagens fotográficas hoje e como,, através de todos os artifícios que

estão presentes nesta produção, as imagens não estão surtindo o efeito que poderiam

produzir. As especificidades inerentes a uma imagem que ela aponta, como a

memória e o caráter documental, se diluíram na “sociedade do espetáculo”. A

imagem com valor de mercadoria e como catalisadora do discurso midiático deixou

de cumprir um de seus papéis na sociedade. Por estarmos inseridos nessa sociedade

espetacular, em que as imagens, sejam fotográficas ou em movimentos (TV, cinema,

vídeos), transformaram-se num convite ao voyeur: a dor dos outros não incomoda,

vemos as imagens que durante a brevidade de segundos (às vezes) provoca algum

sentimento, mas logo em seguida uma outra imagem nos proporciona o esquecimento

e desperta outro sentimento, sem que possamos assimilar a experiência que uma

imagem proporcionou (SONTAG,2001).

Mesmo que em nossa sociedade a produção maciça de imagens provoque um

anestesiamento, a construção de clichês e a falta de crítica, pode-se, neste como em

outros casos, tornar a ver as imagens fotográficas e assim procurar decifrar com

calma seus enunciados e compreender para que fim foram produzidas. As imagens

deveriam ser mais que um convite ao olhar fluido.

(...) o fluxo incessante de imagens (televisão, vídeos, cinema) constitui o
nosso meio circundante, mas quando se trata de recordar, a fotografia fere
fundo. A memória básica é a imagem isolada numa era sobrecarregada de
informação, a fotografia oferece um modo rápido de apreender algo e uma
forma compacta de memorizá-lo. A foto é como uma citação ou uma máxima
ou provérbio. Cada um de nós estoca, na mente, centenas de fotos, que
podem ser recuperadas instantaneamente.(SONTAG,200,p.23).

A imagem fotográfica, por ser estática, possui a particularidade, por de ser

admirada e depois tornar a ser contemplada, permitindo assim, buscar atentamente

com nosso olhar os símbolos presentes na imagem. Desta forma, é possível driblar

nosso enraizamento nos clichês e procurar ler as imagens, deixando que a experiência



118

de vê-las nos atinja. Mas como hoje em dia, com a produção de milhares de imagens,

não damos conta de absorvê-las, seus enunciados discursivos passam por nós sem

que percebamos que as imagens estão produzindo um determinado discurso. Nos

tornamos cada vez mais analfabetos em imagens, pois não conseguimos ler o que

elas dizem, absorvendo passivamente seus enunciados discursivos.
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ANEXO 01: O jornal O Estado de São Paulo A14 Internacional terça-feira, 06 de
         setembro de 2005.



124

ANEXO 01: O jornal O Estado de São Paulo A14 Internacional terça-feira, 06 de
setembro de 2005.
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ANEXO 01: O jornal O Estado de São Paulo A14 Internacional terça-feira, 06 de
setembro de 2005.
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ANEXO 02: O jornal O Estado de São Paulo D 10 Caderno 2 sábado, 12 de
novembro de 2005.
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ANEXO 03: Capas Revista Veja 1989

                    
         21.06                       12.07                       19.07                       26.07                         02.08

                        
        06.09                        20.09                        11.10                        18.10                       01.11

                    
08.11 15.11                          22.11                      29.11                         06.12

        13.12
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ANEXO 04: Matérias Revista Veja 1989

                           
                                                             Sem Pedir Licença 21.06

                                    
                             Lula- Bisol 12.07                                   Correndo atrás do prejuízo 19.07
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ANEXO 05: Matérias Revista Veja 1989

                     Falta de sintonia 26.07

               Falta de sintonia 26.07

                Falta de sintonia 26.07



            
      Partindo em ponto                       Índice 06.09                    Um operário vai à luta na sucessão
           morto 02.08                                                                                           06.09

             
                                                               A última chance 20.09



ANEXO 06: Matérias Revista Veja 1989

          
        Carta ao Leitor 11.10                   Aparece o efeito Lula              Propostas na mesa 11.10
                                                                           11.10

