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“Jornalismo é publicar o que alguém não quer que seja 

publicado; todo o resto é publicidade”  

George Orwell 



RESUMO 

 

 

A intenção desta pesquisa foi investigar se e como o jornal Estado de Minas 
construiu a imagem de Aécio Neves como presidenciável em 2010. Tendo 
como ponto de partida os conceitos de acontecimentos e de enquadramento 
midiáticos, a auto-titulação de ―porta voz dos mineiros‖ do Estado de Minas e 
de seu alinhamento com Aécio Neves, o objetivo foi identificar a possível 
construção da imagem de Aécio presidenciável na cobertura de determinados 
acontecimentos políticos, tendo como pano de fundo as prévias do PSDB. Por 
meio de uma retomada histórica do Estado de Minas, de Aécio Neves e do 
PSDB, foi possível entender a relação entre esses atores políticos, e, em uma 
esfera maior: a complexa relação entre mídia e política.   
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ABSTRACT 

 

 

The intention of this research was to investigate if and how the Estado de Minas 
newspaper created an image of an Aécio Neves that was eligible to be 
president in 2010. Having as point of departure the concepts about happenings 
and media framings, the self-titulation of ―porta voz dos mineiros‖ of the Estado 
de Minas and its alignment to Aécio Neves, the objective was to identify the 
possible construction of the Aécio Neves that was eligible to be president image 
in the cover up of some politic happenings, having the PSDB´s primaries as a 
backdrop. Through a historical recover about the Estado de Minas, Aécio Neves 
and the PSDB, it was possible to understand the relationship between these 
politic figures, and, on a bigger sphere: the complex relationship between media 
and politics. 

 

 

Keywords: Media and politics. 2010 Elections. Aécio Neves. Primaries. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em 2010, o cenário político foi marcado por disputas nas urnas, em 

especial, pela presidência do Brasil. Foram oito anos em que o PT esteve à 

frente do governo e seria uma oportunidade para que a oposição, representada 

notadamente pelo PSDB, chegasse, novamente, ao poder.  Entretanto, o PSDB 

encontrava-se na difícil tarefa nomear um candidato forte o suficiente para 

concorrer com o candidato do então presidente Lula. A escolha do partido foi 

permeada por disputas internas, entre o tucano paulista José Serra e o mineiro 

Aécio Neves, e também externas, na mídia, ambiente em que as imagens 

desses foram construídas, administradas e confrontadas.  

Durante o processo de escolha e definição do PSDB sobre quem seria 

seu candidato à presidência foram muitas as pesquisas de intenção de voto 

que, a partir de simulações de cenários ora com Serra candidato ora com 

Aécio, buscavam entender as preferências dos eleitores. As sondagens foram 

contratadas tanto pelo partido quanto pela mídia. Os primeiros meses de 2010 

marcaram o auge das disputas internas do PSDB. Os dois presidenciáveis 

buscaram comprovar suas competências administrativas e as habilidades que 

os capacitariam a representar a legenda na eleição presidencial de 2010.  

Nesse clima de indecisão da legenda e de especulações da mídia, Aécio 

recorreu à mídia para construir, ou dar continuidade à construção de sua 

imagem como presidenciável. Nota-se, portanto, a proximidade entre os 

campos da mídia e da política. Ainda que seja uma relação tensa, 

considerando-se que cada campo tem suas características e dinâmicas 

próprias, a aproximação entre os dois campos se faz cada vez mais presente 

em processos políticos e cenários eleitorais. 

Para esta investigação, partiu-se da hipótese de que o jornal Estado de 

Minas (EM) teria direcionado a cobertura de determinados acontecimentos de 

modo a favorecer a construção da imagem de Aécio Neves como 

presidenciável em 2010. Dessa forma, este trabalho tem como proposta 

investigar se e como o jornal mineiro construiu essa imagem de Aécio. Vale 

ressaltar que a escolha do EM deve-se à sua auto-titulação de ―porta voz dos 
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mineiros‖ – lembrando seu slogan ―O grande jornal dos mineiros‖ –, e por um 

possível alinhamento entre o jornal e o governo Aécio. 

Considerou-se o período entre os dias 27 de fevereiro e 05 de março, 

portador de grande valor heurístico, pois houve uma sobreposição de 

acontecimentos: DataFolha apontou queda de José Serra nas pesquisas de 

intenção de voto e crescimento de Dilma Rousseff; centenário de Tancredo 

Neves; e inauguração da Cidade Administrativa. Os acontecimentos tiveram 

como pano de fundo o contexto das prévias do PSDB.  

Recorreu-se a uma análise comparativa de conteúdo da cobertura de 

tais eventos pelos jornais Estado de Minas e Folha de S. Paulo (FSP), de modo 

que o jornal paulista foi escolhido como expediente metodológico de controle; 

partindo-se do pressuposto de que a comparação elucida as diferenças e pode 

permitir a percepção de importantes detalhes. Considerou-se a abrangência 

nacional da FSP e sua importância como um dos jornais mais vendidos no 

Brasil. Para tanto, houve um esforço na reconstrução da narrativa jornalística 

da cobertura dos dois jornais, no período determinado,  

Tendo em vista o objeto de estudo, foi feita uma caracterização dos 

campos político e midiático, ressaltando suas particularidades e independência, 

bem como a relação entre eles. Nesse sentido, cabe esclarecer que a relação 

entre a mídia e a política é permeada por conflitos, na medida em que são 

campos com características e dinâmicas distintas. A concepção da mídia 

enquanto ator político e sua centralidade nas sociedades contemporâneas 

tornam importantes as investigações acerca da relação entre mídia e política. 

Recuperando-se, também, o conceito de imagem pública política, sua 

construção de administração, além de compreender que as disputas políticas 

passam pela disputa pela imposição dessas imagens.  

Considerou-se, também, a noção de acontecimento enquanto aquilo que 

foge à ordem do previsível e que represente uma ruptura da normalidade. 

Ressalta-se a importância em compreender o acontecimento dentro de seu 

contexto sócio-histórico, considerando-se, ainda, seu tempo e espaço. Tratou-

se, ainda, das abordagens acerca dos enquadramentos (framings) como 

recurso jornalístico para dar saliência a alguns aspectos da notícia e ressalta-

se, também, que seu estudo representa um avanço para as análises de 

conteúdo de mensagens da mídia. 
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Foi feito, ainda, um histórico da vida política de Aécio Neves, bem como 

uma descrição das estratégias de visibilidade midiática para a construção de 

sua imagem pública política.  

Em seguida, recuperou-se o histórico do PSDB, desde a sua formação 

aos dias atuais, destacando momentos importantes como a participação na 

eleição presidencial de 1989, o governo de Fernando Henrique Cardoso e o 

posicionamento político atual do partido. Feito este traçado, foi tratado o tema 

das prévias no partido em 2010; questão importante para a pesquisa, uma vez 

que acirrou a disputa dentro do PSDB pela indicação do candidato da legenda 

à presidência.  

 Ressalta-se, ainda, que são muitos os estudos que tratam de processos 

de construção de imagens públicas políticas tendo como objeto de estudo 

cenários eleitorais definidos, com candidatos já oficializados. Entendemos, 

portanto, que a relevância desta pesquisa está no fato de tratar de um período 

que antecede o cenário eleitoral, um momento de indecisões, mas que é 

igualmente revelador do jogo político. 
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2 CAMPO MIDIÁTICO E A CONSTRUÇÃO DO ACONTECIMENTO 

 

 

Ao se propor uma análise da construção da candidatura de Aécio Neves 

como presidenciável no jornal Estado de Minas, tendo como um comparativo a 

cobertura jornalística do jornal Folha de S. Paulo, faz-se necessário tratar de 

algumas questões referentes à relação entre a mídia e a política. Em princípio 

é importante especificar a mídia enquanto campo social e com características 

próprias. A partir dessa caracterização, passa-se à caracterização da interface 

entre os dois campos, o que envolve a discussão de questões como 

visibilidade pública e midiática, e as suas transformações ao longo do tempo, 

imagem política e sua construção, bem como narrativa e jornalismo político e 

as formas como a mídia, em especial a imprensa escrita, opera na construção 

de acontecimentos políticos. 

 

 

2.1 Os campos sociais 

 

 

De acordo com Bourdieu (1998), a sociedade é formada por um conjunto 

de campos sociais, relativamente independentes. O campo religioso, o campo 

do direito, o campo acadêmico, o campo político e o campo midiático são 

exemplos de campos sociais.  

O capital que gere o interior dos campos é o simbólico e como acrescenta 

Bourdieu (1998, p.7) ―o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o 

qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber 

que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem.‖ 

Cada campo possui suas leis e características particulares, e de acordo 

com Bourdieu (1998), os conhecimentos que se adquire em um campo 

específico contribuem para a interpretação e interrogação de outros campos. 

Desse modo, no âmbito desta pesquisa, faz-se necessário compreender a 

existência do campo midiático e do campo político, com suas especificidades e 

suas relativas independências, mas que dialogam e se relacionam.  
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Os agentes que compõem os campos sociais acabam por interiorizar o 

próprio campo e incorporam as regras de forma ―natural‖ em suas práticas 

sociais. Para dar conta dessa mediação entre o indivíduo e a sociedade, 

Bourdieu (1998) traz o conceito de habitus. De acordo com o autor citado por 

Setton (2002), as formas de expressão dos indivíduos, sejam ações, 

comportamentos e escolhas, têm origem na relação entre o habitus e os 

estímulos de uma conjuntura:  

   

Habitus surge então como um conceito capaz de conciliar a oposição 
aparente entre realidade exterior e as realidades individuais. Capaz 
de expressar o diálogo, a troca constante e recíproca entre o mundo 
objetivo e o mundo subjetivo das individualidades. Habitus é então 
concebido como um sistema de esquemas individuais, socialmente 
constituído de disposições estruturadas (no social) e estruturantes 
(nas mentes), adquirido nas e pelas experiências práticas (em 
condições sociais específicas de existência), constantemente 
orientado para funções e ações do agir cotidiano. (SETTON, 2002, 
p.63). 

 
 

Na pirâmide hierárquica que rege o interior dos campos, aqueles que se 

encontram no topo formam o corpo social do campo. Assim, ocupar posições 

no topo hierárquico significa dispor de mais competência que os demais, ou 

seja, mais capital simbólico. Aliado a isso está a visibilidade, de forma que a 

―característica principal do corpo social é a sua visibilidade.‖ (RODRIGUES, 

1990, p.145). Ressalta-se que essa questão da visibilidade será retomada mais 

à frente. 

Os campos sociais, como salientado anteriormente, são diferentes, desde 

a sua natureza ao seu funcionamento. Mas é importante ressaltar que os 

campos coexistem. Há que se destacar, ainda, que um campo se projeta em 

outro e esses reflexos da projeção são chamados por Rodrigues (1990) de 

dimensões. Assim, quanto maior a capacidade de projeção e quanto mais 

significativa for a dimensão gerada, mais forte é o campo.  

Interessa-nos tratar, aqui, dos campos político e midiático. Ambos com 

sua forma de agir e sua hierarquização interna diferentes e, mais ainda, as 

dimensões do campo da mídia presentes no campo da política e vice-versa. 

Tratando mais especificamente da pesquisa, o campo midiático é representado 

pelos jornais Estado de Minas e Folha de S. Paulo, enquanto o campo político 

representado por Aécio Neves e o PSDB. 
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2.2 O campo midiático 

 

 

Rodrigues (1990) destaca a importância de se diferenciar mass media 

do que seria o campo dos media. A expressão mass media seria mais restrita e 

designaria ―o conjunto dos meios de comunicação social (imprensa escrita, 

radio-difusão sonora e televisiva, publicidade, cinema‖ (RODRIGUES, 1990, 

p.152). Ao passo que o campo dos media teria uma significação mais ampla, 

dando conta de todos os dispositivos da instituição de mediação, sejam formais 

ou informais quanto à organização. Nesse sentido, os dispositivos integram as 

perspectivas tanto da linguagem como da sociedade. O campo midiático é um 

espaço social em que os valores simbólicos construídos regulam as práticas 

sociais dentro dele 

Um campo social torna-se fonte de legitimidade a partir de duas formas: 

a própria e a vicária. A forma própria se dá dentro de seus limites, ou seja, 

dentro dos domínios específicos do campo. A forma vicária refere-se ao que é 

delegado por outros campos, nesse caso, a legitimidade se forma fora do 

campo. De acordo com Rodrigues (1990), esta última define o campo midiático, 

na medida em que sua autonomização partiu da experiência de outros campos.  

 
Entende-se por campo dos media o campo cuja legitimidade 
expressiva e pragmática é por natureza uma legitimidade delegada 
dos restantes campos sociais e que, por conseguinte, está 
estruturado e funciona segundo os princípios da estratégia de 
composição dos objetivos e dos interesses dos diferentes campos, 
quer essa composição prossiga modalidades de cooperação, 
visando, nomeadamente, o reforço da força da sua legitimidade, quer 
prossiga modalidades conflituais, de exacerbação das divergências e 
dos antagonismos. (RODRIGUES, 1990, p.152). 

 

Por sua relação íntima com a genealogia do espaço público, o campo dos 

media apresenta processos rituais de visibilidade disseminados ―pelo conjunto 

do tecido social moderno‖, abrangendo assim o conjunto da experiência do 

mundo (RODRIGUES, 1990). Assim, em razão da natureza de transparência e 

visibilidade, ―o campo mediático, avoca a tarefa de servir de mediação dos 

outros campos sociais, onde estes buscam tornar público os seus interesses e 

discursos a fim de garantir legimitidade.‖ (OLIVEIRA, 2004, p.63). Wolf (1987), 

com propriedade, também chama a atenção para esse aspecto: 
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O conceito de onipresença (referente à natureza dos meios de 
comunicação) diz respeito não só à difusão quantitativa dos ―mass 
media‖, mas também ao fato de o saber público – conjunto de 
conhecimento, opiniões e atitudes difundido pela comunicação de 
massa – ter um caráter particular: é do conhecimento público que 
esse saber é publicamente conhecido. Isso reforça a 
disponibilidade para a expressão e para a evidência dos pontos de 
vista difundidos pelos ―mass media‖, daí o poder que essa 
evidência tem sobre aqueles que não formaram ainda uma 
opinião própria. (WOLF, 2001, p.129, grifos nossos). 
 

 Nesse sentido, como poderá ser observado adiante, é interessante 

observar como Aécio, Serra e a cúpula do PSDB recorrem à mídia para tornar 

público seus interesses. 

 

 

2.2.1 A esfera de visibilidade midiática  

 

 

Thompson (1998) analisa a transformação da natureza da visibilidade e 

a sua relação com o poder. Para ele essa transformação faz parte de uma 

evolução ampla na natureza da esfera pública. O autor destaca, em princípio, 

dois termos: ―público‖ e ―privado‖. Ele considera sua distinção e lembra que 

tiveram sua origem no direito romano, em que havia a separação da lei pública 

da lei privada, e a concepção romana de res publica. No início da era moderna, 

as transformações institucionais trouxeram novos significados à noção de 

público e privado. ―À medida que as antigas instituições cediam lugar às novas, 

os termos ‗público‘ e ‗privado‘ começaram a ser usados com sentidos novos e, 

até certo ponto, redefinidos pelas mudanças no campo objetivo a que elas se 

referiam.‖ (THOMPSON, 1998, p.110).  

Levando em consideração o desenvolvimento das sociedades ocidentais 

a partir do último período medieval, no final do século XV, Thompson (1998) 

destaca dois sentidos nessa dicotomia – sem que se excluam outros sentidos. 

O primeiro sentido apontado pelo autor vem da relação entre o domínio do 

poder político institucionalizado (exercido pelo estado soberano) e o domínio 

das atividades econômicas e das relações pessoais, que cada vez mais 

escapavam ao controle do poder político. A partir do século XVI, o termo 



20 
 

 

―público‖ foi associado às atividades do estado ou o poder advindo delas, e 

―privado‖ às atividades fora dessa esfera do poder estatal.  

Nos séculos XVIII e XIX, evidenciou-se, a partir da distinção citada, a 

separação entre ―estado‖ e ―sociedade civil‖. Esta última foi usada de várias 

formas e a mais comum, hoje, é a atribuída à filosofia de Hegel, que define a 

sociedade civil como aquela constituída de indivíduos privados e classes 

reguladas pelo direito civil, e distintos do estado.  

O desenvolvimento da mídia trouxe novas formas de publicidade, que 

dispensam a partilha de um lugar comum. Ações e acontecimentos podem se 

tornar visíveis pela gravação e transmissão a outros indivíduos que estão em 

lugares e tempos diferentes. É o que o autor vai chamar de ―publicidade 

mediada‖. Thompson (1998) sugere que nesse segundo tipo de interação, a 

mediada por recursos técnicos, os contextos dos emissores e receptores 

envolvidos na interação mediada estão distantes espacialmente e podem estar, 

também, separados temporalmente. Nesse tipo de interação, há uma redução 

dos referenciais simbólicos, mais evidentes na interação face-a-face.  

O autor explica que, com o advento da imprensa, no início da Europa 

moderna, criou-se uma publicidade ligada à palavra impressa; sua produção, 

divulgação e apropriação. Por se tratar de uma publicidade mediada, ela se 

caracteriza pela ausência de indivíduos co-presentes. Assim, a imprensa 

atendia tanto às necessidades de proclamações oficiais do estado, quanto de 

expressão das ações dos grupos de oposição. O público leitor era ―sem lugar‖, 

no sentido de que não dispunham de um lugar comum para a recepção da 

publicidade, mas acessava a publicidade mediada, a imprensa. Mas isso não 

descarta a possibilidade de o público interagir entre si, a partir do que 

absorviam da imprensa. O ato de tornar público tornava-se, então, cada vez 

mais dependente dos meios de comunicação.  

O autor apresenta, ainda, o que ele classifica como quase-interação 

mediada.  Esta também distende a interação no espaço e no tempo, e tem um 

referencial simbólico reduzido. Ela é gerada na produção e na recepção de 

materiais como jornais, livros, programas televisivos, filmes e outros. Ressalta-

se que o interesse da presente pesquisa situa-se no exame da quase-interação 

mediada, tendo em vista seu objeto de análise. 
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Thompson (2008) aponta duas características marcantes desse tipo de 

interação. A primeira é que as formas simbólicas por ela produzidas visam um 

número indefinido de receptores. A segunda característica é a ausência de 

diálogo, pois o fluxo comunicativo é, geralmente, em apenas um sentido. 

Ainda que a quase-interação mediada seja monológica e não tenha 

receptores definidos, o autor a classifica como uma interação. ―Ela não tem o 

grau de reciprocidade interpessoal de outras formas de interação, seja mediada 

ou face a face, mas é, não obstante, uma forma de interação.‖ (THOMPSON, 

1998, p.79-80). 

Thompson (1998, 2008) tratou da influência da mídia nos regimes de 

visibilidade e, portanto, cabe trazer para a discussão a noção de centralidade 

da mídia nas sociedades contemporâneas, por estar presente em diversas 

esferas da atividade humana, em especial na vida política (RODRIGUES 1990; 

LIMA 2009).  

 Tendo em vista a centralidade da mídia e sua relação com o campo 

político, algumas questões precisam ser tratadas. Gomes (2004) explica que 

essa relação é tensa e cheia de conflitos, uma vez que são campos de 

naturezas distintas, mas que um campo não se sobrepõe ao outro, eles 

interagem. A política seria a esfera da argumentação, da racionalidade, 

revelando seu caráter imprevisível, a partir das negociações políticas. A mídia 

traz a previsibilidade e a noção de planejamento, para garantir visibilidade aos 

seus produtos culturais.  

Gomes (2004) apresenta duas premissas que explicam essa situação. 

Em primeiro lugar, ele lembra que vivemos em uma democracia de massas, em 

que a mídia é o meio de contato entre os líderes e o público. Em segundo 

lugar, há também uma demanda cognitiva dos indivíduos e, assim, os meios de 

comunicação acabam por assumir o papel de fonte de informação política. Para 

o autor, isso trouxe muitas mudanças na vida política. 

Miguel (2002) também afirma que tratar da relação entre mídia e política 

não significa afirmar a sobreposição de um campo em relação ao outro, 

portanto, o autor lembra que é preciso reafirmar a autonomia dos campos, sem 

desconsiderar, porém, a interdependência entre eles:  
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 Há um processo permanentemente tensionado de embate entre as 
lógicas do campo midiático e do campo político, que necessita ser 
observado em detalhe e dentro de sua complexidade. Decretar que a 
política ‗se curvou‘ à mídia é tão estéril quanto negar a influência 
desta sobre a primeira. (MIGUEL, 2002, p.180). 
  

A mídia, para Lima (2006), tem o poder de definir o que é público e, mais 

ainda, opera na constituição do ―evento público‖.  

Os partidos políticos, antes, participavam da construção da agenda 

pública e fiscalizavam o governo; são papéis que, hoje, a mídia também 

exerce.  Sobre essa ―perda‖ de parte das funções dos partidos, Manin (1995) 

traz a discussão sobre a crise de representatividade política, em que a mídia 

estaria exercendo certas funções de partido1.  

Ainda que existam diferentes visões sobre isso, Lima (2006) afirma que 

não de pode discordar de que não há uma tradição partidária consolidada no 

Brasil, o que facilita as ações da mídia no lugar dos partidos como: ―construir a 

agenda pública (agendamento); gerar e transmitir informações políticas; 

fiscalizar as ações do governo; exercer a crítica das políticas públicas; e 

canalizar as demandas da população.‖ (LIMA, 2006, p.56).  

A mídia adquiriu, também, uma importância econômica na sociedade 

contemporânea (ALMEIDA, 2002; LIMA, 2006). Ela resulta de um 

desenvolvimento econômico e tecnológico que a permite configurar e ser 

configurada por essa sociedade. Nesse sentido, fica destacada a centralidade 

da mídia.  

A mídia tornou-se, assim, um importante ator político. Lima (2006) 

classifica, ainda, as empresas de mídia como importantes atores econômicos 

e/ou políticos, e são parte de grandes conglomerados empresariais que se 

articulam globalmente.  

O autor explica que as características históricas próprias do sistema de 

mídia no país favorecem seu poder no processo político. O Brasil, ainda na 

                                                
1
 Manin (1995) apresenta uma discussão sobre a atual crise de representatividade. O autor 

traça um histórico de mudanças na representatividade, até chegar aos dias atuais, quando ele 
propõe a existência de uma ―democracia de público‖, fruto do declínio dos partidos. A mídia 
ocupa posição de destaque, uma vez que ela atua nas preferências do eleitor e ocupa a função 
dos partidos. O que dá o tom personalista à política. O eleitor que antes votava nos partidos, 
hoje, vota na figura do candidato. Alguns autores tecem muitas críticas acerca das postulações 
de Manin (1995). Para Afonso de Albuquerque e Márcia Dias (2002), por exemplo, o autor 
mostrou que os meios de comunicação substituíram os partidos, que funcionam como 
mediadores políticos. Para eles, a comunicação e os partidos são duas instituições que 
coexistem. 
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década de 1930, optou por deixar o setor de radiodifusão quase totalmente nas 

mãos de empresas privadas, através de concessões da União. O poder da 

mídia também é potencializado pelas características da população brasileira. 

