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Introdução / Objetivo 
Tendo ciência de que as representações feitas pelos diversos meios midiáticos produzem 
efeitos sobre a população, seja na criação de estereótipos de alguns grupos sociais, seja 
na forma e intensidade de consumo de certo produto ou até mesmo, no resultado de uma 
eleição (presidencial, estadual ou municipal), o objetivo deste estudo é analisar as 
representações discursivas feitas pelo Jornal Pioneiro acerca dos candidatos mais bem 
votados nas eleições presidenciais de 1989 a 2002. A pesquisa tem como fontes os 
cadernos de final de semana da semana anterior às eleições, no dia do pleito e no caderno 
de final de semana posterior ao processo eleitoral, pois há maior amplitude de circulação 
do jornal, e, também, em função do número de páginas dessas edições, com informações 
que permite maior detalhamento sobre a assunto pesquisado.
Friso que a intenção não é analisar os discursos empregados pelos candidatos e sim a 
representação que o jornal se pretende a fazer dos candidatos e dos discursos dos 
mesmos. Muitas vezes conhecemos pouco de um candidato e não raro embasamos nossa 
construção sobre este, em informações que vão sendo veiculadas em meios de mídia. 

Experimental
A pesquisa é motivada e inspirada pela obra A Fabricação do Rei, de Peter Burke, 1994, à 
qual analisa as representações feitas pelo autor,de e para Luís XIV. Burke atenta para à 
imagem popular que essas representações construíam para as diferentes classes da 
população da época. Nessa perspectiva colabora também Pesavento (2006, p. 49), com o 
conceito de representação afirmando: “homens elaboram idéias sobre o real, que se 
traduzem em imagens, discursos e práticas sociais não só qualificam o mundo como 
orientam o olhar e à percepção sobre esta realidade”. 
Associada à Análise Crítica do Discurso de Fairclough, (2001), que afirma, ser o discurso 
uma prática social reprodutora e transformadora de realidades o estudo, atenta para as 
representações que são feitas pelo Jornal Pioneiro, sobre os candidatos mais votados nas 
eleições presidenciais de 1989 a 2002, e assim observa a construção representativa que 
mídia fez sobre os mesmos. Dessa forma, tanto a reflexão sobre o discurso, quanto sobre 
as representações configuram teórica e metodologicamente a feitura do estudo.

            

Conclusões
É nítida a influência exercida pelas mídias nos resultados eleitorais e, atualmente, 
enfrentamos novos meios de divulgação que ainda não estamos habituados a lidar. No 
entanto, antes de desenvolvermos meios que nos permitam lidar melhor com esses novos, é 
importante que olhemos para trás e façamos uma revisão mais atenta dos processos 
históricos que vivemos e acabamos não dando a atenção ou, pelo menos, o olhar mais crítico 
que devemos desenvolver. 
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Resultados e Discussão
A pesquisa se insere na concepção de História do Tempo Presente, que conforme afirma, 
Carlos Fico: “Uma das principais peculiaridades da História do Tempo Presente é a pressão 
dos contemporâneos ou a coação pela verdade, isto é, a possibilidade desse conhecimento 
histórico ser confrontado pelo testemunho dos que viveram os fenômenos que busca narrar 
e/ou explicar” (FICO, 2012. Pág. 44). Confrontos observados na análise dos discursos e 
representações presentes nas edições estudadas, sejam confrontos dos próprios 
representados, de outras pessoas que tiveram contato com essas representações e que 
tiveram suas memórias construídas em sentidos diversos e até do pesquisador, ao ter 
contato com essas divergências. 
O jornal mantém um formato que pouco se alterou nos processos eleitorais analisados, os 
cadernos permanecem os mesmos, os assuntos abordados por eles também, mas a atenção 
dada se diferencia em algumas situações. Entre as mudanças, saliento a diferença entre a 
eleição de 1989 (primeira eleição direta pós período ditatorial) e a de 1994, por exemplo. Na 
primeira citada, percebe-se claramente um sentimento de comemoração pela democracia, 
cadernos longos e atenção política em praticamente todo o jornal (até o caderno de esportes, 
por exemplo, atenta para a eleição presidencial). Já na segunda, 1994, a atenção é bastante 
diferenciada. Nota-se um desânimo causado pela ilusão que mostrou-se ser o último 
candidato que fora eleito de forma direta, e, também, um discurso bastante despolitizado, 
colocando em vala comum candidatos que eram bastante diversos. Além do discurso 
empregado, percebe-se claramente uma menor atenção ao pleito, são poucas as entrevistas 
que abordem os candidatos, o assunto é falado somente nos cadernos exclusivos de política 
e a disputa entre os candidatos mais votados é praticamente inexistente. 
Sobre as representações alguns pontos chamam bastante atenção. Alguns candidatos 
concorrem em mais de uma eleição e, independente de seus discursos, as representações 
que são feitas sobre eles permanecem praticamente inalteradas. Permanências estas que 
conseguimos ver presentes até a atualidade e que, certamente, influenciam diretamente na 
imagem que construímos sobre estes personagens em questão.
Ainda sobre a representação, noto que as reportagens e entrevistas são bastantes 
despolitizadas, usando conceitos sem qualquer atenção necessária e tratando as questões 
de forma bastante superficial (novamente, mais uma percepção que se estende até a 
atualidade).
Ao notar que candidatos que trazem em sua campanha discursos de cunho populistas 
acabam por liderar as intenções de voto e, por consequência, ganhar as eleições, lembro-me 
de Fernand Braudel que nos atenta para que não olhemos os acontecimentos históricos 
somente como fatos pontuais e, sim, que os coloquemos em um período mais longo para 
uma melhor compreensão deste acontecido (Braudel, 1958). Ao levar essa percepção de 
Braudel para a pesquisa, percebo que apesar de os partidos não serem sempre os mesmos 
e os candidatos mudarem durante os anos analisados, assim como seus posicionamentos 
sobre os mais diversos aspectos, o discurso (a formatação deste) que leva o candidato a ser
eleito, seja em primeiro ou segundo turno, mantém-se o mesmo, o que nos faz pensar sobre 
possíveis estruturas mentais de longa duração existentes na sociedade brasileira.
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