             
                               Índice 18.10                                                        Lula entra no jogo 18.10

                  
No moedor de carne 01.11           Foto sobre matéria caso Lubecca 08.11        Duelo por uma vaga
                                                                                                                                         15.11



ANEXO 07: Matérias Revista Veja 1989

             
                                      A briga pela faixa 22.11                                    A arrancada de Lula 22.11

                           
  A hipótese de Lula                 Foto referente a entrevista             Jogo bruto na reta de chegada 29.11
           29.11                           da secessão Páginas Amarelas
                                                                   29.11

            
Foto referente a matéria                Cenas secretas 13.12                         Última esperança 13.12
     sobre o segundo
       turno 06.12



ANEXO 08: Capas Revista IstoÉ Senhor 1989

                    
        28.06                        19.07                       06.09                         13.09                          20.09

                         
       27.09                       04.10                        11.10                           18.10                         25.10

                            
      01.11                         22.11                        29.11                         06.12                          13.12



ANEXO 09: Matérias Revista IstoÉ Senhor 1989

              
Matéria sobre Ulysses Guimarães          A síndrome do mau            Imagem da primeira pesquisa
                     28.06                                        menino 28.06                                   19.07

           
  Eles não usam Black Tie  19.07          Clima de terror 06.09                  Esperando Godot 13.09

     
     Índice 20.09                  Editorial 20.09                                        Afif é novidade 27.09



ANEXO 10: Matérias Revista IstoÉ Senhor 1989

   
    Um candidato de carne e osso            Foto da matéria A semana          Foto matéria Zero de novo
                       04.10                                     vai não vai 18.10                                 25.10

      
    Foto matéria Arte pelo voto          Editorial 22.11                    22.11                    A bandeira da

01.11 esquerda 22.11

                 
  Espantando o demônio 29.11                             Foto matéria O tricô dos candidatos 29.11



ANEXO 11: Matérias Revista IstoÉ Senhor 1989

      
        Efeitos colaterais 06.12                               Confortável vantagem de Collor 06.12

                     
                Verdades e mentiras 13.12                                              Frente e verso 13.12

     
Foto matéria Posse já 13.12



ANEXO 12: Capas Revista Veja 2002

          
       05.06                      12.06                      19.06                        26.06                      03.07

          
         10.07                    17.07                      24.07                        31.07                      07.08

          
         14.08                       21.08                    28.08                        04.09                       11.09

         
        18.06                       25.09                      02.10                      09.10                         16.10

  
          23.10                     30.10



ANEXO 13: Matérias Revista Veja 2002

                           
                     Foto do índice 05.06                                         Foto sessão Contexto 05.06

      
           Entre a caixa preta e o caixa dois 05.06                         A batalha pelos retalhos 05.06

                 
                     O poder da faixa  12.06                                         Sessão Em foco 12.06



ANEXO 14: Matérias Revista Veja 2002

                          
              Carta ao Leitor 19.06                                 A crise explodiu antes da hora 19.06

           
           Deu trabalho mais Lula atraiu                                            Sessão Radar 03.07
                     o capital 19.06

       
        Tudo sugere o terceiro confronto 03.07                          Ciro alcança José Serra  10.07



ANEXO 15: Matérias Revista Veja 2002

            
                                 A luta para ser o anti-lula 17.07                                  A situação piorou para
                                                                                                                                  ele  31.07

      
                                                  Lulalice no país das maravilhas 31.07

       
                                                   As rampas rumo ao planalto 14.08



ANEXO 16: Matérias Revista Veja 2002

     
        Sessão Radar 14.08               A imagem é tudo 14.08                Espelho, espelho meu  14.08

           
                  A guerra vai começar 21.08                              O peso de segurar o leme 21.08

                
          Fazendeiros FIESP E FEBRABAN                   Índice 04.09                 Sessão Radar 04.09
                                 28.08



ANEXO 17: Matérias Revista Veja 2002

       
                  Lula a mil por hora 04/09                                      Lula lá no segundo turno 11.09

     
                                   O tucano de asas novas 18.09                                              Índice 25.09