Lima (2006) mostra que os índices de analfabetismo estão decrescendo2, mas 

que, por outro lado, o número de analfabetos funcionais é significativo e que 

muitas pessoas têm a televisão como fonte de informação política3. A baixa 

escolaridade da população associada à TV como fonte de informação 

favorecem o poder da mídia no processo político.  

Tratando da mídia como fonte de informação, mais especificamente no 

que diz respeito à mídia impressa, objeto de análise da presente pesquisa, 

Azevedo (2006) afirma que a circulação média de jornais no Brasil é baixa e 

bastante inferior à de outros países como Inglaterra, EUA, França, Espanha e 

Portugal4. Quanto aos jornais que compõem o objeto da pesquisa, cabe 

mencionar que, de acordo com o balanço anual do Instituto Verificador de 

Circulação (IVC), o jornal Folha de S. Paulo fechou o ano de 2009 com média 

diária de 295 mil exemplares e o Estado de Minas registrou média de 71 mil 

exemplares vendidos diariamente. Mas apesar disso, o autor destaca que os 

jornais têm ―grande capacidade de produzir agendas, formatar questões e 

influenciar percepções e comportamentos tanto no âmbito político-

governamental quanto no público em geral.‖ (AZEVEDO, 2006, p. 29). 

Azevedo (2003, 2006) trata do poder de agendamento da mídia e de sua 

influência política. Para o autor, as evidências de parcialidade da mídia são 

inegáveis. Acrescenta-se, ainda, o suposto partidarismo assumido pela mídia. 

Segundo o autor, mesmo considerando as evidências, é problemático 

generalizar essa partidarização dos meios de comunicação. É preciso levar em 

                                                
2
  Lima (2006) apresenta dados da sexta edição da pesquisa sobre o Indicador de Alfabetismo 

Funcional (INAF/ Brasil), divulgada em dezembro de 2005, através do site www.ipm.org.br. O 
Inaf - Indicador de Alfabetismo Funcional - é um indicador que mede os níveis de alfabetismo 
funcional da população brasileira adulta. Os dados de 2009 revelaram que cerca de 21% da 
população brasileira pode ser considerada como ―analfabeto funcional‖ ou ―rudimentar‖.   
3
 ―Pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi, em junho de 2006, revelou que 58% dos 

entrevistados declaram ter a televisão como sua principal fonte de informação política‖ (LIMA, 
2009, p.31). Pesquisa do DataFolha, de 2010, mostrou que a televisão ainda aparece em 
primeiro lugar como principal fonte de informação sobre política.  
4
 A pesquisa presente em Azevedo (2006) é o balanço anual do Instituto Verificador de 

Circulação (IVC) de 2005. Julgou-se pertinente atualizar os dados, portanto, a pesquisa do IVC 
de 2010 registrou alta de 2% na circulação média dos jornais no país, no primeiro semestre de 
2010, se comparado ao mesmo período de 2009, média de 4.255.893 jornais por dia. Cabe 
esclarecer que os dados referentes ao jornal pesquisado serão expostos no capítulo 4. 
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conta a não homogeneidade da imprensa, seja por questões sociais ou de 

competitividade. Outro ponto a ser considerado é que sempre se analisa o 

resultado político e a influência da mídia, tomando como uma relação direta e 

linear; o autor lembra que é uma relação difusa e difícil de ser medida 

empiricamente.  

Tratando da capacidade da mídia em influenciar o comportamento do 

indivíduo propôs-se, na década de 1970, a hipótese do agenda-setting. Os 

estudos de McCombs e Shaw em 1972 avançaram no sentido de entender a 

influência de agendamento da mídia, porém o papel da imprensa no 

direcionamento da atenção do público a determinados temas tidos como ―de 

maior interesse‖ foi percebido, ainda em 1922, por Walter Lippman, em ―Public 

opinion‖. Segundo o autor, os meios de comunicação participavam de forma 

ativa na estruturação da ordem das informações e das imagens de modo que 

facilitassem a assimilação por parte do público.  

Alguns anos mais tarde, Park (1925) afirmou que os meios de 

comunicação ordenavam por grau de importância os acontecimentos, o que 

interferia na assimilação das informações. 

Em 1958, Norton Long fez a primeira menção ao conceito de agenda-

setting quando afirmou que os jornais pautam e influenciam os leitores, na 

medida em que agendam os debates na sociedade. Severin e Tankard (2001) 

reproduzem a passagem de Long: 

 

O jornal é o primeiro motor na configuração da agenda territorial, ele 
tem grande participação na determinação do que grande parte das 
pessoas falará a respeito, e como a maioria das pessoas pensará que 
os fatos são, e como devem lidar com os problemas. (SEVERIN, 

TANKARD, 2001, p.221, tradução nossa)
5
. 

 

A partir da década e 1970, as investigações acerca da hipótese do 

agenda-setting detiveram-se nos efeitos sociais dos meios de comunicação; 

efeitos que surgiam a partir da seleção de determinados assuntos que os 

indivíduos discutiam por um determinado tempo.  Tal seleção se faz por meio 

                                                
5 In a sense, the newspaper is the prime mover in setting the territorial agenda, it has a great 
part in determining what most people will be talking about, what most people will think the facts 
are and what most people will regard as the way problems are to be dealt with. (SEVERIN, 
TANKARD, 2001, p.221). 
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de uma ordem de importância e preferência de temas. Não se pode, entretanto, 

entender o agendamento da mídia como uma imposição à sociedade.  

Tendo em vista o objeto de estudo desta dissertação, alguns pontos da 

ideia de agenda-setting precisam ser destacados. Um deles é que a mídia 

constrói uma representação da realidade, ao dar destaque a determinados 

assuntos. Outro ponto é o de que a mídia não influencia no comportamento dos 

indivíduos, mas aponta temas sobre o que é importante e necessário ter uma 

opinião e uma discussão a respeito. (AZEVEDO, 2003; WOLF, 2001). Por 

último, ao hierarquizar os temas, a mídia estabelece o que é importante tanto 

para os jornalistas, quanto para o público em geral e o eleitor. Wolf (2001), no 

entanto, não defende que a mídia tem como pretensão a persuasão. Para ele, 

os mass media, descrevendo e precisando a realidade exterior, apresentam ao 

público uma lista daquilo sobre que é necessário ter uma opinião e discutir. 

(SHAW, 1979, p.101 apud WOLF, 2001, p.145). 

Azevedo (2003) ressalta, ainda, que o reconhecimento do poder de 

agendamento da mídia leva à exigência de uma imprensa independente – livre 

de interesses partidários e eleitorais – que possa informar de maneira mais 

objetiva.  

De acordo com Porto (2004), os pensadores do conceito de agenda-

setting acreditavam que a mídia não teria capacidade de dizer às pessoas o 

que pensar, porém seria possível dizer sobre o que elas deveriam pensar. 

Porto (2003) reafirma a importância dos primeiros estudos acerca da hipótese 

de agendamento, porém critica que, em sua primeira versão, ela 

―desconsiderou como as diversas formas de apresentação da informação 

afetam o processo de formação da opinião pública.‖ (PORTO, 2003, p.5, grifo 

nosso). A exclusão das variáveis que dizem respeito aos impactos que o 

conteúdo da mídia pode exercer foi, para o autor, a principal falha. Desse 

modo, identificar os temas enfatizados pela mídia não é suficiente, é preciso 

definir e compreender o modo como tais temas são apresentados ao público. 

Assim, pesquisadores buscaram avançar na discussão recorrendo ao 

conceito de enquadramento, referindo-se a ele como um ―segundo nível de 

efeitos‖; passaram a examinar não a maneira como a cobertura da mídia afeta 

no ―sobre o que‖ as pessoas pensam – primeiro nível de agendamento –, mas 
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―como‖ o público pensa acerca desses temas – segundo nível de 

enquadramento.  

 

As pessoas tendem a incluir ou excluir dos próprios conhecimentos o 
que a mídia inclui ou exclui do próprio conteúdo, além disso, o público 
tende a conferir ao que ele inclui uma importância que reflete de perto 
a ênfase atribuída pelos meios de comunicação de massa aos 
acontecimentos, aos problemas e às pessoas. (SHAW, 1979, p.96, 
apud WOLF, 2001, p, 143). 
 

Para Lima (2007, p.274), o ―conceito de enquadramento (framing) 

representa um avanço importante na tradicional análise de conteúdo das 

mensagens da mídia, em particular das notícias.‖ Tal relevância se fez 

presente em nossa pesquisa. 

Os estudos sobre o enquadramento foram muito influenciados pelos 

trabalhos do sociólogo Erving Goffman (1974). Segundo ele, os 

enquadramentos seriam quadros de referência geral, que são construídos 

socialmente, e que são acionados pelas pessoas para dar determinado sentido 

aos eventos e às situações sociais. O jornalista, ao salientar alguns aspectos 

da notícia, acaba por determinar seu enquadramento, ou seja, além de dar uma 

definição particular ou própria ao evento, ele orienta também a interpretação. 

Assim, enquadrar seria uma forma de organizar a realidade.  

 Porto (2001, 2004) salienta a importância em diferenciar os dois 

principais enquadramentos da mídia: noticiosos e interpretativos. O primeiro 

tipo relaciona-se com seleção e a ênfase dada pelo jornalista na organização 

das informações, além de se referir, também, aos padrões de apresentação 

dessas informações. Pode-se dizer, portanto, que seria o ângulo ou a direção 

da notícia.  

 

Uma característica importante dos enquadramentos noticiosos é o 
fato de que eles são resultado de escolhas feitas por jornalistas 
quanto ao formato das matérias, escolhas estas que têm como 
consequência a ênfase seletiva em determinados aspectos de uma 
realidade percebida. (PORTO, 2004, p.11). 

 

 O autor acrescenta quatro subtipos de enquadramentos dessa categoria, 

relacionados à cobertura de eleições: ―temático‖, que trata das propostas de 

campanha dos candidatos; ―corrida de cavalos‖, que dá conta do desempenho 

dos candidatos nas sondagens de intenção de voto; ―centrado na 
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personalidade‖, relacionado à preferência da mídia por atores individuais; e 

―episódico‖, que diz respeito ao relato dos últimos acontecimentos sem 

enfoques, como nos demais tipos de enquadramento.  

Interessa-nos, particularmente, tratar melhor dos enquadramentos 

―corrida de cavalos‖ e ―centrado na personalidade‖. O primeiro pelo fato de a 

indecisão do PSDB com relação a qual seria seu candidato – Serra ou Aécio – 

ter se pautado muito pela divulgação, antecipada, das sondagens eleitorais 

realizadas sobre os possíveis presidenciáveis. Neste enquadramento, os 

candidatos são apresentados como competidores entre si, de modo que as 

propostas políticas não são consideradas na disputa. As pesquisas foram 

responsáveis, em grande medida, pelas especulações sobre quem seria o 

candidato dos tucanos à presidência e, também, se Aécio aceitaria ou não ser 

o vice de Serra. 

 O segundo enquadramento, ―centrado na personalidade‖, trata da 

preferência dada pela mídia aos atores individuais e, também, ―de focalizar 

eventos a partir de dramas humanos, relegando considerações políticas e 

institucionais.‖ (PORTO, 2001, p.13). Os acontecimentos selecionados para a 

análise foram centrados na imagem de Aécio, além da carga emotiva de alguns 

deles.  

Quanto ao ―enquadramento interpretativo‖, ele possui certa 

independência quanto às ações dos jornalistas, na medida em que permite 

avaliações particulares de temas ou eventos políticos por atores sociais 

diversos (PORTO, 2004). A independência não é total, uma vez que os 

enquadramentos interpretativos dos jornalistas ao produzirem a notícia também 

interferem. O autor ressalta que a fonte seria uma importante diferença entre os 

dois enquadramentos – noticioso e interpretativo. O espaço dado à fonte ou às 

fontes, bem como a hierarquia delas (importância/poder da fonte) interfere no 

enquadramento. Destaca-se a importância deste enquadramento para a 

presente pesquisa, como se verá no capítulo de análise, uma vez que ele 

permitiu entender o processo de construção da imagem de Aécio como 

presidenciável no Estado de Minas.   



28 
 

 

Nesse contexto seletivo da esfera da produção jornalística, o editor atua 

como o gatekeeper, de acordo com o conceito elaborado por White6, ou seja, o 

―porteiro‖ da informação, uma vez que ele é quem deixa ou não passar as 

informações e ele é quem escolhe os assuntos que se tornarão notícias 

(TRAQUINA, 2002).   

Desse modo, o que é discutido na sociedade, a partir do que foi extraído 

da mídia, pode ser entendido como um produto da operação realizada por esse 

gatekeeper. Barros Filho (2001) resume que se trata de ―um tipo de efeito 

social da mídia.‖  

 

O fluxo de notícias tem de passar por diversos gates, isto é, 'portões', 
que não são mais do que áreas de decisão em relação às quais o 
jornalista, isto é, o gatekeeper, tem de decidir se vai escolher essa 
notícia ou não. Se a decisão for positiva, a notícia acaba por passar 
pelo portão; se não for, a sua progressão é impedida, o que significa 
a sua morte, porque significa que a notícia não será publicada, pelo 
menos nesse órgão de informação. (TRAQUINA, 2002, p.69). 

 

A teoria do newsmaking, proposta por Wolf (2001), trata do jornalismo 

como a construção da realidade de modo que não aceita a noção de reflexo da 

realidade, proposta pela teoria do espelho7. Em razão do grande fluxo de fatos 

que ocorrem diariamente seria impossível noticiar todos eles e é quando ocorre 

a seleção dos fatos que se tornarão notícias, momento em que se organiza a 

realidade (enquadramento). Essa abordagem do newsmaking, segundo o 

autor, leva em consideração a cultura profissional dos jornalistas e as rotinas 

de produção no processo de construção da notícia. Wolf (2001) afirma que o 

―produtor é visto como um Middle Man (Homem Central), obrigado a 

movimentar-se entre negociações constantes que com o staff (corpo 

administrativo) quer como o network (redes de contato), para conseguir um 

produto aceitável para todos.‖ (WOLF, 2001, p.179). 

Nesse contexto, Wolf (2001) define a noticiabilidade como ―o conjunto de 

elementos através dos quais o órgão informativo controla e gere a quantidade e 

o tipo de acontecimentos, de entre os quais há que seleccionar (sic) as 
                                                
6
 Em 1950, David Manning White elaborou o conceito de gatekeeper a partir da observação das 

práticas jornalísticas. White percebeu que as notícias precisam passar por vários ―portões‖, que 
seriam as escolhas dos jornalistas sobre o que deve ou não ser publicado. 
7
 De acordo com a teoria do espelho, as notícias seriam reflexos do mundo a sua volta, uma 

vez que os jornalistas são considerados neutros e se comportam como meros relatadores dos 
fatos que observam, como explica Traquina (2002). 
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notícias‖ (WOLF, 2001, p.195). Desse modo, pode-se inferir que o processo é 

permeado por subjetividade e arbitrariedade do jornalista.  

Os valores/notícia são definidos, pelo autor, como um componente da 

noticiabilidade. A seleção das notícias é um processo de escolha e decisões 

realizadas muito rapidamente. 

 

O rigor dos valores/notícia [...] é, antes, a lógica de uma tipificação 
que tem por objectivo (sic) atingir fins práticos de uma forma 
programada [...] Por isso, os valores/notícia devem permitir que a 
seleccção (sic) do material seja executada com rapidez, de um modo 
quase automático [...]. (WOLF, 2001, p.197). 
 

Para o autor, os valores/notícia derivam de considerações relativas: às 

características substantivas das notícias, referentes à importância e interesse 

da notícia; à disponibilidade de material, ou seja, quanto à acessibilidade e o 

tratamento informações; aos meios de comunicação, relacionado ao tempo ou 

espaço disponível a notícia; ao público, no que se refere à imagem do público 

para os jornalistas; e à concorrência, que desperta a corrida pela informação 

exclusiva, e por um lado obriga a acompanhar as divulgações de outros 

veículos, evitando não noticiar o que os demais divulgaram, mas por outro lado 

impede as inovações na seleção das notícias, o que resulta nas semelhanças 

de coberturas entre concorrentes. 

No âmbito desta pesquisa, é importante destacar que o contexto da 

análise é referente às prévias do PSDB, ou seja, o momento em que o partido 

escolhe quem será o candidato, no caso, à presidência em 2010. Nesse 

sentido, pode-se dizer que as prévias eram de interesse da mídia, uma vez que 

suas características cumprem os critérios de relevância jornalística, como 

proposto por Wolf (2001). 

Fontcuberta (1993) lembra que a mídia opera com valores-notícias 

tradicionais, sendo eles: atualidade do fato; novidade; periodicidade, que 

determina o intervalo de tempo fixo no qual o público recebe os fatos 

noticiáveis; e o interesse público, ou seja, a notícia deve atender às 

expectativas dos receptores. 

Tendo em vista o objeto de estudos proposto – a cobertura jornalística – 

é necessário compreender o acontecimento, enquanto operador analítico das 

rotinas de produção da notícia. Importante, ainda, trazer alguns conceitos 
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acerca da narrativa jornalística, na medida em que se propõe reconstruí-la a 

partir de determinados acontecimentos.     

 

 

 2.2.2 O acontecimento e a narrativa jornalística 

 

 

Para Lage (1998, p.16), a notícia seria um ―relato de uma série de fatos 

a partir do fato mais importante ou interessante; e de cada fato, a partir do 

aspecto mais importante ou interessante‖. 

Motta citado por Carvalho (2010, p.352) destaca que a narrativa, que 

tem sua origem conceitual nas teorias da literatura, ―refere-se ao esforço de 

compreender os múltiplos processos de construção de uma história‖ e tornou-

se a forma com que se faz circular o conhecimento produzido sobre o mundo.  

 

A narrativa traduz o conhecimento objetivo e subjetivo do mundo (o 
conhecimento sobre a natureza física, as relações humanas, as 
identidades, as crenças, valores etc.) em relatos. A partir dos 
enunciados narrativos somos capazes de colocar as coisas em 
relação umas com as outras em uma ordem e perspectiva, em 
um desenrolar lógico e cronológico. É assim que compreendemos 
a maioria das coisas do mundo. Isso quer dizer que a forma narrativa 
de contar está impregnada pela narratividade, qualidade de escrever 
algo enunciando uma sucessão de estados de transformação que 
organiza o discurso narrativo, produz significações e dá sentido 
às coisas e aos nossos atos. (MOTTA em nota à referência dele 
apud CARVALHO, 2010, p.352, grifos nossos).  
  

 Desse modo, o acontecimento ganha aspecto de notícia, segundo 

Carvalho (2010), a partir de sua transformação em narrativa. O sentido 

apreendido da informação pode variar de acordo com o enquadramento. 

 Na presente pesquisa optou-se por analisar, comparativamente, a 

cobertura dos jornais Estado de Minas e Folha de S. Paulo. Nesse sentido, 

Freitas e Pires (2009) destacam a importância de uma análise comparativa de 

narrativas, pois se torna possível a ―observação das estratégias enunciativas 

dos diversos jornais.‖ Os autores justificam que a estrutura narrativa seria um 

dos procedimentos que Castro (2006) considera ―modos de construção 

discursiva da realidade operados pelo jornalismo, operações próprias 

instituídas pelas regras, valores e gramáticas compartilhadas pelos agentes 
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desse subcampo, cuja legitimidade é produzida internamente.‖ (FREITAS, 

PIRES, 2009 apud CASTRO, 2006, p.168). 

No que diz respeito ao acontecimento, Fontcuberta (1993) afirma que ele 

tem diferentes significados para os historiadores, por exemplo, e para os 

jornalistas. Os primeiros buscam uma série de fatos para estudar um 

determinado tempo. Os jornalistas buscam um único fato. A autora destaca, 

entretanto, que os historiadores eram responsáveis por definir o que era ou não 

acontecimento, função que, hoje, é dos meios de comunicação de massa. Os 

avanços da tecnologia ajudam a multiplicar o número de acontecimentos.  

A rapidez da informação acaba permitindo que a opinião pública atue no 

acontecimento, ou seja, as reações do público sobre determinado fato podem 

ser convertidas no acontecimento noticiável. Essa rapidez também permite que 

o acontecimento seja sobre ou faça menção a qualquer parte do mundo.  

Sobre os ―acontecimentos‖, Rodrigues (1993) afirma que se diferem dos 

―fatos‖ uma vez que o primeiro seria um ―acontecimento de natureza especial, 

distinguindo-se do número indeterminado dos acontecimentos possíveis em 

função de uma classificação ou de uma ordem ditada pela lei das 

probabilidades.‖ (RODRIGUES, 1993, p.27). A diferenciação é didática, uma 

vez que ―fato‖ e ―acontecimento‖ são termos usados como sinônimos. O autor 

define que: 

 

[...] a notícia é no mundo moderno o negativo da racionalidade, no 
sentido fotográfico deste termo. O racional é da ordem do previsível, 
da sucessão monótona das causas, regida por regularidades e por 
leis; o acontecimento é imprevisível, irrompe acidentalmente à 
superfície epidérmica dos corpos como reflexo inesperado, como 
efeito sem causa, como puro atributo. (RODRIGUES, 1993, p.29). 

 

Pode-se dizer, na conceituação de Rodrigues (1993), que os fatos são 

selecionados pelos jornalistas por possuírem um valor/notícia e tornam-se 

acontecimentos jornalísticos, ou meta-acontecimentos, que o autor chama de 

―acontecimentos segundos‖. Assim, o fato torna-se notícia quanto mais for 

imprevisível.  
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Os meta-discursos são por isso a face perversa da informação, da 
transformação logotécnica da linguagem em acontecimento dissuador 
da explosão do imprevisível no mundo contemporâneo. A sua lógica 
não é, por conseguinte, explosiva, como nos acontecimentos 
referenciais, mas implosiva. (RODRIGUES, 1993, p.30). 

 

Charaudeau (2006) classifica o acontecimento (também chamado de 

pseudo-acontecimento ou pseudo-evento) como uma produção que foge ao 

habitual e é um discurso construído, contrariando, assim, o caráter de 

objetividade que se atribui ao jornalismo. O autor explica, ainda, que os 

sujeitos produzem os fatos, de forma bruta, e estes são transformados em 

acontecimentos de acordo com o canal interpretante.   

Os acontecimentos são ―fabricados‖, segundo Gomis (1991), com 

grande frequência pelas autoridades políticas. O autor destaca que, 

habitualmente, se fala em pseudo-evento quando se trata de, por exemplo, 

grupos marginais para tentar tornar conhecido ao público os seus protestos e 

pouco se nota que os políticos também se utilizam dos acontecimentos para 

promover sua imagem. O autor destaca que o sistema político está muito 

interessado em produzir acontecimentos para construir e manter sua imagem 

na mídia. 

A partir do momento em que os acontecimentos alcançam a mídia, eles 

passarão pelas técnicas jornalísticas de produção das notícias e nesse 

momento, os produtores dos acontecimentos perdem ―o controle sobre as 

formas como eles serão matizados por cada cobertura em particular. A 

matização é resultado, especialmente, dos procedimentos de enquadramento 

dos acontecimentos.‖ (CARVALHO, 2010, p.350). Nesse sentido, o autor 

destaca que os acontecimentos, quando alvos da cobertura jornalística, 

podem se modificar a partir dos rumos que de sua repercussão e têm seu 

tempo e espaço difundidos para além do que eram originalmente.   

Pereira Junior (2005) explica que cada um tem uma forma de apreender 

o real e a escolha de como fazer isso seriam os enquadramentos. Assim, 

referindo-se à mídia, os acontecimentos são ―criados‖, na medida em que 

correspondem ao enquadramento escolhido pelo jornalista, o que torna o 

acontecimento um produto estratégico. O autor exemplifica dizendo que em 

uma partida de futebol, o espectador não consegue apreender o todo e, 

portanto, sua visão é em focos. Depois esses ―quadros‖ são unidos e ganham 
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sentido. Porém, cada espectador visualiza diferentes quadros e faz diferentes 

junções. Da mesma forma funciona o jornalista. Cada um busca diferentes 

quadros (enquadramentos) do real e os une, criando acontecimentos, para 

transmitir ao público (leitor).  

 

Aquilo que se considera como real começa a virar ―fato‖ ao ser 
―enquadrado‖ por certas convenções e procedimentos. Para 
―acontecer‖, a ―realidade‖ tem de ser embalada, codificada, alvo de 
decisões e exclusões, produto de procedimentos e movimentos de 
todo modo arbitrários. Apreendemos não tudo, mas o que está 
disponível. (PEREIRA JUNIOR, 2005, p.25). 

 

Fontcuberta (1993) aponta características do acontecimento, como a de 

ser aquilo que sucede no tempo e ser singular, ou improvável. A autora 

estabelece alguns elementos essenciais do acontecimento jornalístico. Um 

deles seria a variação no sistema, que representa a ruptura da norma. Assim, o 

acontecimento será mais jornalístico quanto maior for a ruptura. Outro 

elemento seria a comunicação do fato, no sentido de que os meios de 

comunicação criam o acontecimento a partir da publicidade de um fato já 

existente. Por último, destaca-se a participação do sujeito na construção do 

acontecimento, que é mensurada pela maior ou menor adesão às propostas da 

mídia.  

O tempo é relevante na distinção entre notícia e outras informações. 

Quanto mais atual, mais próximo da notícia. A autora salienta a importância de 

alguns fatores para se classificar uma informação como notícia – ser recente, 

imediata e circular. Ela destaca, ainda, que um fato torna-se atual na mesma 

proporção em que desperta expectativas ou produza consequências. 

Carvalho (2010) destaca, ainda, o duplo caráter hermenêutico do 

acontecimento, na medida em que ele por um lado, em sua evolução, indica 

caminhos para a sua interpretação e, por outro lado, ―possibilita, no percurso 

mesmo da sua análise, interpretações sobre realidades a ele ligadas, por ele 

‗inauguradas‘ ou modificadas.‖ (CARVALHO, 2010, p. 344).   

Fontcuberta (1993) chama atenção para o que ela denomina como ―não-

acontecimento‖ jornalístico, que seria a ―construção, produção e difusão de 

notícias a partir de fatos não sucedidos ou que supõem explicitamente uma 

não-informação ‗no sentido jornalístico‘‖ (tradução nossa) (FONTCUBERTA, 
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1993, p.26). O não-acontecimento quebra as bases do discurso jornalístico 

tradicional: realidade, veracidade e atualidade. Assim, informa-se sobre algo 

que não aconteceu ou que não está previsto. Salienta-se que o conceito de 

não-acontecimento é importante para a compreensão do contexto da 

pesquisa aqui apresentada. As prévias do PSDB foram pano de fundo para os 

demais acontecimentos destacados para a análise. O que chama atenção é o 

fato de que as prévias não se concretizaram, de modo que podem responder 

como um não-acontecimento, ainda que tenham pautado a mídia por um 

considerável espaço de tempo (pode-se dizer que a discussão iniciou-se no 

segundo semestre de 2009 finalizando em junho de 2010).  

A autora estabelece uma tipologia do não-acontecimento, levando em 

consideração três pontos: notícias inventadas; notícias errôneas; e notícias 

baseadas em uma especulação. As notícias inventadas são aquelas 

construídas a partir de declarações ou hipóteses que, na realidade, não 

existem e acabam recebendo retificações após a sua publicação. Em sua 

redação há elementos que permitem que o leitor descubra a sua não realidade.  

O segundo ponto são as notícias que contêm dados falsos que, 

posteriormente, são identificados como tal. A veiculação desse tipo de notícia 

se deve, segundo a autora, à falta de informações suficientes ou informações 

incorretas. Por último, apontam-se as notícias que são baseadas em 

especulações, cuja construção é feita sob rumores. É uma situação cada vez 

mais comum e ocupa espaços importantes na mídia, como as sessões: 

nacional, internacional, economia, política, etc.  

Eco (1984) trata das especulações e invenções para alimentar um 

determinado assunto, nomeando de ―falação‖. Essa repetição de assuntos 

acaba se tornando um recurso para manter ―vivo‖ um discurso e, talvez, fixar 

uma ideia. Sobre a falação, o autor explica que: 

 

[...] a falação é o modo cotidiano pelo qual nós somos falados pela 
linguagem preexistente em vez de amoldá-la para fins de 
compreensão e descoberta. E é um comportamento normal. E 
estamos aqui naquela função de linguagem que para Jakobson é a 
função ―fática‖ ou de contato. Ao telefone (respondendo ―sim, não, 
claro, está bem...‖) e na rua (perguntando ―como vai?‖...) fazemos 
discursos fáticos indispensáveis para manter uma ligação constante 
entre os falantes; mas os discursos fáticos são indispensáveis 
justamente porque mantêm em exercício a possibilidade de 
comunicação, para fins de outras e mais substanciais comunicações; 
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se essa função se hipertrofia, temos um contato contínuo sem 
qualquer mensagem. (ECO, 1984, p.225). 

 

 Após as explicações do que seria o acontecimento, sua importância e as 

características de sua construção é importante, também, destacar as críticas a 

seu respeito. Dentre elas, ressaltam-se os apontamentos feitos por Boorstin, 

para quem, conforme explica Miguel (2002), o jornalismo vem perdendo sua 

função inicial que seria a de registrar os fatos e não os produzindo, como se vê 

nos acontecimentos.  

 

 

 2.2.3 O jornal Estado de Minas 

 

 

 O jornal Estado de Minas foi criado em 1928 e, de acordo com França 

(1998), sua história não é marcada por grandes acontecimentos ou crises. 

Vários jornais surgiram no estado mineiro, porém, a maioria não permaneceu 

ativa; o EM destaca-se por manter uma regularidade desde a sua formação.  

 A autora explica que a sociedade Estado de Minas & Cia. Foi formada 

por Pedro Aleixo, Álvaro Mendes Pimentel e Juscelino Barbosa. A primeira 

edição de O Estado de Minas foi em formato tablóide, possuindo 12 páginas e 

com tiragem de aproximadamente cinco mil exemplares. 

 De início, o veículo enfrentou significativos problemas. Um deles foi a 

impossibilidade de desvincular a imprensa da política e outro, no que diz 

respeito ao lado financeiro, já que o mercado mineiro não fornecia apoio 

publicitário suficiente para manter o jornal. Aliado a isso, ainda havia a difícil 

tarefa de lidar com a concorrência dos jornais cariocas e paulistas (FRANÇA, 

1998). 

 França (1998) lembra que, em 1929, O Estado de Minas participou 

ativamente da campanha eleitoral para a prefeitura de Belo Horizonte. O jornal, 

que atravessava um momento difícil ganhou, então, apoio da população.  

 A autora explica que, em meados de 1929, Francisco de Assis 

Chateaubriand Bandeira de Melo tornou-se sócio majoritário de O Estado de 

Minas que passou a integrar os Diários Associados. O nome do jornal perdeu o 
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―o‖ ficando apenas Estado de Minas. Nove anos antes de sua morte, em 1959, 

Chateaubriand fragmentou sua propriedade. Assim, 83% dos Diários e 

Emissoras Associados (envolvendo jornais, rádios e TVs) pertenciam aos 

sócios de uma espécie de condomínio de cotas, enquanto os outros 17% 

pertenciam a sócios anônimos. 

 França (1998) observa que, desde a sua formação, o EM preocupou-se 

em afirmar sua identidade mineira, demonstrando atenção às questões de 

interesse do Estado, independente de questões pessoais e partidárias. A 

autora alerta, porém, que ―essa independência é apenas relativa‖ (FRANÇA, 

1998, p.109). Para ela, ―tratar-se-ia muito mais de manobras estratégicas feitas 

de alianças e de divórcios, atendendo, em última instância, seus próprios 

interesses‖ (FRANÇA, 1998, p.109). 

 A autora cita, ainda, o ensaio de Carrato (1988) que mostra o 

alinhamento entre o EM e as forças no poder. Em sua análise, ela salienta 

como o jornal dá tratamento diferenciado e privilegiado aos candidatos 

apoiados pelo governo em campanhas eleitorais. A autora afirma que o EM 

publica apenas aquilo que não vai de encontro aos seus próprios interesses. 

Estes são taxados pelo jornal como ―interesses dos mineiros‖.  

 Muitas críticas foram feitas ao jornal, como a de praticar um ―jornalismo 

institucional, um jornalismo de comunicados e de colaboração com as fontes 

[...] Dizia-se que, em períodos eleitorais, as páginas de informação políticas 

eram compradas pelos candidatos.‖ (FRANÇA, 1998, p.110).                                                  

 Mesmo não sendo o primeiro jornal com esse nome, a autora destaca 

que o nome ―Estado de Minas‖ e a época de sua fundação representam um 

momento importante da imprensa mineira e um sentimento forte de busca 

identitária. Ela acrescenta, ainda, que ―esses sentimentos permanecem, ainda 

como resíduo, na imagem que o Estado de Minas tem ou faz de si mesmo.‖ 

(FRANÇA, 1998, p.111); como será demonstrado na análise que se segue. 

 No que diz respeito ao que se pode chamar de fisionomia do jornal, o 

EM, segundo França (1998), não sofreu grandes alterações desde a sua 

fundação. Sua forma evoluiu, de acordo com as tendências de cada época, 

porém de forma gradual e conservando certos traços característicos do diário 

mineiro. Quanto à redação, as mudanças também foram graduais e sem 

significativas rupturas ou transformações. 
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 Quanto à paginação, hoje, seus cadernos fixos são: Economia, EM 

Cultura e Economia, Gerais, Internacional, Nacional, Opinião e Política. Tem 

como suplementos: Agronegócio, Bem viver, Ciência, Direito & Justiça, 

Emprego, Especial, Esportes, Feminino & Masculino, Guia de gastronomia, 

Guia de negócios, Gurilândia, Hora Livre, Imóveis, Informática, Pensar, Prazer 

EM ajudar, Ragga Drops Turismo, TV e Veículos.  

 O jornal EM disputa espaço na imprensa mineira com outros jornais, 

como o Hoje em Dia, fundado em 11 de novembro de 1988, por um grupo de 

empresários ligados ao ex-governador Newton Cardoso. E com o jornal O 

Tempo8, fundando na cidade de Contagem, região metropolitana de BH, em 21 

de novembro de 1996, pelo político e empresário Vitório Medioli. 

 De acordo com o Grupo Associados, a circulação do jornal Estado de 

Minas abrange 549 municípios e possui mais de 65 mil assinantes. O jornal tem 

venda diária de média de 71 mil exemplares. 

 

 

2.2.4 O jornal Folha de S. Paulo 

 

 

 Em 1921, as instalações da Folha de S. Paulo eram na rua São Bento, e 

funcionavam como Folha da Noite. Anos depois, em 1925, foi criado o jornal 

Folha da Manhã. Em 1931, o jornal foi vendido para Octaviano Alves Lima e 

teve seu nome alterado para Empresa Folha da Manhã. 14 anos mais tarde, o 

controle acionário passou para José Nabantino Ramos e adotou-se a política 

da ―imparcialidade‖.  

 A Folha da Tarde foi lançada em 1949 e na Alameda Barão de Limeira 

passou-se a concentrar as instalações da Folha (as edições da manhã, tarde e 

noite). Os empresários Octavio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho 

adquiriram os jornais que, em 1º de janeiro de 1960, se fundiram no jornal 

Folha de S. Paulo (FSP), O jornal assume a postura de oferecer um jornalismo 

crítico, apartidário e pluralista.  

                                                
8
 O jornal Super Notícias, um periódico do O Tempo, é hoje o um dos mais vendidos do Brasil, 

com 312.086 edições comercializadas diariamente. Em outubro de 2010, segundo a pesquisa 
do Instituto Verificador de Circulação (IVC), o Super Notícias ultrapassou a Folha de S. Paulo 
em vendas. Na mesma pesquisa, o Estado de Minas aparece como o 16º jornal mais vendido 
do país.  
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 O jornal Folha de S. Paulo apoiou o golpe de 1964 e a ditadura militar 

que foi implantada no Brasil, até o governo do presidente general Ernesto 

Geisel. Nessa mesma época, seu concorrente, o Estado de S. Paulo, sofreu 

intervenções e censura por ser contrário ao regime militar. Grupos de 

esquerda, contrários à postura da FSP, provocaram inúmeros atentados contra 

veículos de entrega do jornal. 

 A partir de 1967, a FSP deu início ao que chamaram de revolução 

tecnológica, proporcionando a modernização de seu parque gráfico.  O jornal 

deu início a reformas editoriais na década de 1970, objetivando, entre outros 

pontos, o pluralismo. O resultado foi o aumento na tiragem, que de 200 mil 

passou para 300 mil exemplares diários.  

 A partir de 1978, o Conselho Editorial9 foi criado e em oito anos foram 

produzidos seis documentos que ficaram conhecidos como ―Projeto Folha‖ e 

mais tarde, o ―Manual Geral da Redação‖. Os documentos definiam, por 

exemplo, o que era a ―informação‖ para o jornal, as matérias que deveriam ou 

não ser assinadas, como deveria ser a edição do jornal e o desengajamento 

político de seus jornalistas. Para Arbex Junior (2001) havia uma contradição 

entre os documentos e as ações do jornal, uma vez que, durante a ditadura 

militar, a FSP ganhou prestígio por abrir espaço para artigos de opositores ao 

regime. A empresa procurou, também, organizar-se industrialmente visando 

eficiência e lucro; inspiração vinda dos modelos norte-americanos.  

 Já na década de 1980, a FSP alterou significativamente sua linha 

editorial e, consequentemente, sua postura política. Um dos resultados dessa 

transformação foi, por exemplo, o apoio do jornal ao movimento das Diretas Já.  

Ainda na década de 1980, outra mudança foi significativa no jornal paulista. O 

veículo foi o primeiro, no Brasil, a informatizar toda a sua redação com a 

instalação de computadores. Em 1985, a FSP lançou seu ―Manual Geral da 

Redação‖, conhecido como ―Manual da Folha de S. Paulo‖. Para Albuquerque 

e Holzbach (2007), o Manual seria mais que uma tentativa de normatização 

sobre o que o jornal entendia como procedimentos corretos da produção 

jornalística, seria um ―manifesto político sobre o lugar que caberia ao jornalismo 

                                                
9
 Grupo formado por jornalistas e não-jornalistas, indicados pela direção da empresa, que se 

reúnem mensalmente para analisar o contexto político e econômico do Brasil e avaliar o 
desempenho jornalístico da FSP.  



39 
 

 

em geral, e à Folha em particular, ocupar na nova democracia brasileira‖ 

(ALBUQUERQUE, HOLZBACH, 2007, p.2). O jornal se posiciona como um 

mediador entre a sociedade e as instituições:  

 

Em apoio à reivindicação, pela Folha de S. Paulo, de uma efetiva 
participação na vida política do país, o seu Manual da Redação 
apresenta uma teoria sobre o papel que caberia ao jornalismo 
desempenhar numa sociedade democrática. Em linhas gerais, ele 
identifica este papel como sendo o de um mediador nas relações 
entre os cidadãos comuns e as instituições políticas, e discute os 
fundamentos e as condições do seu exercício legítimo. 
(ALBUQUERQUE, HOLZBACH, 2007, p.2).  
 
 

 No final da década de 1990, a FSP inovou ao contratar um 

ombudsman10, que seria uma figura responsável por tomar nota das criticas e 

opiniões dos leitores, e que tinha independência para tecer críticas às 

produções do próprio jornal.  

 O jornal passou por uma reforma gráfica e editorial em maio de 2010. 

Quanto à parte gráfica, a classificação de seus cadernos foi alterada. Como 

cadernos diários: A. Capa, Opinião, Poder, Mundo, Ciência; B. Mercado; C. 

Cotidiano; D. Esporte; E. Ilustrada, Acontece; e Classificados (que circulam 

apenas em São Paulo). Como suplementos semanais o jornal apresenta na 

segunda-feira, a Folhateen; na terça-feira, o suplemento Equilíbrio; na quarta-

feira, Tec e Fovest; na quinta-feira o suplemento Turismo; na sexta-feira o Guia 

da Folha (que circula apenas em São Paulo); no sábado, a Folhinha; e no 

domingo, os suplementos Ilustríssima, Sãopaulo (que circula apenas em São 

Paulo), Revista Serafina e Classificados. 

 

A reforma, a maior desde que a Folha passou a ser totalmente 
impressa em cores, em 1996, tornará o jornal mais fácil de ler e dará 
ao produto uma identidade visual mais homogênea. "Será um passo 
importante na direção de um jornalismo mais conciso e ao mesmo 
tempo mais agradável, que atenda melhor às necessidades do leitor", 
disse Sérgio Dávila, editor-executivo da Folha. (FSP, 2010). 
 

                                                
10

 De acordo com a Folha: ―Ombudsman é uma palavra sueca que significa representante do 
cidadão. Designa, nos países escandinavos, o ouvidor-geral - função pública criada para 
canalizar problemas e reclamações da população. Na imprensa, o termo é utilizado para 
designar o representante dos leitores dentro de um jornal. A função de ombudsman de 
imprensa foi criada nos Estados Unidos nos anos 60. Chegou ao Brasil num domingo, dia 24 
de setembro de 89, quando a Folha, numa decisão inédita na história do jornalismo latino-
americano, passou a publicar semanalmente a coluna de seu ombudsman‖  
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 No que diz respeito à linha editorial, muitos acreditam que ela, de fato, 

não ocorreu ou que não teve o mesmo impacto que as reformas passadas 

(PRIMO, 2010; VASCONCELOS, 2010). O jornal adicionou novos cadernos e 

trouxe novos colunistas, porém isso não representa uma reforma editorial.  

 

A recente reforma gráfica e editorial do jornal Folha de S. Paulo ainda 
é vista como tímida pelo diretor para o Brasil da Innovation Media 
Consulting, Eduardo Tessler. Para ele, ainda falta o jornal passar pela 
mudança editorial. De acordo com o especialista, a criação de novos 
cadernos e participação de novos colunistas não implica na 
reforma editorial. ―A mudança editorial deixa a desejar. A reforma 
editorial é mudar o conceito do jornal, mas ele continua sendo 
noticioso, não pós-noticioso. Os jornais hoje em dia devem considerar 
a notícia como algo que já foi dado em outros veículos, fora do papel, 
mas eles chegaram a anunciar esse tipo de mudança na publicidade. 
Eles devem considerar não o que aconteceu, porque a audiência já 
sabe, mas por que aconteceu e para quê, como uma revista diária‖, 
explica. (VASCONCELOS, 2010, grifos nossos). 
 

 Pesquisa do Instituto Verificador de Circulação (IVC), divulgada em maio 

de 2010, mostra que a Folha de S. Paulo está entre os jornais de maior 

circulação no país, com média diária de 289.435 mil exemplares no acumulado 

do ano. 
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3 CAMPO POLÍTICO E OS ACONTECIMENTOS 

 

 

Antes de proceder com a análise empírica é importante tratar do 

conceito de campo político de Bourdieu (1998), das especificidades do campo 

político e do processo de construção da imagem pública política; traçar um 

breve histórico de Aécio Neves, explicitando os caminhos percorridos para a 

construção de sua imagem pública política. Faz-se necessário, ainda, discorrer 

sobre os acontecimentos selecionados para exame, a saber: o centenário de 

Tancredo Neves; a inauguração da Cidade Administrativa; e as prévias dp 

PSDB. 

 

  

3.1. O campo político 

 

 

O campo político é uma esfera de poder com normas e condutas 

―próprias‖. Acessá-lo e manter-se nele depende do domínio de sua linguagem 

específica e de uma determinada parcela de capital simbólico, que nesse 

campo seria o capital político.  

Bourdieu (1998) explica, pensando na lógica da oferta e da procura, que 

no campo político geram-se produtos políticos, conceitos, programas, entre 

outros, a partir daqueles que estão envolvidos no campo. Os cidadãos comuns, 

que não têm acesso aos mecanismos de produção, tornam-se meros 

consumidores, e apenas optam por este ou aquele produto, considerando que 

―devem escolher, com probabilidades de mal-entendido tanto maiores quanto 

mais afastados estão do lugar da produção‖ (BOURDIEU, 1998, p.164).  

Tais produtos funcionam como mecanismos de expressão e percepção 

do mundo social. As opiniões, em uma mesma população, são distribuídas 

considerando-se o ―estado‖ desses mecanismos e, ainda, o acesso que os 

diferentes grupos têm a eles. De modo que o campo político consegue exercer 

um ―efeito de censura‖ na medida em que limita o discurso político, ou seja, 

tudo o que se pensa sobre política fica restrito às normas que regulam a 



42 
 

 

entrada no campo. A produção de formas de expressão e percepção dentro do 

campo político encontra-se, portanto, sob monopólio dos profissionais. 

Há uma concorrência entre os profissionais, que é mensurada pelo pelas 

tomadas de decisão (que são as tomadas de posicionamento político, de 

discurso eleitoral, de intervenção, etc.). Assim, o autor salienta que o político 

consegue destaque e prestígio na medida em que ele é capaz de conhecer o 

universo das tomadas de decisão que estão em concorrência para que possa, 

então, dominar o sentido e o efeito social de suas próprias tomadas de decisão.      

O autor afirma que o capital político, que é delegado à autoridade 

política, é controlado pela instituição partidária. O partido acumula, ao longo de 

sua história, o capital simbólico – reconhecimento e fidelidade. Dessa forma, a 

instituição ―transfere‖ capital simbólico ao indivíduo, mas como lembra o autor, 

isso é feito em quem investe, ou quem se dedica ao partido: ―a instituição 

investe aqueles que investiram na instituição.‖ (BOURDIEU, 1998, p. 192). O 

capital simbólico na política acaba concentrando-se, então, nas mãos de 

poucos e não há expressões de descontentamento capazes de reverter a 

situação, uma vez que grande parte dos indivíduos é desapossada de  

instrumentos materiais e culturais, que permitiriam reações contrárias. O capital 

político permite o reconhecimento do sujeito enquanto ator político. 