    
             Tudo pelo segundo turno 25.09                                    Entrevista especial 25.09



 ANEXO 18: Matérias Revista Veja 2002

  
                                                       Cristão-novos do capitalismo 25.09

          
                                              Matéria sobre José Dirceu 25.09

                      
                          Índice 02.10                                               Carta ao leitor 02.10



ANEXO 19: Matérias Revista Veja 2002

      
                                                       Exageros, promessas e mentiras 02.10

                      
         Eles lularam na reta final 02.10                     Índice 09.10                    Carta ao leitor 09.10

          
  A rota de Lula para o poder 09.10                                     Em torno de Lula 09.10



ANEXO 20: Matérias Revista Veja 2002

                    
                 Em nome do futuro 09.10                                     Sessão Radar 16.10

            
        O joga das alianças 16.10                  Foto do indice 23.10         Transição na crise 23.10

            
            Índice e Carta ao Leitor 30.10                                         Lula muda a história 30.10



ANEXO 21: Matérias Revista Veja 2002

    
                Vinte anos de oposição 30.10                              O que lês querem de Lula 30.10

   
                                                    O que eles querem de Lula 30.10

          O que eles esperam de Lula 30.10



ANEXO 22: Capas Revista IstoÉ 2002

            
         05.06                       12.06                         19.06                         26.06                       03.07

                
         10.07                       17.07                          24.07                        31.07                       07.08

     
          14.08                       21.08                          28.08                        04.09                     11.09

            
           18.09                        25.09                        02.10                       09.10                      16.10

  
         23.10                     30.10



ANEXO 23: Matérias Revista IstoÉ 2002

            
    Olho vivo faro fino                        Divididos para sempre 12.06            Ser ou não ser 12.06
             05.06

   
               Escanteio nas eleições 19.06                                       Vidraça quebrada 26.06

     
      Efeito pesquisa 03.07              Ninho de espiões 10.07                    Jogo duro 17.07



ANEXO 24: Matérias Revista IstoÉ 2002

       
             Índice 24.07                                                       O fantasma de 89  24.07

   
    Prioridade: emprego 31.07                 Ciro atropela 07.08                     Lula quebra o gelo 07.08

            
    Capitalismo de resultado 14.08                                         Debate é uma festa 14.08



ANEXO 25: Matérias Revista IstoÉ 2002

     
      O canto da sereia 21.08             Saída pela esquerda 28.08          Ferrão de marimbondo 28.08

      
                                Sinais de vida 04.09                                          Matéria sobre a dupla sertaneja
                                                                                                                                  11.09

                   
              O alvo agora é Lula 18.09                                                  O assédio aos infiéis 25.09



ANEXO 26: Matérias Revista IstoÉ 2002

                         
                           Febre verdinha 02.10                                                         Efeito Lula 02.10

  
                                                     Matéria especial com Lula 02.10

                     
                                             Matéria especial IstoÉ cidadania 02.10



ANEXO 27: Matérias Revista IstoÉ 2002

     
                                               Matéria especial IstoÉ cidadania 02.10

              
                                                     Emoção na reta final 09.10

         
                   O desafio de Mr. Lula 09.10                                           Os astros da eleição 09.10



ANEXO 28: Matérias Revista IstoÉ 2002

            
         Editorial 23.10                  O muro da rejeição 23.10                       Quem tem medo? 23.10

       
           Editorial 30.10                                                       A vez do pacto 30.10

    
                                                           Feliz aniversário 30.10



ANEXO 29: Matérias Revista IstoÉ 2002

    
                                      Matéria especial de operário a presidente 30.10

   
                                     Matéria especial de operário a presidente 30.10

   
                                 Matéria especial de operário a presidente 30.10



ANEXO 30: Matérias Revista IstoÉ 2002

   
                                           Matéria especial de operário a presidente 30.10

    
                                          Matéria especial de operário a presidente 30.10

   
                                         Matéria especial de operário a presidente 30.10



ANEXO 31: Matérias Revista IstoÉ 2002

   
                                     Matéria especial de operário a presidente 30.10
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