Entendido, como um jogo, o campo político é formado por indivíduos que 

estão ligados entre si e interessados em ―todas as vantagens materiais ou 

simbólicas associadas à posse de um capital simbólico‖ (BOURDIEU, 1998, 

p.173). Miguel (2003) destaca que é um campo de lutas, na medida em que os 

atores buscam a valorização de seus atributos, em detrimento aos de seus 

concorrentes.  

 

O campo político é pois o lugar de um concorrência pelo poder que se 
faz por intermédio de uma concorrência pelos profanos ou, melhor, 
pelo monopólio do direito de falar de agir em nome de uma parte ou 
da totalidade dos profanos. (BOURDIEU, 1998, p.185). 
 

Essas disputas no jogo político são realizadas por representantes de 

grupos, que somente são beneficiados quando sua posição dentro do campo 

político está pareada à de seus líderes, ou seja, quando os benefícios são de 

interesse também dos dominantes.   
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3.1.1 Construção da imagem pública política 

 

 

Para Gomes (2004), as disputas políticas são, em grande parte, disputas 

por imposição da imagem pública. São lutas pela construção e manutenção da 

imagem dos atores políticos e, também, de grupos e instituições que participam 

de alguma forma do jogo político. As disputas ultrapassam o ―fazer político‖ e 

exigem o ―fazer midiático‖, ou seja, o político passa a ser avaliado por seu 

desempenho midiático, é quando se instaura o que Rubim (2000) chama de 

telepolítica. Os políticos apropriam-se da linguagem midiática, e de todo seu 

aparato, para conseguir efeitos na sociedade; o que o autor chama de efeitos 

de mídia. 

É preciso ter uma imagem construída sob lógica midiática. E Gomes 

(2004) inicia sua explicação sobre imagem pública afirmando que ela ―não 

designa um fato plástico ou visual, mas um fato cognitivo, conceitual.‖ 

(GOMES, 2004, p.247). Os aspectos visuais compõem o que ele chama de 

―imagem visual gráfica pública‖. Definindo o que seria a imagem pública, ele 

acrescenta que o sentido comum da imagem, o visual, serve de representação 

ou apresentação de algo, da mesma forma que acontece com a imagem em 

seu sentido figurado, que é a imagem como percepção pública. 

 A identificação da imagem pública, segundo Gomes (2004), é 

problemática. Primeiro porque os discursos acerca da imagem pública de 

alguém não passam de uma simples menção de sua existência. Segundo pelo 

fato de que são mutáveis, sem limites certos e complexos.  

Explicando as dificuldades, Gomes (2004) mostra que não lidamos 

exatamente com pessoas, mas com ―personagens‖; as ideias formadas sobre 

esses personagens não são frutos de anos de convivência, mas de impressões 

de uma única propriedade, ou seja, algumas características acabam servindo 

para se ter impressões do todo. Outro problema vem da impossibilidade de 

estacionar a imagem do personagem, que está em constante produção, o que 

acaba gerando novas imagens. Por último, não há como escolher quais 

propriedades devem ser aproximadas ou afastadas da imagem do 
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personagem. Em suma, a imagem pública seria uma apreensão do essencial 

do personagem e de um momento (que se torna constante)11.  

A política, hoje, preocupa-se tanto com a construção, quanto com o 

ajuste e administração da imagem pública dos atores políticos. Mais que criar e 

manter a imagem pública é preciso assegurar que ela esteja presente nas 

esferas de visibilidade pública dominantes. Isso explica a importância do 

recurso ao marketing político, especialmente, em momentos eleitorais. 

Gomes (2004) mostra que, no que ele chama de engenharia de imagens 

pública, se lida com três materiais: mensagens, fatos e configurações 

significativas. A imagem é formada, então, a partir do que o indivíduo é: o que 

ele diz, o que ele faz, como ele se apresenta (roupas, posturas, etc.), e o que é 

dito sobre ele.  

A construção e a disputa de imagens na política é delineada no campo 

midiático. O que se justifica quando Gomes (2004) menciona a importância do 

tempo e do modo de exposição dos indivíduos na mídia, bem como a 

importância da instância emissora, ou seja, se é uma assessoria ou um instituto 

de pesquisa, por exemplo, que vai programar a recepção dessas imagens.   

Quanto à produção da imagem, Gomes (2004) menciona três fases. A 

primeira delas consiste na produção de fatos e discursos pelos atores políticos, 

além facilitar o acesso a essas produções, ou seja, torná-las conhecidas para a 

mídia. Essas produções ―funcionam como sinais ou estímulos agenciados de 

tal forma que possam se inserir na esfera de visibilidade pública, controlada 

pela comunicação de massa.‖ (GOMES, 2004, p.279). Os fatos e os discursos 

precisam ser produzidos de acordo com a lógica dos modos operatórios da 

mídia, para que consigam transitar no interior do sistema midiático.  

Na segunda fase, os agentes da esfera da exposição pública recodificam 

os materiais produzidos na primeira fase, adaptando-os aos materiais da esfera 

de veiculação, especialmente o jornalismo. Surge, nesse momento, a figura 

daqueles que o autor chama de ―agentes da política de imagem‖, que são 

                                                
11 A produção das imagens é constante, como dito anteriormente, e cabe esclarecer que captar 

um dado momento não significa paralisar a produção, apenas apreende-se uma determinada 
imagem e ela pode se tornar constante. Um exemplo disso ocorreu com Bill Clinton (ex-
presidente dos EUA) que tinha boa aceitação e vinha produzindo imagens positivas, até que 
um escândalo sexual (uma única imagem entre tantas outras que ele produziu), em 1998, 
marcou sua vida política; é como se essa imagem fosse constante, como se Clinton fosse 
apenas a figura do escândalo sexual.  
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―técnicos‖ responsáveis pelo controle dos materiais e de sua seleção para 

comporem o que será enviado à esfera de veiculação. Nesse momento, os 

materiais passam por uma filtragem sendo reconhecidos, ou não, como 

acontecimentos para ganharem destaque na mídia.  

Na terceira e última fase considera-se o público, como agentes 

receptores e consumidores da esfera de visibilidade pública. O autor explica 

que os materiais da segunda fase são, neste momento, decodificados e 

transformados em imagem pública. ―Nessa fase, novamente são outros os 

agentes e os fatores que interferem na recepção dos estímulos como 

mensagens e na sua aceitação, transformação ou rejeição.‖ (GOMES, 2004, 

p.280). 

A imagem produzida dos atores políticos é, então, ajustada a perfis 

ideais atendendo às expectativas do público. É quando entram as pesquisas de 

opinião, que permitem traçar as características que o público espera que o ator 

político possua; entre outras funções das pesquisas de opinião. ―[...] não basta 

ser ‗visto‘; será necessário ainda ser ‗bem visto‘ para ter a possibilidade de 

retirar daí todos os benefícios.‖ (CHAMPAGNE, 1998, p.223).  

 Entretanto, a configuração dessa imagem ideal depende de outros 

fatores, como a agenda da comunicação de massa. Ela, através do poder de 

agendamento, destaca ou ofusca temas. Assim, torna-se importante a 

construção da imagem pública ideal partindo não só das preferências do 

público, mas, também, de uma atenção com o que pode ser pautado pela 

mídia. 

Construída a imagem, vem a importante missão de administrá-la 

(THOMPSON, 1998; GOMES, 2004). A administração da visibilidade dos 

líderes políticos por meio da mídia tornou-se ainda mais importante ao longo 

dos séculos XIX e XX. As estratégias de publicidade ganharam mais força, pois 

era preciso disputar a atenção das pessoas em meio a tantos outros 

receptores, lembrando que a densidade demográfica aumenta a cada ano em 

muitas regiões do mundo.  

Se por um lado a visibilidade mediada trouxe novas oportunidades aos 

políticos, por outro lado ela criou novos riscos. Thompson (1998, 2008) alerta 

para os problemas da má administração da visibilidade mediada que pode 
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trabalhar contra o próprio político, como é o caso das gafes, dos vazamentos 

de informações e os escândalos.  

 

 

3.2 Aécio e seu processo de construção de imagem pública política 

 

 

Aécio Neves da Cunha nasceu em Belo Horizonte, em 10 de março de 

1960, filho do deputado Aécio Ferreira da Cunha e de Inês Maria Neves Faria. 

Aos dez anos, ele se mudou com a família para o Rio de Janeiro, onde seu pai 

participou de um curso na Escola Superior de Guerra. Ainda no Rio, Aécio 

iniciou o curso de Economia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-RJ). Aos 21 anos, seu avô, Tancredo Neves, o convidou a voltar 

a Belo Horizonte para que trabalhasse como seu assessor durante a sua 

campanha ao governo de Minas – cargo ocupado por Tancredo de 1982 a 

1984. Aécio aceitou o convite e transferiu seu curso para a Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), onde se graduou em 

Economia. 

Tancredo foi, então, candidato à presidência da República, cuja eleição 

indireta venceu em 15 de janeiro de 1985, mas faleceu em 21 de abril, antes de 

tomar posse.  Aécio dedicou-se à campanha de seu avô e o acompanhou em 

várias viagens e encontros, nacionais e internacionais. Na mesma época, Aécio 

tornou-se diretor da Caixa Econômica Federal e presidiu a Comissão Nacional 

do Ano Internacional da Juventude, estando à frente da delegação brasileira 

que participou do 12º Congresso Internacional da Juventude, em Moscou.   

Aécio seguiu a carreira política e foi eleito deputado federal constituinte 

pelo PMDB em 1986, com 236.019 votos. Entre 1986 e 1990, ele participou da 

Assembleia Nacional Constituinte, sendo vice-presidente da Comissão da 

Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher propondo a 

emenda que instituiu o direito de voto aos 16 anos. Em 1989, Aécio filiou-se ao 

PSDB, seu atual partido. 

Em 1990, ele foi reeleito deputado federal. Dois anos mais tarde, Aécio 

concorreu à prefeitura de Belo Horizonte, mas foi derrotado por Patrus Ananias 

(PT). Em 1994, ele foi eleito, pela terceira vez consecutiva, deputado federal 
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(com mais de 105 mil votos). No PSDB, Aécio ocupou o posto de líder em 

1997, 1998, 1999 e 2000; fato, até então, considerado inédito no partido.   

Em 1998, Aécio foi o deputado federal do partido mais votado em todo o 

país. Em fevereiro de 2001, com 40 anos, ele assumiu a Presidência da 

Câmara dos Deputados, contando com o apoio do então governador de São 

Paulo Mário Covas (PSDB). Entre suas ações, destaca-se o Pacote Ético que 

previa o fim da imunidade parlamentar para crimes comuns, e a criação do 

Conselho de Ética da Câmara e o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Em 

junho de 2001, o então presidente da República Fernando Henrique Cardoso e 

seu vice Marco Maciel se ausentaram do país e Aécio assumiu interinamente a 

presidência por ser o segundo na hierarquia de sucessão presidencial.  

Entre 2001 e 2002, Aécio foi eleito o político mais influente do 

Congresso, segundo a pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de 

Assessoria Parlamentar (Diap). 

Itamar Franco (PMDB) foi governador de Minas entre 1999 e 2002, e 

deixou o governo com um considerável desequilibro fiscal. Em 2002, Aécio 

deixou a Câmara dos Deputados para disputar o governo de Minas Gerais, 

sendo eleito no primeiro turno, com aproximadamente 58% dos votos válidos12. 

O destaque de seu governo foi o Choque de Gestão, política adotada para 

reorganizar e modernizar o Estado, reduzindo os custos do governo estadual, 

aumentando os investimentos na área social e melhorando a infra-estrutura. 

Em 2004, teve início o Programa de Pavimentação de Ligações e Acessos 

Rodoviários (Proacesso). Um ano mais tarde, tiveram início as obras da Linha 

Verde, que se tratou de uma recuperação da malha viária de Belo Horizonte e 

região metropolitana ligando o centro da capital ao Aeroporto Internacional 

Tancredo Neves, visando o crescimento e o desenvolvimento da região 

metropolitana de Belo Horizonte. 

Em 2006, na eleição para o governo de Minas, Aécio volta a vencer no 

primeiro turno, com mais de 70% dos votos válidos13. De início, seu governo 

quitou as dívidas de precatórios trabalhistas do Estado, totalizando R$292,08 

milhões entre 2003 a 2006. No social, o governo conseguiu ajuda do Banco 

                                                
12

 De acordo com dados do TSE, Aécio Neves (PSDB), em 2002, obteve 5.282.043 votos, 
sendo eleito com 57,676%.  
13

 Em 2006, Aécio Neves (PSDB) obteve 7.482.809 votos, sendo eleito com 77,030%. De 
acordo com os dados do TSE.  
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Mundial14 e criou o Projeto de Combate à Pobreza Rural. O marco de sua 

gestão foi, sobretudo, a construção da Cidade Administrativa. Situada na região 

norte de Belo Horizonte, ela tem como objetivo centralizar as secretarias e 

órgãos públicos estaduais. O empreendimento teve início em 2008 e foi 

inaugurado em 04 de março de 2010, levando o nome de Cidade 

Administrativa Tancredo Neves. 

Em 2007, Aécio e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel 

(PT), defenderam a formalização de uma aliança entre petistas e tucanos para 

a eleição municipal da capital mineira, ocorrida em 200815. O candidato que 

recebeu o apoio foi Márcio Lacerda (PSB), que ficou conhecido como o 

―Candidato da Aliança‖. A aliança PT/PSDB foi uma situação atípica por se 

tratar de dois partidos tradicionalmente rivais em disputas político-eleitorais em 

nível nacional. Houve muitas discussões sobre a aliança, especialmente entre 

os petistas, uma vez que o PT mineiro desafiou a posição negativa do diretório 

nacional do partido. Portanto, a aliança foi informal, uma vez que os partidos 

envolvidos, PT e PSDB, não aceitaram a sua formalização alegando 

incompatibilidade ideológica das legendas, que são tradicionais rivais na 

política brasileira16.  

Aécio e Pimentel se basearam nas ótimas avaliações de seus 

governos17 pelos mineiros e tentaram transferir essa credibilidade para 

Lacerda, que saiu vitorioso no pleito de 2008. 

Entretanto, essa aliança visava mais objetivos pessoais de seus 

representantes que a própria candidatura em BH. Ou seja, Fernando Pimentel 

(PT) pretendia ganhar visibilidade para sua candidatura futura ao governo de 

Minas e Aécio Neves (PSDB), por sua vez, para a presidência da República. 

A aliança foi amplamente noticiada na mídia local e nacional e, também, 

ocupou posição central no Horário Gratuito Político Eleitoral (HGPE) de Márcio 

                                                
14

 Segundo o Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, o Banco Mundial ―é uma das 
instituições de Bretton Woods e é considerada como a maior fonte de financiamento de ajuda 
ao desenvolvimento. A sua acção (sic) destina-se, fundamentalmente, aos países mais pobres 
do mundo‖. 
15

 A disputa pela prefeitura chegou ao segundo turno, quando Márcio Lacerda (PSB) venceu 
com 59,1% dos votos, derrotando seu opositor Leonardo Quintão (PMDB). 
16

 Segundo uma resolução do PT-MG, de março de 2008, o diretório estadual afirmou que o 
partido iria priorizar alianças com partidos da base aliada do governo Lula. Os partidos que 
fazem oposição – partidos mencionados: PSDB, DEM e PPS - estariam fora dessa aliança. 
17

 Pesquisa do DataFolha de 26 de março de 2007 mostra que Aécio é aprovado por 71% dos 
mineiros e Pimentel, por 68%.  
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Lacerda (PSB), acabando por ofuscar as aparições do candidato. Ressalta-se 

que o grande beneficiado em termos de imagem foi Aécio, que aproveitou a 

visibilidade da aliança para garantir a sua, enquanto possível candidato à 

presidência em 2010 (OLIVEIRA, 2009). Na edição de julho de 2009 da revista 

Imprensa, a reportagem ―Hoje leitor, amanhã eleitor‖, de Karina Padial e Luiz 

Gustavo Pacete, menciona como o tratamento da mídia sobre a campanha de 

2008 acabou por antecipar as discussões sobre as eleições de 2010. 

 

Para o cientista político Humberto Dantas, a antecipação do cenário 
eleitoral do modo como está apresentada é absolutamente exagerada 
e desproporcional. ―A eleição de 2010, em alguns momentos, ocupou 
mais espaço que o próprio processo eleitoral de 2008 em pleno 
desenvolvimento das campanhas do ano passado‖, avalia. Nesse 
caso, a responsabilidade recai inteiramente sobre a mídia. (PADIAL e 
PACETE, 2009, p.37-38).  

 

A mídia começou a tratar Aécio Neves como um possível presidenciável 

e, assim, deu visibilidade à sua imagem reforçando suas chances de 

candidatura; conforme destaca a revista imprensa: ―Aécio Neves corre por fora 

para construir candidatura alternativa a Serra‖ (PADIAL, PACETE, 2009, p.40). 

Ainda que Lacerda tenha sido o vencedor da eleição de 2008, a aliança 

PT/PSDB parece não ter alcançado seus objetivos, como o de incitar uma 

aliança entre as duas legendas para a eleição presidencial de 2010. 

O PSDB, após um longo período de indecisão, momento que será 

tratado adiante, optou por lançar Serra como candidato à presidência em 2010 

e Aécio concorreu ao cargo de Senador.  

Para concorrer nas eleições de outubro de 2010 ao Senado, Aécio 

deixou o cargo de governador de Minas Gerais, em 31 de março. O vice, 

Antônio Anastasia, assumiu o governo do Estado. Na última reunião com seu 

secretariado, Aécio fez um balanço de seus quase oito anos à frente do 

governo do Estado e destacou como principais realizações: 

 

 
[...] a diminuição da mortalidade e a qualificação dos jovens, por meio 
do Programa Poupança Jovem que atende hoje cerca de 32 mil 
alunos [...] a expansão da telefonia celular para todo o estado, a 
ligação asfáltica de 178 cidades [...] a inauguração do Centro 
Administrativo, o ajuste fiscal, o aumento de vagas nas unidades 
prisionais e a queda na taxa de homicídios e de crimes 
violentos.(MELLO, PRATES, 2010).   
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Em 31 de março de 2010, Aécio deixou o cargo de governador de Minas 

nas mãos de seu vice e dedicou-se à campanha ao Senado. Antônio Anastasia 

herdou um Estado que, segundo ele, apresenta os melhores resultados em 

indicadores econômicos e sociais do país.  

Ao final das eleições de 2010, Aécio Neves saiu vitorioso por ter sido 

eleito como o mais votado ao Senado, ter contribuído para a eleição ao Senado 

do ex-presidente Itamar Franco, e ter conseguido reeleger seu vice ao cargo de 

governador de Minas. Aécio foi considerado por muitos como a grande força 

política das últimas eleições, como disse Carlos Lindenberg em um artigo 

publicado no blog do Noblat, em 05 de outubro de 2010, intitulado ―O futuro de 

Aécio‖:  

 

A tripla vitória do ex-governador Aécio Neves, em Minas, faz dele 
seguramente o grande vencedor das eleições [...] Com essa força, 
que se soma a uma bancada de 25 deputados em 53, Aécio se 
credencia assim a ser um dos principais atores da cena política. 
(LINDENBERG, 2010). 

 

Vale lembrar, ainda, que ele conseguiu derrotar a chapa de Lula para 

disputar os cargos majoritários de Minas: os candidatos ao governo Hélio Costa 

(PMDB) e Patrus Ananias (PT), e o candidato ao Senado, Fernando Pimentel 

(PT). 

Ao lado das realizações comemoradas por Aécio Neves estão, também, 

duras críticas ao seu governo. A crítica mais recorrente refere-se ao pouco 

investimento do Estado na área da saúde. Vale mencionar a crítica feita pelo 

presidente Lula, como mostrou a matéria do site do jornal Zero Hora, intitulada 

―Em comício, Lula critica gestão tucana em Minas Gerais‖, de 08 de setembro 

de 2010, durante uma visita ao Estado por ocasião da campanha de Dilma 

Rousseff, acusando o não investimento mínimo na saúde, conforme exige a 

Emenda 2918. A denúncia mais recente refere-se à grande quantia gasta para a 

construção da Cidade Administrativa, um total de R$ 1,2 bilhão, cuja 

inauguração teria sido antecipada para fortalecer a imagem de Aécio como 

bom administrador, e o resultado seriam problemas na obra que podem gerar 

                                                
18

 A Emenda Constitucional nº29, de 13 de setembro de 2000, prevê mais recursos para a 
saúde. Fixou-se percentuais mínimos a serem investidos em saúde pública por municípios, 
estados, Distrito Federal e União.  
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mais gastos com os reparos (assunto que será abordado mais adiante, quando 

se trata da Cidade Administrativa).  

Outra questão que produz muitas críticas é a suposta censura à 

imprensa mineira por parte do governo Aécio Neves. Sobre isso, destaca-se o 

polêmico vídeo veiculado no youtube: “Liberdade, essa palavra19‖. O vídeo trata 

da relação de Aécio Neves com a imprensa em 2003 e 2004, busca-se 

demonstrar que haveria um alinhamento entre o governador e a mídia, 

especialmente a imprensa mineira. Foram muitas as denúncias de 

cerceamento da liberdade na mídia, durante esse período, em situações que 

comprometiam, de alguma forma, a imagem de Aécio. No vídeo foram 

entrevistados os principais envolvidos, dos dois lados. 

Outro vídeo, o ―Gagged in Brazil‖, produzido por Daniel Florêncio, em 

junho de 2007, para a Current TV20, trata, também, da falta de liberdade de 

imprensa no Brasil, especialmente na relação entre a mídia e o governo Aécio 

Neves. De acordo com o produtor, o PSDB mineiro tentou retirar o filme do ar. 

Florêncio afirmou que, em agosto de 2007, entrou em contato com o governo 

de Minas, com a TV Globo e com o jornal Estado de Minas para que pudessem 

rebater as críticas feitas por jornalistas em seu vídeo. O produtor reproduziu o 

email de resposta do governo de Minas. 

 

Resposta ao senhor Daniel Florêncio:  
O relacionamento entre veículos de comunicação e os governos 
federal, estaduais e municipais tem sido constantemente alvo de 
questionamentos no Brasil. São questionamentos legítimos quando 
partem de uma análise criteriosa dos fatos. A gravidade da acusação 
requer uma pesquisa independente e objetiva dos conteúdos 
jornalísticos publicados pelos veículos de imprensa acusados. As 
afirmativas feitas contra o Governo de Minas são baseadas 
exclusivamente em posicionamentos isolados, sendo, muitos deles, 
de natureza claramente político-partidária, e não como resultado de 
pesquisa. Uma análise dos conteúdos dos noticiários demonstrará, 
por exemplo, não existir distinção entre a cobertura realizada pelos 
veículos de comunicação mineiros das ações do Governo do Estado 
e da Prefeitura de Belo Horizonte, os dois principais pólos 
administrativos de Minas e que estão sob gestão de governantes de 
partidos adversários. Tal acusação sem amparo na realidade expõe, 

                                                
19

 O vídeo ―Liberdade, essa palavra‖, foi produzido pelo jornalista Marcelo Baêta como trabalho 
de conclusão do curso de graduação em Comunicação Social, na Universidade Federal de 
Minas Gerais. Com duração de 21 minutos, o vídeo foi exibido na banca em junho de 2006.  
20

 A Current TV é um canal de TV por assinatura e, também, um portal www.current.com. O 
canal de TV está presente na programação dos EUA, do Reino Unido e da Itália. Al Gore, ex-
vice-presidente norte-americano e Prêmio Nobel da Paz, e o empresário Joel Hyatt são os 
responsáveis pela criação do canal e do portal.  
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na verdade, uma visão ofensiva aos jornalistas mineiros – aqueles 
que trabalham nos órgãos governamentais e os que atuam nas 
redações – ao sugerir que têm conduta diferente da praticada pelos 
demais profissionais de imprensa brasileiros. Assessoria de Imprensa 
do Governador Aécio Neves. (FLORÊNCIO, 2008). 

 

O filme foi ao ar em 20 de maio de 2008, nos EUA, e 27 de maio de 

2010 no Reino Unido. Segundo Florêncio, após uma semana que estava na 

Current TV, o vídeo foi legendado em português e disponibilizado no Youtube. 

O PSDB criou vídeos-resposta que também foram para a internet. Em 22 de 

setembro de 2008, o ―Gagged in Brazil‖ foi retirado do ar e do portal da Current 

TV. O produtor esclareceu que o PSDB mineiro enviou cartas aos executivos 

do canal com muitas considerações e criticando o filme que, para eles, teria 

uma conotação político-partidária. 

 

[...] O PSDB afirmava que meu filme tinha caráter político-partidário, 
que não representava a realidade no estado e questionava minha 
conduta ética na produção do filme. Junto com as cartas, foram 
enviadas também cópias da versão em inglês do vídeo produzido 
pelo PSDB e postado no YouTube. O filme foi, então, retirado do ar e, 
a pedido do diretor de programação da TV, David Newman, uma 
investigação foi iniciada pelo gerente de jornalismo da emissora, 
Andrew Fitzgerald. (FLORÊNCIO, 2008). 

 

Cabe assinalar que se localizou, também, outros trabalhos acadêmicos, 

além do de Marcelo Baêta, que comentam essa relação, como os artigos 

―Partidos, campanhas e voto: como o eleitor decide nas municipais‖, elaborado 

por Telles, Lourenço e Storni (2009) e ―O papel da imprensa na construção do 

cenário político da eleição à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em 2008‖, 

elaborado por Oliveira e Fernandes (2008). 

Artigos publicados na mídia também tratam desse alinhamento, como ―A 

imprensa nos trilhos‖, do ombudsman da Folha de S. Paulo, de Marcelo 

Beraba, no qual há criticas sobre o posicionamento submisso da mídia em 

geral, na ocasião em que o governo Aécio divulgou o ―déficit zero‖ das contas 

do Estado, ―o que impressiona, nesse caso, não é a iniciativa do governo de 

Minas de lançar uma campanha publicitária para anunciar o equilíbrio das 

contas e atrair novos investimentos para o Estado. O que impressiona é a 

abulia e a submissão da imprensa.‖ (BERABA, 2004).  
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Outro episódio importante foi a visita de integrantes da CPI Carcerária 

da Câmara Federal, em 21 de fevereiro de 2008, para investigar a morte de 33 

presos em Ponte Nova e no Rio Piracicaba. Na ocasião, as críticas foram 

relativas à postura do governo Aécio que foi ―acusado‖ de não permitir que a 

mídia local informasse sobre o que ―realmente‖ teria acontecido, utilizando-a 

para ―esconder‖ os fatos. As críticas partiram, entre outros, do relator da CPI 

Carcerária, o deputado Domingos Dutra (PT-MA) e foram publicadas no site do 

PCdoB, o vermelho.org:  

 

O relator da CPI Carcerária, deputado Domingos Dutra (PT-MA), 
denunciou o cerceamento da imprensa. ―O governo Aécio é um 
governo fraco, que tem medo de enfrentar as verdades. Nós que 
combatemos a censura na época da ditadura, não podemos aceitar 
novamente este tipo de arbitrariedade‖ [...] Segundo Dutra, todos os 
passos eram monitorados pelo Superintendente de Imprensa, que 
tentava comandar os repórteres como se fossem seus funcionários. 
―Fazemos visitas em todo o país e nunca fomos tão cerceados, qual o 
interesse de Aécio de esconder a realidade dos presídios?‖, indagou 
o relator. (LOPES, 2008). 

 

Para além das críticas, Aécio Neves buscou expandir sua visibilidade 

para fora do Estado e o resultado disso foi, por exemplo, ser considerado o 

Brasileiro do Ano de 2009, pela revista Isto é, e um dos 100 Brasileiros mais 

influentes de 2009, pela revista Época. 

Aécio busca visibilidade também na internet. O principal site é o 

www.aecioneves.com.br, produzido pelo PSDB em razão da candidatura de 

Aécio ao Senado em 2010. Por ocasião desse processo eleitoral, mas não 

necessariamente apoiando sua candidatura ao Senado, já que muitos tratam 

da capacidade de Aécio em concorrer à presidência, também foram criados 

três perfis no microblog Twitter (@aecioneves, com 702 seguidores; 

@aecioneves10, com 1.962 seguidores; e @aeciopsdb, com 17.807 

seguidores), dois perfis no site de relacionamento Facebook 

(facebook.com/Aecio-Neves e facebook.com/AECIO-NEVES) e um perfil na 

rede social Linkedin (http://linkedin.com/in/aecioneves). Interessante notar, 

ainda, a existência de blogs criados por outras pessoas, mas com a intenção 

de promover e apoiar Aécio, como: www.aecionevesdacunha.com e 

http://amigosdeaecioneves.blogspot.com de propriedade de Carlos Guimarães 

de Matos Júnior; soumaisaecio.com.br, registrado em nome de Thaís; e 
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aecioblog.com, com atualizações em nome de Ana Vasco). Antecedendo o 

período eleitoral de 2010, foram encontrados um cadastro em nome do tucano 

mineiro no site Youtube (http://youtube.com/user/aecionevesvideos, criado em 

14 de junho de 2010) e um perfil no álbum virtual de fotos Flickr 

(flickr.com/photos/aecio_neves, criado em julho de 2010). Por fim, destaca-se o 

blog Aécio Presidente (http://aeciopresidente.blogspot.com), que se destina a 

apoiar a candidatura de Aécio Neves à presidência. O mais interessante é a 

frase no topo da página: ―Agora ou mais pra frente, Aécio Neves presidente!‖. A 

frase, mesmo quando Serra confirmou-se candidato, não foi alterada. Isso 

mostra que a imagem de Aécio como presidenciável continuará sendo 

construída para a próxima eleição, em 201421. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21

 Após a eleição presidencial de 2010, com a derrota de Serra, Aécio disputa a presidência do 
PSDB. As especulações sobre isso tiveram início logo após o fim do segundo turno das 
eleições, como mostra o trecho da reportagem de Adriano Ceolin e Nara Alves, intitulada 
―Derrota de Serra abre espaço para Aécio e Alckmin no PSDB‖, veiculada no site IG, em 31 de 
outubro de 2010: ―Antes mesmo da divulgação do resultado final da eleição presidencial, o 
PSDB já estudava um rumo a ser tomado após 2010. É dada como inevitável a condução do 
ex-governador mineiro Aécio Neves à presidência do partido.‖  
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3.3 Acontecimentos 

 

 

 O acontecimento pode ser visto como o resultado de um processo, o fim 

do encadeamento de uma sequência de eventos. E Quéré (2005, p.6) destaca 

que o acontecimento ―inscreve-se bem no tempo: tem um início, um fim e uma 

certa duração.‖ Essa temporalidade é importante para compreender a escolha 

dos acontecimentos para a presente análise e como eles resultaram de uma 

série de eventos. 

 Carvalho (2010, p.342) salienta que ―referenciando, em parte, em 

proposições de Hannah Arendt e G. H. Mead, Louis Quéré (2005) nos diz que o 

acontecimento não pode ser compreendido fora da sua configuração sócio-

histórica.‖ O autor atenta para incoerência em buscar a compreensão do 

acontecimento sem se considerar seu espaço e tempo, ou seja, seu contexto. 

 Dessa forma, apresentam-se os acontecimentos destacados para nossa 

pesquisa como forma de situá-los no contexto da análise. 

 

 

3.3.1 Centenário de Tancredo Neves 

 

 

 Tancredo de Almeida Neves nasceu em 04 de março de 1910 na cidade 

mineira de São João Del Rei. Na Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) ele se formou em Direito. Em 1933, Tancredo filiou-se ao Partido 

Progressista (Na época, formado por membros do Partido Republicano Mineiro) 

e logo depois, com o fim de sua primeira legenda, ele integrou o Partido 

Nacionalista Mineiro (PMN), em 1937.  

 Em 1935, Tancredo foi eleito vereador em São João Del Rei, assumindo 

a prefeitura interinamente. Ele foi presidente da Câmara de Vereadores, porém, 

em 1937, teve início o Estado Novo (1937-1945) de Getúlio Vargas e as 

câmaras municipais foram fechadas. Perdendo, portanto, o cargo de vereador, 

Tancredo retornou às atividades de advogado. 

 Em 1945, foi criado o Partido Social Democrático (PSD). Em Minas, o 

partido esteve sob o controle de Benedito Valadares que governou o Estado 
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até a saída de Vargas.  Filiado ao PSD, Tancredo foi eleito deputado estadual e 

assumiu a bancada de oposição ao governo de Milton Campos (UDN - União 

Democrática Nacional).  

 Em 1950, Tancredo foi eleito deputado federal, enquanto Juscelino 

Kubitscheck (JK) governava o Estado mineiro e Vargas era novamente 

presidente (1951 -1954). JK e Vagas indicaram Tancredo ao cargo de Ministro 

da Justiça, o qual ele exerceu de 1953 a 1954. Em 24 de agosto de 1954, 

Vargas se suicidou e Tancredo entregou o cargo de Ministro. 

 Tancredo assumiu o cargo de diretor da carteira de redesconto do Banco 

do Brasil entre 1956 e 1958, quando foi nomeado secretário da Fazenda do 

governo de Bias Fortes em Minas (1956 a 1961). Em 1960, Tancredo deixa o 

cargo para concorrer ao cargo de governador de Minas, sendo derrotado por 

Magalhães Pinto (UDN). Ele foi primeiro-ministro, entre 1961 e 1962, quando 

renunciou para candidatar-se ao Congresso Nacional, quando foi eleito 

deputado federal por Minas Gerais.  

 Com a instauração do regime militar (1964 – 1985), instituiu-se o 

bipartidarismo e Tancredo, opositor ao regime, filiou-se ao MDB (Movimento 

Democrático Brasileiro). Em 1978, ele foi eleito Senador por Minas Gerais. 

 A reforma partidária ocorrida em 1979 permitiu a volta do 

pluripartidarismo, quando Tancredo fundou o Partido Popular (PP) e do qual se 

tornou presidente. Em 1980, o PP foi incorporado ao PMDB e dois anos mais 

tarde, o mineiro foi eleito governador de Minas.  

 Em 1983, os movimentos em torno da candidatura de Tancredo à 

presidência tiveram início. Em 1984, haveria eleição para a presidência da 

República, porém ela seria realizada através do Colégio Eleitoral, ou seja, de 

modo indireto sem a votação popular. Para que a eleição fosse direta seria 

necessário que a emenda constitucional, proposta pelo deputado Dante de 

Oliveira (PMDB – MT), fosse aprovada. Desse modo, teve início a campanha 

pelas Diretas Já, da qual Tancredo participou ativamente.  

 Entretanto, não houve a aprovação da emenda e o voto foi indireto. Para 

a eleição presidencial de 1985, Tancredo foi oficializado candidato pelo PMDB, 

tendo como vice José Sarney. Disputando com Paulo Maluf, Tancredo foi eleito 

presidente do Brasil. Sua posse estava marcada para 15 de março do mesmo 
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ano. Um dia antes, ele foi levado ao Hospital de Base de Brasília, ficou 

internado e faleceu em 21 de abril de 1985.  

 O Brasil acompanhou, através da mídia, o sofrimento de Tancredo até a 

sua morte. O falecimento de Tancredo causou uma comoção nacional e sua 

imagem foi transformada em mito.  

 Em 04 de março de 2010, comemorou-se o centenário de Tancredo 

Neves, com diversas homenagens organizadas por parte dos políticos e, 

especialmente, por parte de seu neto, Aécio Neves.  

 

 

3.3.2 Cidade Administrativa “Tancredo Neves” 

 

 

 A Cidade Administrativa que, assim como o Aeroporto Internacional em 

Confins, recebeu o nome de Tancredo Neves foi pensada para abrigar a sede 

do governo do Estado mineiro e 16 secretarias regionais. As principais 

justificativas para a construção foi a centralização dos serviços, a economia de 

gastos com aluguéis de prédios no centro de Belo Horizonte e a projeção de 

Minas Gerais para o restante do país como um Estado inovador. O 

empreendimento foi projetado por Oscar Niemeyer e ocupa uma área de 804 

mil metros quadrados, no bairro Serra Verde, na região norte da capital 

mineira. 

 O gasto com as obras foi de R$ 948 milhões e outros R$ 280 milhões 

foram gastos com serviços e equipamentos, contratados através de licitações 

públicas. O total de gastos foi de R$ 1,2 bilhão. 

 As obras tiveram início em dezembro de 2007 e a inauguração ocorreu 

em 04 de março de 2010. Em 27 de junho de 2010, a reportagem do jornal 

Hoje em Dia, intitulada ―Cidade Administrativa, a ‗obra do século‘, já apresenta 

rachaduras‖, de Alex Capella, denuncia problemas na estrutura da obra e que o 

governo de Minas teria admitido a necessidade de novos gastos para reparar 

as falhas, tanto estruturais quanto de equipamentos.  

 A obra foi inaugurada ―às pressas‖ para que Aécio tivesse mais 

visibilidade, uma vez que disputava com Serra o posto de presidenciável do 

PSDB. E essa antecipação teria sido a responsável pelo aparecimento de 
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problemas em uma obra recente, conforme denuncia José Carlos Ferreira, em 

seu blog contextolivre.blogspot.  

 

 

3.3.3 As prévias 

 

 

 De início, antes de tratar das prévias de 2010, julgou-se pertinente 

apresentar uma breve apresentação do partido PSDB e de configuração atual. 

 

3.3.3.1 O PSDB 

 

 

 Insatisfeitos com os rumos do Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB) durante o governo Sarney, Fernando Henrique Cardoso, 

Franco Montoro, José Richa, José Serra e Mário Covas fundaram, em 25 de 

junho de 1988, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Segundo o 

próprio partido, ―identificados com o chamado ‗PMDB histórico‘ antes de 1988, 

compunham a linha de frente da campanha pelo restabelecimento das eleições 

diretas para presidente da República.‖. 

 

Fernando Henrique, Franco Montoro, José Richa, José Serra e Mario 
Covas pretendiam ficar no PMDB até a promulgação da nova 
Constituição. Mas quando a Câmara dos Deputados regulamentou as 
eleições municipais de 1988 e permitiu a participação de candidatos 
de novos partidos – desde que tivessem representantes de pelo 
menos cinco estados – desistiram de esperar. (PAIVA, 2006, p.53). 

 

O PSDB constituiu-se a partir da herança do antigo Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), que abrigava opositores ao regime ditatorial 

brasileiro (1964 – 1985) de características diversas: liberais, democratas e 

socialistas (TELLES, 2008). A classe média que estava ligada às forças 

modernizadoras da sociedade via a necessidade de reorganização do Estado e 

de suas formas de atuação (PAIVA, 2006, p.52). Ainda na fundação do partido 

já se percebia a polaridade na sociedade entre a visão liberal, próxima à do 

PSDB, e aquela que defendia o intervencionismo do Estado.    
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 No ano seguinte de sua formação, o PSDB participou das eleições 

presidenciais escolhendo Mário Covas como candidato, tendo como vice o, 

também tucano, Almir Gabriel. Porém, a disputa foi polarizada entre Fernando 

Collor (PRN)22 e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com vitória de Collor.   

Em entrevista ao programa Roda Viva, em 11 de março de 1991, FHC 

foi perguntado, entre outros temas, sobre o apoio dado pelo seu partido a Lula, 

no segundo turno da eleição de 1989. O questionamento refere-se tanto à 

indecisão do partido, quanto à estranheza do apoio, uma vez que são partidos 

distintos. O trecho da entrevista, abaixo, ilustra esse momento:  

 

JORGE ESCOSTEGUY: Agora, uma das críticas que fazem ao PSDB 
é a sua indecisão [...] sempre se fala no PSDB ou em alguns políticos 
do PSDB aderindo ou não ao governo Collor. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO: [...] O começo dessa questão 
da indecisão foi apoiar ou não apoiar o Lula no segundo turno. E nós 
levamos uns dez dias discutindo. Por quê? Porque os programas 
eram muito diferentes. [...] Algumas seções do PSDB, notadamente a 
de São Paulo e a do Ceará, onde nós tínhamos tido votações muito 
expressivas – no Ceará tínhamos ganho – se opunham. Aqui em São 
Paulo porque o Covas tinha ganhado do Lula por 30% a 15%. Então 
era difícil, 30% a 15%, [havia] a dificuldade da própria base de 
engolir. Mas depois que nós resolvemos, apoiamos. Aí, Mário 
[Covas] foi criticado porque foi para o palanque [de Lula]. [...] Por que 
isso? Porque havia uma torcida; possivelmente, a maior parte da 
imprensa, dos jornalistas, gostariam que o PSDB apoiasse o Lula, 
como apoiou, [mas] eu não sei se os donos de imprensa queriam a 
mesma coisa. Então, havia aí uma indecisão que não era bem nossa, 
era uma diferença de opiniões. (grifos nossos). 

 

  Ainda no programa Roda Viva, FHC é perguntando sobre qual seria o 

posicionamento do partido diante do governo Collor.  

 

JOSÉ CARLOS BARDAWIL: Mas qual é afinal a posição do PSDB?  
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO: [...] A posição é a seguinte: o 
PSDB tem votado – não é que ele diz que tem uma posição –, vota 
consistentemente no sentido da oposição, salvo quando ele acha que 
a medida do governo é uma medida boa para o Brasil. 

 

Em 1992, após a saída de Collor, FHC teve importante atuação no 

processo de transição para o governo de Itamar Franco. De 1992 a 1993, ele 

                                                
22

 Fernando Collor de Mello venceu as eleições presidenciais de 1989, pelo Partido da 
Renovação Social (PRN), e sagrou-se como o primeiro presidente eleito pelo voto direto após a 
ditadura militar. Em 1992, após denúncias de corrupção, ele sofreu um processo de 
impeachment e renunciou. 
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foi Ministro das Relações Exteriores e no ano seguinte, assumiu o Ministério da 

Fazenda. O destaque desse período foi a implantação do Plano Real. 

Em 1994, o PSDB lançou FHC como candidato à presidência, tendo 

como vice Marco Maciel (antigo PFL-PE, hoje DEM-PE), ex-governador de 

Pernambuco e atual Senador. Vale ressaltar que Marco Maciel foi um dos 

apoiadores do regime militar. A continuidade do Plano Real foi o principal apelo 

para a reeleição de FHC em 1998. Nesse período à frente do governo federal, 

o PSDB teve apoio do PFL, do PTB, do PPB (atual PP) e de uma parte do 

PMDB.  Quanto às políticas, destaca-se o chamado neoliberalismo que prevê 

menor intervenção do Estado na economia.    

Em 2002, os tucanos escolheram o ex-ministro da Saúde José Serra 

como candidato à presidência e a deputada federal Rita Camata (seu quinto e 

último mandato termina em 2011) no posto de vice, na coligação PSDB-PMDB. 

Serra perdeu a eleição para Lula, que trouxe como vice José Alencar, na 

coligação PT-PL-PCdoB-PCB-PMN.  

A partir de 2002, o PSDB deixou a situação atuando como oposição.  

Em 2006, o candidato à presidência pelo PSDB foi o governador de São 

Paulo Geraldo Alckmin23, sendo o vice o ex-senador José Jorge (PFL-PE). 

Alckmin foi para o segundo turno, mas Lula conseguiu a reeleição. Assim, os 

tucanos permaneceram como oposição. 

Na última eleição presidencial, em 2010, Serra foi o candidato do PSDB 

tendo como vice Índio da Costa (DEM). A coligação PSDB-DEM foi derrotada 

pela candidata do PT, Dilma Rousseff, que trouxe como vice Michel Temer 

(PMDB). 

 

Nota-se que o PSDB teve em sua base aqueles que foram contrários ao 

regime ditatorial, assim como o PT. Porém, ao longo dos anos, a sigla admitiu 

alianças com partidos tidos como representantes da direita, como o PFL, atual 

DEM. Por outro lado, os mesmos tucanos que apoiaram Lula no segundo turno 

em 1989, durante o governo petista firmaram-se como oposição. Motivo pelo 

qual a aliança informal entre Aécio Neves (PSDB) e Fernando Pimentel (PT) na 

                                                
23

 Em 2001, Alckmin assumiu o governo de São Paulo no lugar de Mário Covas, que faleceu 
em março de 2001 acometido por um câncer.  Reelegeu-se em 2002, permanecendo no 
governo até 2006. Em 2010, ele venceu as eleições e permanece até 2014 à frente do governo 
do Estado de São Paulo. 
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eleição para a prefeitura da capital mineira, em 2008, trouxe tantas discussões 

dentro das legendas e fora delas, na mídia.  

 

A possibilidade da celebração de coligações eleitorais constitui uma 
excepcionalidade do sistema político brasileiro, permitindo observar 
um elemento da interação entre partidos. Para compreender o 
formato do sistema partidário brasileiro é essencial considerar as 
coligações, tomando o cuidado para não cair em generalizações que 
impossibilitam observar padrões diferenciados entre os partidos. 
Partidos políticos são diferentes, mesmo que de forma sutil em 
determinados períodos. (MACHADO, MIGUEL, 2009, p.2). 

 

 Machado e Miguel (2009) classificam o PSDB como um partido de 

centro, assim como o PMDB, já o DEM (PFL) é indicado como partido de 

direita. Considerando que das seis participações do PSDB em eleições 

presidenciais, quatro delas o candidato a vice foi indicado pelo DEM, pode-se 

inferir que o PSDB assume, hoje, uma postura de centro-direita. 

 

 

3.3.3.2 As prévias de 2010  

 

 

Em 2010, os brasileiros voltaram às urnas para escolher o presidente, 

porém com uma diferença: Lula que foi candidato a presidente de 1989 a 2006 

não participou desta eleição24. Coube ao petista buscar uma transferência de 

votos para a sua candidata Dilma Rousseff (PT).  

Novamente, o PSDB encontrou-se no posto de oposição e na difícil 

tarefa de lançar um candidato para concorrer com a candidata do governo. O 

escolhido concorreria com a candidata do continuísmo, vinda de um governo 

com altos índices de aprovação. Em 01 de outubro de 2010, a pesquisa 

CNI/Ibope mostrou que, em setembro do mesmo ano, a avaliação positiva do 

                                                
24

 A primeira participação do Partido dos Trabalhadores em uma eleição presidencial foi em 
1989. Para o Brasil, esse ano foi muito importante, pois marcou a primeira eleição direta para 
presidente após longos anos de ditadura militar (1964 – 1985). Nesse pleito, o candidato 
petista, Luiz Inácio Lula da Silva, perdeu a eleição para Fernando Collor (PRN). Em 1994, Lula 
voltou à disputa eleitoral e dessa vez foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso, que se 
reelegeu em 1998. Na eleição seguinte, em 2002, Lula venceu tendo como vice o mineiro José 
Alencar e conseguiu a reeleição em 2006. 
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governo Lula alcançou 77% dos brasileiros que avaliam a gestão como ―ótima‖ 

ou ‖boa‖, contra apenas 4% que a consideram como ―ruim‖ ou ―péssima‖.  

O PSDB tinha duas opções de candidatos: José Serra25 (SP) e Aécio 

Neves (MG). A matéria da Revista Época, de janeiro de 2010, de Leandro 

Loyola, mostra que Serra estava à frente de Aécio nas pesquisas de intenção 

de voto — Serra com 41% e Aécio com 17% — e ressalta a vantagem do 

tucano paulista, ―Desde o ano passado, Serra e Aécio intensificaram seus 

movimentos em busca da candidatura presidencial. Nesse jogo, Serra leva 

vantagem‖ (LOYOLA, 2010).  

 De acordo com o Estatuto do PSDB: 

 

Art. 151 - Os Diretórios Nacional, Estaduais e Municipais poderão 
aprovar, por proposta da respectiva Comissão Executiva, a 
realização de eleições prévias para a escolha de candidatos a cargos 
eletivos majoritários sempre que houver mais de um candidato 
disputando a indicação do Partido. (grifos nossos). 

 

 O trecho em destaque especifica que as prévias, ou primárias, ―podem‖ 

ser realizadas, demonstrando a não obrigatoriedade de sua execução. Vale 

ressaltar que as prévias estão previstas no estatuto de outros partidos. Para a 

de eleição de 2010, tomando os quatro principais candidatos, as primárias 

ocorreram apenas no PSOL, que escolheu Plínio de Arruda Sampaio como 

candidato. A principal adversária de Serra, Dilma Rousseff, também não 

passou pelas primárias do PT, sendo indicada por Lula. 

Entretanto, o PSDB deu sinais de que pretendia fazer as primárias 

quando consultou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em janeiro de 2009, a 

respeito de qual seria a data que o órgão havia estipulado para a realização 

dessa eleição intrapartidária. Em resposta, o TSE informou que a data final era 

30 de junho, uma vez que em 05 de julho terminava o prazo para registro oficial 

                                                
25

 Nascido em 19 de março de 1942, José Serra iniciou-se na vida política através da 
participação em movimentos estudantis, tornando-se presidente da União Nacional do 
Estudantes (UNE) em 1963.  Com o Golpe Militar de 1964, Serra viu-se obrigado a se exilar no 
Chile, onde fez mestrado em Economia. Em 1977, tornou-se doutor em Economia, nos EUA. 
De volta ao Brasil, em 1978, ele foi lecionar na Universidade de Campinas (Unicamp). Seu 
primeiro cargo público foi como secretário de Economia e Planejamento do Estado de São 
Paulo, entre 1983 e 1986. Foi deputado federal pelo PMDB, senador, Ministro do planejamento, 
Ministro da Saúde e prefeito da cidade de São Paulo e governador do Estado de São Paulo. 
Disputou as eleições presidenciais em 2002 e, no ano seguinte, assumiu a presidência do 
PSDB, deixando o cargo em 2005.  
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das candidaturas. O Tribunal informou, ainda, que a propaganda dentro dos 

partidos estava permitida nos 15 dias que antecedessem a data escolhida pela 

legenda para a realização das prévias. Os tucanos questionaram, também, 

sobre a possível participação de eleitores não filiados ao partido, e o TSE 

afirmou ser proibida a participação de não filiados.  

Aécio defendia a realização de prévias para a escolha daquele que seria 

o candidato à presidência, como mostra a reportagem de Flávio Freire, 

intitulada ―Aécio defende prévia no PSDB para 2010‖, veiculada no jornal O 

Globo em 24 de janeiro de 2009. Aécio rebateu as supostas declarações do ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) defendendo a não realização de 

prévias e demonstrando preferência pela candidatura de Serra. O mineiro 

afirmou a importância da eleição intrapartidária e lembrou que a escolha não 

poderia ser vista como um instrumento de divisão dentro do partido. 

Contrariando a posição de Aécio, o ex-vice-governador de São Paulo, Alberto 

Goldman, declarou que as primárias podem causar desagregação partidária (A 

matéria, intitulada ―Realização de prévias no PSDB é ―perigosa‖, diz Goldman‖, 

foi assinada pela Agência Estado e veiculada no portal de notícias G1 em 06 

de fevereiro de 2009).   

Observa-se, portanto, uma divisão dentro do PSDB entre os que 

apoiavam a candidatura de Serra à presidência e ainda indicavam Aécio como 

vice, e aqueles que acreditavam que Aécio fosse o mais indicado a representar 

o partido. Em entrevista à revista Piauí, na edição de setembro de 2010, FHC 

reconheceu que Aécio poderia ser um candidato ―mais palatável‖, mas 

defendeu que Serra era a melhor opção para o partido.  

É interessante notar que enquanto Aécio ―defende‖ a realização das 

prévias, Serra ―aceita‖, como mostra a reportagem de Fernando Exman, 

intitulada ―Serra dá sinal verde para PSDB realizar prévias, diz Guerra‖, que 

deixa claro que se trata de uma demanda de Aécio: 

 

As prévias internas da legenda são uma demanda do governador 
de Minas Gerais, Aécio Neves, que disputa com Serra a indicação 
do partido para concorrer à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva e quer evitar que a cúpula do partido opte pela 
candidatura de Serra, que está mais bem posicionado nas 

pesquisas de intenção de voto. (EXMAN, 2009, grifos nossos). 
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Ou ainda, na reportagem ―Aécio diz que Serra aceita prévias no PSDB‖, 

de Carmen Munari:  

 

Serra não tem se manifestado diretamente sobre esta questão, mas, 
nesta semana, o presidente nacional do PSDB, senador Sérgio 
Guerra (PE), disse que o governador paulista lhe deu sinal verde para 
que o partido organize a escolha. (MUNARI, 2009). 

 

 As pesquisas de intenção de voto para presidente começaram a ser 

divulgadas ainda em 2008, no mesmo período em que as especulações sobre 

quem seria o candidato do PSDB também começaram a pautar as discussões 

na mídia. 

Champagne (1998) afirma que é ingênuo acreditar que a mídia produz 

os acontecimentos sozinha e de forma manipuladora. O autor destaca que é 

um processo coletivo, no qual os jornalistas (a mídia) são apenas agentes, ao 

mesmo tempo, os mais visíveis e os mais ocultos do processo. Na relação 

entre a mídia e os demais campos sociais é que são ―arquitetados‖ os 

acontecimentos. O autor lembra, ainda, que os jornalistas não podem deixar de 

relatar certos fatos para não ferir sua credibilidade, e também não podem, 

simplesmente, ―inventar‖ situações como acontecimentos, correndo o risco, 

assim, de perderem o controle sob seu próprio poder de criação; o que seria o 

―não-acontecimento‖ a partir da notícia inventada, de acordo com Fontcuberta 

(1993). 

As sondagens de opinião participam dessa ―construção de 

acontecimentos‖, de acordo com Champagne (1998) e constituem um ponto 

importante da presente pesquisa. ―Desde o final do século XIX, vimos que 

Tarde tinha assinalado o papel capital desempenhado pela imprensa na 

construção do acontecimento político e na ‗repercussão‘ das manifestações 

públicas.‖ (CHAMPAGNE, 1998, p.209). Porém, trata-se, aqui, não de discutir a 

construção ou elaboração das pesquisas, mas o uso que a imprensa faz delas 

e como o enquadramento dado às sondagens pode influenciar na construção 

da imagem pública e nos processos eleitorais. 

Enquanto permanecia a incerteza da realização das prévias, as 

sondagens simulavam cenários em que ora Serra era o candidato (Tabela 1), 
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ora Aécio (Tabela 2). Os dois possíveis candidatos apresentaram crescimento 

nas pesquisas, porém Serra se destacou. 

 

TABELA 1 – Pesquisa de intenção de voto – Serra  
Cenário 1: Serra candidato 

Candidatos 25 a 27/03/2008 25 a 28/11/2008 16 a 19/03/2009 

José Serra (PSDB) 38% 41% 41% 

Ciro Gomes (PSB) 20% 15% 16% 

Heloísa Helena (PSOL) 14% 14% 11% 

Dilma Rousseff (PT) 3% 8% 11% 

Branco/Nulo/Nenhum 16% 12% 13% 

Não sabe 9% 9% 8% 

Fonte: Adaptado de DATAFOLHA, 2009 

 

TABELA 2 – Pesquisa de intenção de voto - Aécio  
Cenário 2: Aécio candidato 

Candidatos 25 a 27/03/2008 25 a 28/11/2008 16 a 19/03/2009 

Ciro Gomes (PSB) 31% 25% 25% 

Heloísa Helena (PSOL) 19% 19% 17% 

Aécio Neves (PSDB) 15% 17% 17% 

Dilma Rousseff (PT) 4% 9% 12% 

Branco/Nulo/Nenhum 19% 17% 18% 

Não sabe 11% 12% 10% 

Fonte: Adaptado de DATAFOLHA, 2009 

 

As sondagens também foram importantes para o PSDB, que por vezes 

as utilizou para ―testar‖ quem seria o melhor candidato. Um exemplo foi a 

pesquisa encomendada pelo ex-deputado Ronaldo Cesar Coelho (PSDB) ao 

Ibope, em outubro de 2009, para verificar a eficácia de uma chapa que fosse 

formada por José Serra e Aécio Neves, conforme mostram as tabelas 3 e 4. A 

pesquisa simulou, ainda, dois cenários, com Serra candidato e outro com Aécio 

candidato. 

TABELA 3 – Pesquisa de intenção de voto – Serra/Aécio (outubro de 2009) 
PSDB/PSDB - Serra/Aécio 41% 

PT/PMDB 16% 

Fonte: O ESTADO DE S. PAULO, São Paulo, 23 out. 2009 

TABELA 4 – Pesquisa de intenção de voto - Serra (outubro de 2009) 
Cenário 1 – Serra candidato 

José Serra (PSDB) 41% 

Dilma Rousseff (PT) 17% 

Ciro Gomes (PSB) 16% 

Marina Silva (PV) 9% 

Fonte: O ESTADO DE S. PAULO, São Paulo, 23 out. 2009 
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TABELA 5 – Pesquisa de intenção de voto - Aécio (outubro de 2009) 
Cenário 2: Aécio candidato 

Ciro Gomes (PSB) 26% 

Dilma Rousseff (PT) 19% 

Aécio Neves (PSDB) 19% 

Marina Silva (PV) 11% 

Fonte: O ESTADO DE S. PAULO, São Paulo, 23 out. 2009 

 

 Em 1º de julho de 2009, o PSDB aprovou as prévias, mas não divulgou 

uma data para sua realização. Permaneceu o clima de indefinição na legenda. 

No segundo semestre de 2009, Aécio mantém sua opinião sobre as primárias, 

como mostra a entrevista por ele concedida à rádio Bandeirantes, em 15 de 

setembro de 2009. O mineiro reafirmou a importância das prévias que para ele 

funcionam como ―instrumento de mobilização dentro do partido‖.  

Destaca-se uma reportagem veiculada pelo programa CQC (TV 

Bandeirantes), em 21 de setembro de 2009. Ao anunciarem a reportagem, que 

se tratava da inauguração do Espaço Minas Gerais em São Paulo (14 de 

setembro de 2009), os apresentadores referiram-se à situação entre Aécio e 

Serra como um ―vale-tudo da política‖. Na ocasião, várias lideranças políticas 

estavam presentes, como o ex-presidente Itamar Franco, o deputado José 

Anibal (PSDB) e Geraldo Alckmin (PSDB). Perguntados sobre quem seria o 

candidato tucano à presidência, eles enfatizaram que Serra e Aécio formavam 

uma dupla, porém não revelaram que seria o cabeça de chapa. Nesse sentido, 

é interessante destacar uma passagem, em que o repórter do CQC, Oscar 

Filho, lembra as prévias de 2002, quando Serra enfrentou Alckmin, foi indicado 

como candidato e perdeu a eleição.  

 

Repórter Oscar Filho: Você acha que Serra aprendeu a lição? Agora 
ele está junto com o Aécio, porque na época em que ele te enfrentou 
vocês perderam... 
Alckmin: Agora nós vamos ganhar. É uma boa dupla.  

 

As incertezas ainda pairavam sobre o PSDB, o que se confirma em uma 

propaganda do PSDB, que foi veiculada nas emissoras abertas de TV e rádio 

na noite do dia 03 de dezembro de 2009. Na ocasião, Serra e Aécio revezaram 

o espaço enfatizando suas realizações enquanto governadores, e Serra 

lembrou, também, sua atuação no Ministério da Saúde (1998-2002). Pode-se 

inferir que foi uma maneira de ―testar‖ a aceitação dos possíveis candidatos. 
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Em junho de 2010, José Serra, já considerado pré-candidato nessa data, 

denunciou a existência de um suposto ―dossiê‖ contra ele e afirmou, ainda, que 

seria de responsabilidade de sua adversária, Dilma Rousseff. As espionagens 

teriam sido iniciadas por Luiz Lanzetta, dono da Lanza Comunicação. Esta 

empresa foi uma das contratadas para coordenar a área de produção dos 

programas de Dilma. O pedido de investigação teria partido do ex-prefeito de 

Belo Horizonte e um dos coordenadores da campanha de Dilma, Fernando 

Pimentel. Lanzetta negou que a intenção era prejudicar os opositores do PT, 

mas não negou ter contratado especialistas para investigações. Em Brasília, o 

grupo envolvido se reuniu e alguns nomes foram escolhidos para serem 

sondados (JUNIOR, PEREIRA, 2010). 

Uma investigação da Polícia Federal sobre o caso, uma vez que houve 

quebra de sigilo fiscal da filha de José Serra e de outras pessoas do PSDB26, 

concluiu que o responsável foi o jornalista Amaury Ribeiro. Este teria 

contratado o despachante Dirceu Rodrigues Garcia, que intermediaria a 

compra dos dados investigados na Receita Federal.  

  De acordo com a reportagem da revista Carta Capital, de 8 de setembro 

de 2010, intitulada ―Perguntas sem respostas‖, Amaury Ribeiro trabalhou no 

jornal Estado de Minas e, à pedido do jornal, iniciou a apuração a respeito dos 

escândalos da privatização no governo FHC. A sondagem teria sido uma 

solicitação de Aécio Neves, quando estava à frente do governo de Minas 

Gerais, em resposta a uma suposta investigação que estaria sendo feita por 

pessoas ligadas a José Serra. A reunião das informações pelo jornalista teria 

começado ainda no primeiro trimestre de 2008 (SIMÕES, CAPELLA, 2010).   

 

O start da reportagem teria sido dado após uma solicitação do ex-
governador Aécio Neves. Informado da existência de uma 
bisbilhotagem a seu respeito, supostamente conduzida por Marcelo 
Itagiba, deputado carioca e ex-policial federal ligado a Serra, Aécio 
teria buscado uma forma de neutralizar o “fogo amigo”. À época, o 
mineiro ainda alimentava o desejo de disputar a indicação do 
PSDB à Presidência com o colega paulista. (LIRIO, 2010, p.33, 
grifos nossos). 

 

                                                
26

 ―Além de Verônica, os ex-ministros Eduardo Jorge e Luiz Carlos Mendonça de Barros, o 
empresário Gregório Marin Preciado, casado com uma prima do candidato, e Ricardo Sérgio 
de Oliveira, o homem do ‗limite da irresponsabilidade‘ da privatização do Sistema Telebrás, 
tiveram seus dados violados, segundo a investigação da própria Receita‖. (LIRIO, 2010, p.32).  
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 Aécio, por sua vez, negou a produção de um dossiê contra Serra. O tucano 

mineiro alegou, ainda, desconhecer o jornalista Amaury Ribeiro. 

 

Aécio demonstra rejeitar insinuações de que o fato de as informações 
contra Serra não terem sido publicadas pelo jornal, com quem 
mantém boas relações, significa que teria em seu poder um dossiê 
contra o adversário na disputa interna entre os tucanos. ―Tal prática 
jamais fez parte da minha história política em 25 anos de vida 
pública‖, afirma o senador eleito [...] Como o PSDB definiu-se 
finalmente pelo governador paulista, o jornalista decidiu usar o 
material reunido para escrever um livro. (MILITÃO, 2010). 
 

 As investigações da Polícia Federal (PF) confirmaram que os dados 

referentes aos tucanos foram encomendados pelo jornalista Amaury Ribeiro 

Júnior; dados que eram ilegalmente  obtidos em agências da Receita Federal 

em São Paulo. O jornalista buscava as informações em São Paulo e as viagens 

eram custeadas pelo Estado de Minas. Até o momento, a PF ainda não 

concluiu o caso. 

 Após meses de indecisão e de disputas internas informais, o PSDB 

decidiu lançar Serra como candidato tucano à presidência em 2010, sem a 

realização das primárias.  

Ressalta-se que todo o impasse sobre quem seria o candidato do PSDB 

à presidência em 2010 salientou a disputa entre Minas Gerais, na figura de 

Aécio Neves, e São Paulo, com José Serra.  

Houve um período da história política do Brasil, a República Velha, em 

que as oligarquias estaduais e o governo federal firmaram um acordo, no qual 

os presidentes da República seriam escolhidos ora entre os políticos de São 

Paulo, ora entre os de Minas Gerais. As duas províncias (hoje chamadas de 

estados) eram econômica e politicamente fortes. São Paulo era um grande 

produtor de café enquanto Minas produzia leite, o que gerou a denominação de 

República do café-com-leite.  A partir do acordo, escolhendo o presidente, as 

oligarquias das províncias teriam seus interesses garantidos no governo, por 

outro lado, assumiam o compromisso de não interferirem no governo federal.  

O primeiro governo do acordo foi em 1898, do paulista Manuel Ferraz de 

Campos Salles. A alternância no poder durou 30 anos. Nesse período, foram 

eleitos seis paulistas e apenas três mineiros. Em 1930, tem início o governo de 

Getúlio Vargas e o fim da política do café-com-leite. A escolha de dois políticos 

fora do acordo deveu-se a momentos de crises entre a aliança.  
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Transpondo-se esse histórico acordo para os dias atuais, pode-se dizer 

que uma nova tentativa de aliança ocorreu quando o PSDB tentou formar uma 

chapa com Serra e Aécio, considerando a importância política dos dois 

estados, especialmente no que se refere a colégios eleitorais, pois se tratam 

dos dois maiores do Brasil. Porém, a ―aliança‖ teve fim quando Aécio foi 

convidado a ser vice de Serra, o que o desagradou. Em resposta, Aécio retirou-

se da disputa presidencial e optou pela candidatura ao Senado, obtendo vitória. 

A importância dos dois estados ficou evidente no resultado da eleição 

presidencial de 2010; Serra consolidou sua campanha em São Paulo, onde 

venceu com 40,66% dos votos, enquanto em Minas Gerais, o paulista obteve 

54,05% dos votos, perdendo para Dilma, que conquistou 58,45% dos votos.  

Segundo Adriana Vasconcelos, na matéria intitulada ―Briga entre 

tucanos deve esquentar...‖, veiculada em 24 de novembro de 2010 no blog 

Diário de Repórter, Serra sinalizou que vai disputar o comando do partido, com 

vistas à eleição de 2014. Segundo ela, ―essa sinalização de Serra deve acirrar 

ainda mais o clima de disputa já deflagrado entre os tucanos paulistas e 

mineiros‖.  
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4  A COBERTURA DA CANDIDATURA DE AÉCIO NEVES COMO 

PRESIDENCIÁVEL EM 2010 PELOS JORNAIS ESTADO DE MINAS E 

FOLHA DE S. PAULO 

 

 

 Os campos político e midiático são, todavia, diferentes e possuem 

características próprias (BOURDIEU, 1998). Há um esforço em compreender a 

relação entre os dois campos e em perceber como essa interface se faz tão 

presente, especialmente em momentos eleitorais. Para tanto, é importante 

considerar a centralidade da mídia (RODRIGUES, 1990; GOMES, 2004; LIMA, 

2006) entendê-la também como um ator político em cena. A política busca na 

mídia a visibilidade, porém ela pode ser cara se houver falhas em sua 

administração (THOMPSON, 1998). Aécio Neves foi buscar na mídia a 

visibilidade que precisava para construir sua imagem pública política e esse 

encontro da mídia com a política permeou toda a análise.   

A investigação ancorou-se, ainda, no processo de construção do 

acontecimento (FONTCUBERTA, 1993; RODRIGUES, 1993) e na noção de 

enquadramento midiático (PORTO, 2001, 2004; LIMA, 2007), que compõem a 

metodologia da pesquisa. 

 

 

4.1 Metodologia de pesquisa 

 

 

 Para responder ao problema de pesquisa: se o como o jornal Estado de 

Minas construiu a imagem pública política de Aécio Neves como presidenciável 

em 2010, formulou-se a estratégia metodológica a apresentada a seguir. 

De início, é importante ressaltar que a escolha da cobertura jornalística 

do jornal Estado de Minas como material de análise se deve em função de que 

ele mantém sua importância no estado mineiro e, mais ainda, se mostra como 

o representante e como voz do povo, conforme propõe seu slogan: ―O grande 

jornal dos mineiros‖. Além disso, o EM é tido como um jornal alinhado ao 

governo de Minas, o que também teve peso importante na escolha do veículo, 

uma vez que a figura em questão é Aécio Neves. 
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Pertinente esclarecer, também, que a Folha de S. Paulo foi escolhida 

como expediente metodológico de controle. A comparação realizada entre os 

dois jornais, acredita-se, era fundamental para trazer à luz aspectos da 

cobertura do Estado de Minas que escapariam, com certeza, sem tal 

comparação. Levou-se em consideração sua abrangência nacional e seu 

respaldo como um dos mais importantes jornais do país. Entretanto, outros 

veículos foram citados, ainda que apenas para ilustrar determinadas situações, 

e não foram, portanto, analisados pelo mesmo período.  

A cobertura de três acontecimentos específicos – já apresentados no 

capítulo anterior – compõe o corpus de análise. Os acontecimentos são: 

centenário de Tancredo Neves; inauguração da Cidade Administrativa; e as 

prévias do PSDB. Em função do entrelaçamento narrativo dos mesmos, optou-

se por não os analisar separadamente. Assim, foram examinadas as edições 

desses jornais veiculadas entre os dias 27 de fevereiro de 2010 e 05 de março 

de 2010.  Compõem a análise: capas, reportagens, matérias, editoriais, artigos 

e fotografias. Considerou-se que esses espaços, levando em conta sua 

singularidade, poderiam tratar de tais acontecimentos. 

Na análise de conteúdo da cobertura desses três acontecimentos, 

buscou-se identificar dois tipos principais de enquadramento: ―enquadramento 

corrida de cavalos‖ e o ―enquadramento centrado na personalidade‖. 

Recorrendo a Porto (2001) esclarece-se que a escolha do primeiro tipo deve-se 

ao interesse em investigar o ―marco interpretativo utilizado por jornalistas na 

cobertura [da disputa entre Aécio e Serra] que ressalta a performance dos 

candidatos nas pesquisas e suas estratégias de campanha.‖ (PORTO, 2001, 

p.13). E a escolha do ―enquadramento centrado na personalidade‖ justifica-se 

pelo objetivo de examinar ―as notícias que enfatizam as características e a vida 

pessoal dos candidatos [...] incluindo descrições das suas habilidades e a 

reação dos eleitores a eles.‖ (PORTO, 2001, p.13).  

Bardin (1979) conceitua análise de conteúdo como: 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 
do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam inferir conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 
(BARDIN, 1979, p.31). 
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 Assim, para o autor, a análise de conteúdo baseia-se na dedução para 

descobrir o que está implícito. 

 De acordo com Benetti (2007), o jornalismo é o espaço em que se 

produzem sentidos e no qual eles circulam. De modo mais amplo, o jornalismo 

―constrói sentidos sobre a realidade, em um processo de contínua e mútua 

interferência.‖ (BENETTI, 2007, p.110). 

Desse modo, os textos foram analisados tendo em vista essa produção 

de sentidos. Inicialmente, identificou-se a existência de uma camada mais 

externa, os explícitos, e outra menos visível, os implícitos ou a camada 

ideológica (BENETTI, 2007). Ducrot (1987) explica a existência de dois tipos de 

implícitos: pressupostos e subentendidos. O pressuposto é o que se supõe 

antecipadamente, a partir do que está no enunciado. O subentendido é o que 

se entende do enunciado, a partir do que está além do exposto, seriam as 

―entrelinhas‖. 

Por fim, oportuno esclarecer que a suposição era a de que por meio dos 

textos escolhidos fosse possível a percepção de como se deu o processo de 

construção da imagem aqui denominada de ―Aécio presidenciável‖.  

 

 

 4.2 Narrativa jornalística do Estado de Minas e da Folha de S. Paulo 

 

 

Na sequência, tem-se a análise comparativa da cobertura dos jornais 

Estado de Minas e Folha de S. Paulo.  

 

 

 4.2.1 27 de fevereiro de 2010 

 

 

Na edição do EM do dia 27 de fevereiro, o caderno ―Pensar‖ é dedicado 

exclusivamente a Tancredo Neves. Habitualmente, ele possui seis páginas, 

porém nesta edição ele foi publicado com 12 páginas. No texto da capa há um 
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breve resumo das qualidades de Tancredo e a sua importância na cena política 

nacional. 

Já se começa a perceber uma das imagens às quais a figura de Aécio é 

associada: Tancredo Neves.                         

O texto da capa (Figura 1) apresenta um resumo das qualidades 

atribuídas a Tancredo Neves no que diz respeito à sua vida pública e seu modo 

de fazer política. É interessante notar que, no texto, Tancredo é a figura que 

não se curvou ao poder, e na montagem da capa, ele se curva a Minas; como 

sugere a imagem do político se curvando diante da bandeira do Estado de 

Minas Gerais.  

O caderno especial do EM traz um histórico de Tancredo, desde seus 

primeiros passos na política até ser eleito presidente da República em 1985, 

mesmo ano de seu falecimento. O enquadramento é o ―centrado na 

personalidade‖, com ênfase na ―habilidade política‖ de Tancredo. 

As características destacadas no texto de capa e retomadas nas páginas 

que compõem o especial27 são percebidas em outros momentos para associar 

a imagem de Aécio à de Tancredo. São elas: 

 ―democrata e defensor da liberdade28‖ (EM, 2010, capa) 

―visão límpida de propósitos‖ (EM, 2010, capa) 

―habilidade em desfazer o ódio e capacidade de construir o possível, sem abrir mão 

de princípios‖ (EM, 2010, capa) 

―nunca serviu às ditaduras‖ (EM, 2010, capa) 

―nunca se curvou ao poder‖ (EM, 2010, capa) 

―não foi pragmático quando o objetivo era transigir com a democracia‖ (EM, 2010, 

capa) 

―presente em todos os momentos de crise do país‖ (EM, 2010, capa) 

―deu à política carga de lealdade‖ (EM, 2010, capa) 

―honrou os companheiros, mas foi digno com os adversários‖ (EM, 2010, capa) 

Quadro 1: Características de Tancredo Neves 
Fonte: Adaptado de ESTADO DE MINAS, edição de 27 de fevereiro de 2010. 

                                                
27

 O especial ―Tancredo Neves 100 anos‖, do caderno Pensar, foi escrito por (na ordem em que 
apareceram no especial): Ronaldo Costa Couto (Jornalista e Economista; Secretário de 
Planejamento do Estado de Minas Gerais, quando Tancredo era governador) , Patrícia Aranha 
(Jornalista), Lucilia de Almeida Neves Delgado (Historiadora e sobrinha de Tancredo), J. D. 
Vital (Jornalista e assessor de imprensa de Tancredo, quando foi governador de Minas), Inácio 
Muzzi (Jornalista) e Sérgio Rodrigo Reis (Jornalista). 
28

 ―Mineiros: o primeiro compromisso de Minas é com a Liberdade. Liberdade é o outro nome 
de Minas‖. Trecho do discurso de Tancredo Neves durante a posse no governo de Minas 
Gerais, em 15 de março de 1983. 
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Figura 1 – ―Estadista da liberdade‖ 
Fonte: Arte de Alexandre Coelho e foto de José Goes. Jornal Estado de Minas, edição de 27 de 

fevereiro de 2010. 
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No mesmo dia, as páginas 5 e 6, do caderno de política do EM, trataram 

da indefinição existente no PSDB sobre quem seria o candidato da legenda à 

presidência da República. Destaca-se que o enquadramento das duas 

reportagens foi o ―corrida de cavalos‖, prevalecendo o enfoque: ―Aécio melhor 

candidato‖. 

Na página 5, a reportagem intitulada ―PSDB continua sem definição‖, de 

Bertha Maakaroun, mostra o descontentamento do PSDB de Minas com as 

declarações diárias do ―tucanato nacional‖ considerando Aécio apenas 

candidato a vice, e no mesmo texto, Ciro Gomes (PSB-CE) é citado como 

quem acredita na candidatura de Aécio à presidência: 

 

O presidente estadual do PSDB, Nárcio Rodrigues, classifica de 
deselegante o que considera as “plantações” de setores do tucanato 
nacional que insistem em apontar o governador mineiro como mais 
provável candidato a vice na chapa presidencial com Serra. “Esse 
plantio é diário. Isso chega às raias da deselegância”, afirmou 
Nárcio. Segundo ele, Aécio pretendia ser candidato à Presidência da 
República. [...] "O Serra vai ter que mostrar a cara. Vai renunciar ao 
governo de São Paulo ou não. Eu acho que ele vai correr da briga. 
Acho que ele vai disputar o governo de São Paulo", disse Ciro. Ainda, 
segundo Ciro, com Serra fora do páreo, o PSDB vai procurar o 
governador de Minas. (MAAKAROUN, 2010c, p.5, grifos nossos). 

 

O clima de especulação em torno de quem seria o candidato do PSDB à 

Presidência se fazia presente dentro do partido, entre as lideranças nacionais e 

mineiras, e fora dele, uma vez que o assunto foi, diversas vezes, tratado por 

outras legendas e na mídia. Observa-se, ainda, a cisão ente as cúpulas do 

PSDB paulista e o de Minas: 

 

Enquanto setores do partido insistem em ter o governador Aécio 
Neves na chapa como vice de José Serra – mais um site surgiu 
na internet defendendo esta hipótese –, outros defendem uma 
composição ‗puro-sangue‘, mesmo sem Aécio. Até mesmo há 
interferência de adversários, como Ciro Gomes (PSBCE), que 
acredita que Serra desistirá. Afastado da polêmica, a cúpula mineira 
do PSDB reforça a posição de Aécio. (MAAKAROUN, 2010c, p.5, 

grifos nossos). 

 

O jornalista Carlos Lindenberg, no texto publicado no site do jornal 

mineiro Hoje em Dia, em 23 de fevereiro de 2010, intitulado ―Aécio Neves 

resiste a pressões para ser vice‖, comenta sobre esse clima de especulação 
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sobre a possível chapa formada entre Serra e Aécio. O jornalista explicita, 

ainda, que a insistência para que Aécio aceitasse o cargo de vice partiu dos 

tucanos paulistas. 

 

Cresceu nos últimos dias, sempre por inspiração dos tucanos 
paulistas, a pressão para que o governador Aécio Neves aceite ser 
candidato a vice na chapa presidencial do governador José Serra [...] 
Argumentam que a composição de Serra com Aécio daria à chapa 
tucana ares de imbatível. (LINDENBERG, 2010, grifos nossos). 

 

Ressalta-se como a política utiliza a mídia para colocar suas questões 

na agenda pública e para formar a opinião. A mídia funciona como contato 

entre os líderes e instituições políticas e o público (GOMES, 2004). Ou seja, o 

campo político recorreu ao campo midiático, estrategicamente, a fim de discutir 

suas questões, no caso, como se daria a participação do PSDB nas eleições 

presidenciais de 2010.  

Na página 6 do EM, na reportagem de Flávia Ayer intitulada ―Discurso 

em tom de despedida‖, Aécio anuncia que deixará o governo do Estado no final 

do mês de março (a cerimônia de transmissão do cargo ao vice-governador, 

Antônio Anastasia, ocorreu dia 30 de março de 2010). Mas não menciona se 

deixaria o cargo para concorrer à presidência ou ao Senado.  

 

Aécio ainda faz mistérios quanto ao cargo que vai disputar nas 
eleições de 2010. Embora tenha dito que não será candidato à 
Presidência da República, também não deixa clara a intenção de 
disputar uma cadeira no Senado. (AYER, 2010, p.6). 
 

Na mesma data, a Folha de S. Paulo, no caderno Brasil, divulgou a 

reportagem com o título ―Serra vai a Belo Horizonte cortejar Aécio‖, de Catia 

Seabra.  

Como se verá, percebe-se em matérias da FSP a tentativa de trabalhar 

a imagem de Aécio como vice de Serra. A intenção era mostrar a importância 

do eleitorado mineiro para a campanha de Serra e como Aécio poderia 

contribuir, uma vez que tinha altos índices de aceitação junto aos mineiros. 

Para isso, as matérias usam como fontes importantes políticos, sendo os mais 

recorrentes, o presidente do PSDB, Sérgio Guerra, o ex-presidente do Brasil 

Fernando Henrique Cardoso, ou também se referindo às fontes como 

―comando do PSDB‖.  
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A reportagem mencionada, de Cátia Seabra, mostra como as fontes 

ouvidas/consultadas defendem a chapa Serra/Aécio. O título mostra como 

Aécio foi pressionado pelo próprio Serra para aceitar ser vice: ―Serra vai a Belo 

Horizonte cortejar Aécio‖.  

 

Incentivado pelo comando do PSDB — especialmente do 
presidente do partido, Sérgio Guerra, e do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso — o gesto é uma tentativa de 
sensibilizar Aécio não só para que aceite compor a chapa "puro-
sangue", mas para que anuncie essa decisão antes de abril. 
(SEABRA, 2010b, grifos nossos)

29
. 

 

   Nota-se nos trechos em destaque que nomes fortes do partido insistem 

para que Aécio aceite ser vice-candidato ao lado de Serra e, mais ainda, 

destacam a importância de que o convite seja feito pessoalmente pelo tucano 

paulista.  

 

 

 4.2.2  28 de fevereiro de 2010 

 

 

Na edição do Estado de Minas, do dia 28 de fevereiro de 2010, o texto 

de Baptista Almeida, "Presente ou futuro, eis uma solução", na página 2, 

também trata das futuras visitas de Serra a Belo Horizonte — por ocasião da 

inauguração da Cidade Administrativa e pelo aniversário de Aécio Neves em 10 

de março — caracterizando-as como a abertura da ―temporada de caça ao 

vice‖. Destaca-se como enquadramento ―corrida de cavalos‖: ―Aécio melhor 

candidato‖. 

Entretanto, a imagem identificada, no jornal mineiro, é a de que Aécio é 

diferente de Serra. Aécio também é apresentado como um político mais 

conciliador e que consegue manter boas relações com outros políticos e 

partidos, mesmo os opositores, como pode ser observado na seguinte 

passagem: 

 

                                                
29

 Cabe esclarecer que as referências da Folha de S. Paulo não mencionam a página por terem 
sido retiradas do site do jornal, o Folha online. É possível visualizar os textos, na íntegra, das 
edições diárias, porém a página não é informada, apenas o caderno em que o texto foi 
publicado. 
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Desde quando concorreu à presidência da Câmara dos Deputados 
que os projetos de Aécio e Serra se tornaram divergentes. De olho 
no futuro, Aécio passou a buscar a convergência com partidos e 
segmentos mais modernos da sociedade. No plano partidário, 
setores do PMDB, PP, PSB e PV entraram em seu foco. Presos aos 
compromissos do passado, Serra e o tucanato paulista sempre 
preferiram alianças à direita e com setores mais conservadores. 
O antigo PFL e hoje DEM sempre foram os seus parceiros 
prioritários. O projeto de Aécio postula um Brasil pós-Lula. O de 
Serra encarna o país anti-Lula. (ALMEIDA, 2010c, p.2, grifos 
nossos). 
 

A imagem de Aécio como político conciliador remete ao chamado mito 

da mineiridade, o que se tornou uma imagem recorrente no decorrer da 

análise. Portanto, cabe aqui uma breve explicação do que se entende por 

mineiridade. 

Arruda (1999) buscou entender a mineiridade fazendo conexões entre 

mito e identidade. Segundo ela, o mito fornece material para a construção das 

identidades culturais. Tendo como objeto de estudos as reflexões acerca da 

identidade cultural dos mineiros e o processo de formação do mito da 

mineiridade, a autora buscou localizar nas formas de agir, tanto local quanto 

nacional, dos mineiros, baseando-se em obras literárias e outros relatos como 

os de viajantes, dentre outros. O contexto foi a transição da sociedade mineira 

que passou do rural para o urbano, condicionando a ―tessitura do mito da 

mineiridade.‖   

 

Surge muitas vezes o reconhecimento de que a subcultura de Minas, 
frequentemente denominada ―mineiridade‖, conteria os princípios do 
―entendimento nacional‖. Reconhecem-se nos mineiros qualidades 
essenciais de bom senso, de moderação e equilíbrio, virtudes estas 
consideradas essenciais à urdidura do acordo. (ARRUDA, 1990, 
p.14). 

 

A autora explica, ainda, que os mineiros manifestam gosto em falar 

sobre Minas Gerais e a noção de regionalismo afirma-se na integração. ―A 

mineiridade preserva três dimensões essenciais: mítica, ideológica e 

imaginária.‖ (ARRUDA, 1990, p.257). 

No caso de Aécio Neves, esse mito da mineiridade foi associado à sua 

imagem como herança herdada de seu avô. Aécio passou alguns anos de sua 

juventude no Rio de Janeiro e atribuir-lhe características mineiras também é 
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uma forma de evitar quaisquer críticas a uma possível descaracterização de 

sua mineiridade. 

 São recorrentes as expressões que caracterizam a mineiridade de 

Aécio, como a de ser um político conciliador e que busca a união nacional, de 

ações inovadoras e bom administrador, e a imagem de Minas como um Estado 

relevantes para as decisões nacionais, como se pode notar na passagem: ―De 

olho no futuro, Aécio passou a buscar a convergência com partidos e 

segmentos mais modernos da sociedade‖ (ALMEIDA, 2010, p.2).  

Também o título do artigo de Baptista Almeida, ―Presente ou futuro, eis 

uma solução‖, merece ser realçado. Identifica-se, nele, a intenção de informar 

ao leitor que o texto que se segue vai apresentar uma resposta, se o melhor 

caminho seria o presente ou o futuro. A passagem: ―O projeto de Aécio postula 

um Brasil pós-Lula. O de Serra encarna o país anti-Lula‖ (ALMEIDA, 2010, p.2), 

parece buscar evidenciar a inadequada posição ―anti-Lula‖ de Serra – dado os 

altos índices de aprovação do então presidente Lula – e a possibilidade, com 

Aécio, de inaugurar uma nova etapa dessa história.  

No mesmo dia, a FSP repercutiu uma pesquisa do DataFolha, realizada 

entre os dias 24 e 25 de fevereiro, em que o índice de aprovação do presidente 

Lula permanece alto, em 73%. O que favorece a candidata do governo, como 

mostrou a reportagem de Malu Delgado, intitulada ―Lula mantém aprovação 

recorde, com 73% de ótimo/bom‖ o que vem reforçar a tese de Baptista 

Almeida.  

Outra reportagem, de Mauro Paulino e Alessandro Janoni, intitulada 

―Desgaste de Serra ajuda crescimento de Dilma‖, trata da pesquisa de intenção 

de voto do DataFolha realizada no mesmo período, entre os dias 24 e 25 de 

fevereiro de 2010. A diferença entre Serra e Dilma, em dezembro de 2009, era 

de 14 pontos com vantagem do tucano. De acordo com a sondagem de 2010, a 

diferença caiu para quatro pontos.  

Importante mencionar que a pesquisa apresentou o nome de Aécio 

Neves como possível candidato aos entrevistados, uma vez que as 

candidaturas não haviam sido oficializadas. No cenário em que Ciro Gomes 

(PSB-CE) também é apresentado como candidato, Aécio aparece em terceiro 

lugar, com 16% das intenções de voto. Em outro cenário, sem a presença de 
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Ciro, o tucano mineiro aparece em segundo lugar, com 19% das intenções de 

voto.  

Na reportagem de Paulino e Janoni, o crescimento de Dilma não é tido 

apenas como reflexo de sua visibilidade positiva, mas também como resultado 

de desgastes na imagem de Serra.  

 

A pesquisa Datafolha divulgada hoje revela que o crescimento de 
Dilma Rousseff reflete não só a transferência da popularidade de Lula 
como eventuais arranhões na imagem do governador José Serra. 
Uma análise dos resultados permite supor que a oficialização da 
candidatura do PT e a maior exposição do apoio do presidente a 
Dilma não são os únicos fatores que explicam as mudanças. O 
desgaste da candidatura de Serra em estratos importantes do 
eleitorado também compõe o cenário. (PAULINO, JANONI, 2010, 
grifos nossos).     

  

Verifica-se, portanto, importância da administração da visibilidade, como 

salienta Thompson (1998). Dilma Rousseff teve muita visibilidade por ser a 

candidata do governo e, por outro lado, José Serra também, por ser cotado 

como candidato e, ainda, pelas disputas internas do PSDB que foram 

amplamente noticiadas pela mídia. A diferença está na administração da 

visibilidade que, provavelmente, foi melhor estruturada pela petista, como 

mostra o resultado da pesquisa do DataFolha.  

Destaca-se o artigo de Eliane Catanhêde, intitulado ―Ou vai ou racha‖, e 

na nota ―Pesquisa: modos de usar‖, da coluna Painel de Renata Lo Prete.  

 

Significa que o tempo de hibernação de José Serra se esgotou e que 
ele tem de se lançar já à Presidência, antes que seja tarde. Como 
significa que a eleição atingiu o ponto ideal para a definição de Aécio 
Neves: sempre se soube, mas nunca tinha ficado tão evidente o 
quanto sua candidatura a vice é fundamental para a oposição [...] 
Voltando à vaca fria, a oposição ou vai de Serra e Aécio ou racha. 
(CATANHÊDE, 2010, grifos nossos). 

Crescerá também a pressão tucana para que Aécio Neves aceite 
ser vice de Serra. Longe de microfones, até os petistas reconhecem 
que essa possibilidade é real, mas, numa direção ou em outra, não é 
assunto que vá se resolver agora. (LO PRETE, 2010c, grifos nossos). 

 

 Nota-se, a partir dos textos mencionados, que as sondagens fizeram 

aumentar, ainda mais, as pressões para que Aécio aceitasse o posto de vice, 

visto que uma chapa ―puro-sangue‖ tornaria o PSDB mais competitivo na 

eleição de 2010.  



81 
 

 

  Ainda sobre a pesquisa de intenção de voto, vale mencionar que ela 

repercutiu em outros veículos de comunicação em diferentes datas, como foi o 

caso do O Globo online que noticiou a pesquisa no dia 27 de fevereiro, com a 

matéria intitulada ―Diferença entre Dilma e Serra cai para quatro pontos 

percentuais, diz Datafolha” e no dia 28 de fevereiro, com a matéria intitulada 

―Cresce pressão sobre Serra e Aécio após Datafolha mostrar que menor 

diferença entre governador paulista e Dilma.‖ 

 

 4.2.3  01 de março de 2010 

 

 

Novamente, o jornal Folha de S. Paulo repercutiu a pesquisa do 

DataFolha, anteriormente mencionada — dois artigos, uma matéria e uma 

coluna — mostrando a ―surpresa‖ dos tucanos com a queda de José Serra e 

como isso serviria como mais um instrumento para forçar Aécio a aceitar 

concorrer como vice. Serra foi, então, pressionado para que assumisse a sua 

candidatura à presidência o quanto antes. É interessante notar que, ainda sim, 

Aécio não é cotado, pelo PSDB nacional, como uma possibilidade de ser 

candidato no lugar de Serra.  

O texto de Fernando de Barros e Silva, no artigo intitulado ―Águas de 

março‖, apresenta sua opinião sobre o cenário político com base no resultado 

da pesquisa aponta que Dilma surpreendeu ao conseguir se aproximar de 

Serra.  

 

São duas as questões: 1. Serra ainda pode desistir?; 2. Aécio 
aceitará ser o seu vice? Serra gostaria de ter a segunda resposta 
antes de se definir publicamente. Hoje, no entanto, o mais provável é 
que aceite enfrentar o desafio da disputa sem a certeza prévia de que 
contará com o mineiro em sua chapa. Não há dúvida de que Aécio 
agora será muito pressionado pelos tucanos. Mas quem precisa 
dizer a que veio antes que as águas de março fechem o verão é o 

governador de São Paulo. (SILVA, 2010c, grifos nossos). 

 

A pesquisa também é repercutida no artigo de Valdo Cruz, ―Riscos da 

soberba‖. O texto trata da possibilidade de Michel Temer, presidente do PMDB, 

ser vice de Dilma. O nome de Aécio é citado como possibilidade no caso de 
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uma desistência de Serra. Sendo, aliás, visto como um candidato de peso 

frente ao PT.  

 

Só faria sentido, à essa altura do campeonato, se tudo mudasse no 
ninho tucano: Serra desistindo da candidatura e Aécio Neves se 
tornando o nome do PSDB na disputa presidencial. Esse, por 
sinal, é o único cenário que hoje assusta os petistas. No mais, 
acham que a eleição está no papo. (CRUZ, 2010, grifos nossos). 
 

Na reportagem, de Catia Seabra, intitulada ―Tasso surge como plano B 

tucano para vice de Serra‖, mostra que a indefinição de Serra em assumir sua 

candidatura à presidência reflete em outras incertezas dentro do partido 

tucano.  

Como já mencionado, o resultado da pesquisa do DataFolha aumentou a 

pressão para que o ex-governador paulista anunciasse sua candidatura. Assim, 

surgiu o nome do senador Tasso Jereissati (PSDB/CE) como possibilidade de 

chapa para Serra. A reportagem mostra que Serra ―impôs‖ como condição para 

ser candidato pelo PSDB que precisaria ter palanque nos Estados para 

fortalecer sua campanha.  Porém, o clima de indefinição existente no PSDB 

interferiu, até mesmo, na escolha dos apoios e de líderes nos Estados gerando 

uma situação de incertezas e inseguranças. Isso se justifica com a passagem: 

 

No ano passado, Serra pediu ao PSDB suporte eleitoral nos Estados 
como condição para uma vitória em outubro. Mas, até hoje, o partido 
não definiu candidatos nem onde estão os seus principais líderes, 
como Ceará e Amazonas. E sinais – como o fato de o deputado 
Ciro Gomes e Dilma terem sido convidados para a 
comemoração, organizada pelo governo mineiro, do centenário 
de Tancredo Neves, quinta-feira, em Belo Horizonte- só 
alimentam essa insegurança. (SEABRA, 2010a, grifos nossos). 

 

Na coluna ―Toda Mídia‖, de Nelson de Sá, no caderno Brasil, Serra 

aponta três fatores que justificam a importância do apoio de Aécio.  

 

FUNDAMENTAL - De José Serra, para Tales Faria, do IG: "Aécio 
Neves tem um papel fundamental, nas eleições, por três razões 
igualmente importantes: é uma das grandes lideranças do país; faz 
um governo muito competente; Minas Gerais é estado-chave não 
só por ter o segundo colégio eleitoral, mas porque é um ponto de 
equilíbrio na federação". (SÁ, 2010b, grifos nossos). 
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Dos três fatores, importa-nos ressaltar o último que mostra Minas Gerais 

como um estado ―ponto de equilíbrio na federação‖, o que justifica, ainda mais, 

a importância dada pelo jornal EM em associar a imagem de Aécio Neves à de 

seu avô, que é conhecido como um político conciliador (mineiridade) e por 

transferir essa qualidade ao Estado mineiro. Também é ressaltado por Nelson 

Sá sua eficiência administrativa.   

Neste mesmo dia, o texto de Alessandra Melo, na página 2 do EM, 

menciona o avanço de Dilma nas pesquisas de intenção de voto e critica o 

atraso de Serra em se declarar como candidato tucano.  

 

A ministra Dilma já está hoje tecnicamente empatada com seu 
―provável‖ adversário, o governador de São Paulo, José Serra 
(PSDB), e com tendência de alta, diferentemente do indeciso 
tucano. (MELO, 2010, p.2, grifos nossos). 
 

Destaca-se, ainda, uma nota no caderno Cultura, do EM, assinada por 

Mário Fontana, que tratou da sucessão presidencial e das indefinições dentro 

do PSDB quanto à formação da chapa tucana. O ex-presidente Itamar Franco é 

apontado como uma solução para o cargo de vice de Serra, demonstrando que 

Aécio não aceitaria o convite. O enquadramento é o ―corrida de cavalos‖: 

―Serra melhor candidato‖. 

 

Pela tradição. Nunca se sabe. Pelo navegar do barco, tem gente 
voltando a falar que Itamar Franco, caso não surjam outras soluções 
(o tempo está se esgotando), poderá ser boa opção para preencher o 
posto de vice-presidente da chapa do tucano José Serra. Pelo 
menos, daria continuidade à velha tradição republicana de o 
candidato a presidente nascido em outro estado ter um mineiro como 
companheiro de campanha. Se Itamar voltará a dar bronca pela 
sugestão, é uma incógnita. (FONTANA, 2010, p.3). 

 

Percebe-se, ao final do trecho, que Itamar Franco foi cotado como 

possível vice de Serra em outra oportunidade. E, assim como Aécio, não se 

mostrou confortável com a indicação.   

 4.2.4  02 de março de 2010 
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No dia 2 de março, no jornal EM, o texto da chamada da capa especula 

sobre a possibilidade de Aécio formar chapa com Ciro, após ele ter recusado 

ser vice de Serra.  

Na foto (Figura 2), Hélio Costa está ao lado de Aécio e Anastasia 

aparece mais atrás com o rosto virado de lado. Anastasia assumiu a cadeira de 

governador de Minas quando Aécio deixou o cargo — para que pudesse 

concorrer nas eleições de 2010 — e ele seria, então, o nome mais cotado para 

concorrer ao governo de Minas em 2010, com o apoio de Aécio. Entretanto, o 

texto da chamada (Figura 3) sugere que Hélio Costa poderia ser o candidato de 

Aécio ao governo do Estado, o que na foto é representado com o rosto de 

Anastasia virado de lado como se tivesse sido ―deixado de lado‖, caso ele se 

tornasse candidato ao Planalto tendo Ciro como vice. Ressalta-se, ainda, o tom 

especulativo e as negociações de bastidores:  

  

Aécio voltou a alimentar os sonhos de parte da cúpula tucana e até 
de partidos da base de Lula para a disputa presidencial. [...] Nos 
bastidores, aliados trabalham para que ele se torne candidato ao 
Planalto, com Ciro de vice. Nesse caso, o peemedebista Hélio Costa 
poderia virar o nome de Aécio ao governo do estado. (EM, 2010, 
grifos nossos). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Hélio Costa pode ser o candidato ao governo de Minas com apoio de Aécio 
Fonte: Foto de Wellington Pedro. Jornal Estado de Minas, edição de 02 de março de 

2010 
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Na reportagem referente, intitulada ―Tucanos em busca de uma 

definição‖, de Patrícia Aranha, o texto trata do lançamento do selo 

comemorativo do centenário de nascimento de Tancredo Neves. Observou-se 

a presença tanto do ―enquadramento centrado na personalidade‖, com ênfase 

na ―habilidade política‖ de Aécio, quanto o ―enquadramento corrida de cavalos‖, 

avaliando a performance do político mineiro: ―Aécio melhor candidato‖. 

É significativo observar como o evento foi relegado a segundo plano e o 

realce foi dado às especulações em torno de quem seria o candidato à 

presidência pelo PSDB. A reportagem trata da queda de Serra na pesquisa de 

intenção de voto e, também, da possibilidade de Aécio ser uma segunda opção 

do PSDB. Aécio afirmou não querer ser um ―plano B‖ dos tucanos e também 

não queria ser responsabilizado caso Serra perdesse a eleição.  

Ao final da reportagem destaca-se em trecho bem ilustrativo que mostra 

não apenas a tentativa do EM em sustentar a candidatura de Aécio, mas, 

sobretudo, a presença da astúcia, da dissimulação, como parte do jogo político 

próprio aos mineiros; ao seu ―estilo mineiro de fazer política‖. Nota-se, aí, com 

clareza, a presença do enquadramento ―centrado na personalidade‖, na 

habilidade política; no maquiavelismo: Aécio é apresentado como uma raposa 

política30. 

 

Na intimidade, o governador mineiro começou a admitir a 
possibilidade de compor a chapa puro sangue. Conhecedores do 
estilo mineiro de fazer política acreditam que possa ser o sinal 
de que as declarações não passam de cortina de fumaça para 
encobrir a intenção de encabeçar a chapa. A presença do 

                                                
30

 ―Sendo obrigado a saber agir como um animal, deve o príncipe valer-se das qualidades da 
raposa e do leão, pois o leão não sabe se defender das armadilhas, e a raposa não consegue 
defender-se dos lobos. É preciso, portanto, ser raposa para reconhecer as armadilhas, e leão 
para afugentar os lobos.‖ (MAQUIAVEL, 2007, p.109). 

Figura 3 – ―O enigmático jogo do PSDB para a sucessão e Lula‖ 
Fonte: Foto de Wellington Pedro. Jornal Estado de Minas, edição de 02 de março de 2010 
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deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE) na quinta-feira em Belo 
Horizonte seria mais um sinal de que Aécio poderá assumir a 
candidatura, tendo Ciro como candidato a vice-presidente. (ARANHA, 
2010c, p.3, grifos nossos).  

 

Por fim, falou-se da possível ausência de Lula na inauguração da Cidade 

Administrativa, sendo representado por seu vice José Alencar. O fato poderia 

gerar um desconforto, uma vez que o evento é importante por reafirmar a 

imagem de ―bom administrador‖ e por ter um alcance nacional.  

 

O Palácio do Planalto, até a noite de ontem, não confirmava a 
presença do presidente Lula na inauguração da Cidade 
Administrativa. A tendência é que Lula tenha agenda em Brasília. Ele 
seria representado pelo vice-presidente José Alencar. (ARANHA, 
2010c, p.3, grifos nossos).  

 

Na mesma página, outro texto ―Perda para o PT‖, também de Patrícia 

Aranha, apresenta as consequências de uma possível candidatura de Aécio, 

tendo Ciro Gomes (PSB-CE) como vice. Novamente, o enquadramento 

identificado foi o ―corrida de cavalos‖: ―Aécio melhor candidato‖. 

Nessa simulação, o PMDB lançaria seu candidato ao governo de Minas, 

Hélio Costa, e seria apoiado pelo PSDB, que não teria candidato ao Palácio da 

Liberdade. Assim, o PT perderia o apoio do PMDB. Aécio Neves seria a 

garantia de votos em Minas e Ciro contribuiria com os votos vindos da região 

Nordeste, onde se acredita que o presidente Lula tem seu eleitorado mais forte 

e tentaria a transferência de votos para sua candidata Dilma. Isso mostra as 

vantagens de Aécio em relação a Serra, pois conseguiria ser mais competitivo 

frente a Dilma e conseguiria votos em locais de pouca penetração de Serra – 

Minas Gerais e Nordeste. Acrescenta-se, ainda, a aproximação entre Dilma e 

Serra na pesquisa do DataFolha, divulgada em 28 de fevereiro de 2010. 

  

A maior perda para a candidatura da ministra da Casa Civil, Dilma 
Rousseff (PT), poderia vir do partido que se comprometeu a compor 
chapa com o candidato a vice-presidente, o PMDB [...] O Planalto 
também perderia o apoio do PSB nos estados, já que o mais cotado 
para candidato a vice-presidente é o deputado federal Ciro Gomes 
(PSB-CE). Com ele na chapa, os tucanos pretendem dividir o 
eleitorado do Nordeste que, a cada pesquisa de intenção de voto, se 
mostra mais disposto a eleger a candidata do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. (ARANHA, 2010c, p.3). 
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A página 3 está sob o selo ―Eleições‖ e é interessante notar que a 

reportagem principal trata da solenidade que lançou o selo comemorativo do 

centenário de nascimento de Tancredo Neves. O evento serviu como pano de 

fundo para mais especulações sobre a chapa tucana. Aqui se percebe os dois 

enquadramentos: ―corrida de cavalos‖ – ―Aécio melhor candidato‖; e ―centrado 

na personalidade‖ – ―habilidade política‖.  
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Na página 4 do EM, a reportagem ―A um passo de ser o vice‖, de 

Alessandra Mello e Thiago Herdy, trata de uma reunião, realizada em 1º de 

março, entre o PDSB e representantes de outras legendas, para discutirem os 

rumos da campanha de Antônio Anastasia ao governo de Minas. Ao final da 

Figura 4 – ―Tucanos em busca de uma definição‖ 
Fonte: Fotos de Wellington Pedro e Breno Fortes. Jornal Estado de Minas, edição de 02 de 

março de 2010. 
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reportagem destaca-se a última frase com uma declaração de Clésio Andrade, 

presidente do PR de Minas, sobre o destino de seu partido quanto ao apoio a 

Anastasia:  

 

Na manhã de ontem, o presidente do PR em Minas, Clésio Andrade, 
divulgou a carta que enviou ao presidente do PSDB em Minas, Nárcio 
Rodrigues, dizendo que não poderia estar presente no almoço de 
hoje porque ―aguarda orientação da direção nacional‖. Andrade 
escreveu, ainda, que o destino de seu partido “passa pela 
definição da candidatura do líder maior, o governador Aécio 
Neves‖. (HERDY, 2010, p.4, grifos nossos).  

 
 

Nota-se que ao longo da reportagem tratou-se da candidatura de 

Anastasia, porém a saliência continua a ser a importância de Aécio na 

definição do destino do PSDB, e sua condição de ―líder maior‖: enquadramento 

―centrado na personalidade‖.  

Na FSP, nesse mesmo dia, o artigo de Fernando de Barros e Silva, 

intitulado ―Aécio: prós e contras‖, discute as vantagens e desvantagens do 

mineiro em aceitar ou não ser vice de Serra.  

 

Fora da chapa, Aécio evita o risco de ser sócio da eventual derrota — 
ou até de um fiasco histórico. Mais: se dissocia da geração do PSDB 
que enfrenta agora a sua última grande batalha e fica em condições 
de se apresentar no dia seguinte como o nome capaz de juntar os 
cacos da oposição. Seria não o pós-Lula, mas o pós-Serra. No 
entanto, se Aécio se ausentar do jogo e Serra produzir, sem ele, o 
milagre da vitória, este talvez seja o pior desfecho para o mineiro. E 
quais razões teria ele para aceitar o café com leite tucano? Aécio 
seria sócio de uma hipotética vitória e não poderia ser 
crucificado por uma eventual derrota. Receberia, além disso, ao 
menos em tese, uma boa fatia do poder conquistado. (SILVA, 

2010b, grifos nossos). 

 

Interessante notar que, apesar do enquadramento, que não defende a 

candidatura de Aécio à presidência, o autor parece ser favorável à recusa do 

tucano mineiro ao posto de vice, de modo que ele preservaria sua imagem no 

caso de uma derrota e colheria bons frutos se Serra fosse vitorioso.  

Ao final do texto encontra-se, ainda, outro argumento que poderia fazer 

Aécio desistir de concorrer como vice de Serra: eleger Anastasia. Ou seja, 

Aécio poderia preferir concorrer ao Senado, para ter mais chances de 

conseguir eleger Anastasia ao governo de Minas, para que não ―perdesse‖ seu 

mandato de oito anos no Estado. Interessante, também, é ter chamado a 
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atenção para o fato de aparentemente a situação ser vista como um ―diálogo 

de surdos‖, mas ser, na verdade, uma demarcação de interesses distintos 

próprios ao jogo político. Nesse sentido, é oportuna aqui a lembrança da 

conceituação de campo político de Bourdieu (1998), apresentada inicialmente: 

 

Os tucanos insistem porque, sem "amarrar" Minas, o segundo maior 
colégio eleitoral do país, suas chances ficarão muito escassas. Mas 
Aécio diz que tem condições de trabalhar melhor o eleitorado mineiro 
se fincar os pés no Estado e concorrer ao Senado, como pretende. 
O que pode parecer um diálogo de surdos é, na verdade, um sintoma 
de prioridades distintas. A de Aécio é eleger o seu vice, Antonio 
Anastasia. Ser derrotado em casa ao cabo de oito anos para Hélio 
Costa ou para o PT seria desastroso. De certa forma, até pior do 
que ver o sonho de Serra virar pesadelo. (SILVA, 2010b, grifos 
nossos). 

 

Destaca-se, ainda, o início do texto, em que o articulista trata da recusa 

de Aécio em ser vice, mas afirma que não é uma situação resolvida e que, em 

virtude de se tratar de um jogo político, o mineiro poderia aceitar formar a 

chapa com Serra.  

 

Aécio Neves faz questão de deixar claro que não quer ser candidato 
a vice numa chapa com José Serra. Isso não significa, 
necessariamente, que não será. Na política, a vontade e as 
circunstâncias vivem em permanente disputa. (SILVA, 2010b, 

grifos nossos). 

 

   No mesmo dia, a reportagem ―Convite a adversários causa mal-estar 

entre Serra e Aécio‖, de Cátia Seabra e Valdo Cruz, trata da cerimônia que 

seria realizada em Minas Gerais em homenagem ao centenário de Tancredo 

Neves. Para o evento, Aécio teria convidado diversos políticos, entre eles Ciro 

Gomes e Dilma Rousseff.  Serra teria se ―irritado‖ com a postura do tucano 

mineiro, uma vez que o paulista já é apresentado como o candidato do PSDB à 

presidência e ―ficou contrariado pela possibilidade de ter de dividir o palanque 

na solenidade, em Belo Horizonte, com Ciro Gomes e Dilma Rousseff.‖ 

(SEABRA, CRUZ, 2010c). 

 É interessante notar que Aécio convidou lideranças políticas de vários 

partidos para reafirmar sua imagem de político conciliador, como reconhece a 

própria reportagem: ―O convite ‗ecumênico‘ é uma ação de Aécio para reforçar 

a imagem da qual se orgulha, de conciliador.‖ (SEABRA, CRUZ, 2010c). Mais 
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uma vez, de modo nítido, o enquadramento é ―centrado na personalidade‖, que 

para enfatizar as características de Aécio ancora-se no imaginário da 

mineiridade.  

Gomes (2003) afirma que essas articulações e acordos figuram uma 

negociação política. Assim, o autor explica que ―a política de negociações é o 

conjunto de atividades, habilidades e princípios voltados para a composição de 

forças no interior do jogo político‖. Em razão dessas negociações e da 

importância delas para a política, em especial, para o momento eleitoral que 

era a candidatura de Aécio Neves, seja para a Presidência ou para a vice, não 

foi definida com agilidade.  

Cabe destacar, conforme compreendido por Pires (2002), que há o 

―tempo da política‖ e o ―tempo da mídia‖, na medida em que o tempo midiático 

é acelerado e menos dado à ―costura de acordos‖, mais demoradas. ―[...] há 

que se considerar que no jornalismo não se trabalha com essa lógica da 

política. Intenções não são notícias‖ (PIRES, 2002, p.107), o que explica as 

cobranças da mídia por definições de Aécio. 

 

 

 4.2.5  03 de março de 2010 

 

 

Champagne (1998) chama a atenção para a importância da capa como 

lugar estratégico e, portanto, de disputa por aqueles que buscam visibilidade. O 

autor alerta, entretanto, que dada a importância da capa, muitos jornalistas 

(jornalistas e empresa como um todo) acabam, nela, tomando posição sobre 

um determinado fato. E por estar em um espaço de grande visibilidade, esse 

fato toma proporções maiores.  

 

Espaço restrito e particularmente visível, a primeira página dos 
cotidianos ou jornais televisionados constituem os lugares 
estratégicos disputados pelos grupos sociais e seus representantes 
para agirem sobre o campo político. Ao tornarem, ao mesmo tempo 
público e importante, o que dizem pelo simples fato de falar do 
assunto na primeira página, os jornalistas tendem a desencadear um 
processo de tomadas de posição em cadeia que transforma um 
problema local em ―problema nacional‖, um problema politicamente 
considerado como secundário em problema ―urgente e prioritário‖, 
etc. (CHAMPAGNE, 1998, p.219). 
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No dia 3 de março, o jornal EM publicou um editorial de capa, intitulado 

―Minas a reboque, não!‖, defendendo a candidatura de Aécio à presidência e 

repudiando o convite feito a ele para ser vice na chapa com Serra. Nota-se, aí, 

a presença tanto do ―enquadramento corrida de cavalos‖ – ―Aécio melhor 

candidato‖ – quanto do ―enquadramento centrado na personalidade‖ – ―político 

de alta linhagem de Minas‖. 

O EM se diz representante dos mineiros e isso fica evidente no editorial. 

Ainda que seja um posicionamento do jornal em apoiar a candidatura de Aécio, 

o texto foi construído de forma a ser a opinião dos mineiros. O editorial ocupou 

posição de destaque na capa, dada a sua importância. E um assunto local – a 

suposta indignação dos mineiros ao convite para que Aécio fosse vice – tem a 

chance de repercutir fora do Estado mineiro. Dada a sua centralidade, a íntegra 

do editorial é reproduzida a seguir: 
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Figura 5 – ―Minas a reboque, não!‖ 
Fonte: Jornal Estado de Minas, edição de 03 de março de 2010. 
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O início do editorial (Figura 5) demonstra essa função de ―porta-voz‖ dos 

mineiros à qual o jornal diz assumir:  

 

Indignação. É com esse sentimento que os mineiros repelem a 
arrogância de lideranças políticas que, temerosas do fracasso a que 
foram levados por seus próprios erros de avaliação, pretendem dispor 
do sucesso e do reconhecimento nacional construído pelo 
governador Aécio Neves. (EM, 2010, grifos nossos).  

 

Em três momentos, o editorial referiu-se, diretamente, aos mineiros 

nessa categoria de porta-voz: ―[...] É com esse sentimento que os mineiros 

repelem a arrogância de lideranças políticas [...] Também incomoda os 

mineiros [...] os mineiros estão, porém, seguros [...]‖. 

Nele, Aécio Neves é apresentado como um líder reconhecido 

nacionalmente e como o ―mais bem avaliado entre os governadores da última 

safra de gestores públicos‖, além de ser chamado, no editorial, de ―político de 

alta linhagem de Minas‖. Essas características, segundo o editorial, não 

permitem que Aécio aceite o ―papel subalterno que lhe oferecem‖ de vice de 

José Serra.  Assim, o papel de vice é visto como um cargo secundário.  

José Serra, por sua vez, é reconhecido como um político competente e 

que ocupou a liderança nas pesquisas de intenção de voto, porém ele é 

apresentado como um político com pouca vitalidade e aceitação, uma vez que 

se afirmou que Aécio foi convidado a ser vice ―apenas para injetar ânimo e 

simpatia à chapa que insistem ser liderada pelo governador de São Paulo, José 

Serra, competente e líder das pesquisas de intenção de votos até então‖. 

A partir dessa comparação, chega-se, novamente, à imagem Aécio ≠ 

Serra. Indicando que as qualidades de Aécio permitiriam que ele fosse 

candidato à presidência. Pode-se dizer, ainda, que o editorial veio em um 

momento oportuno a Aécio, após a queda de Serra na pesquisa de intenção de 

voto, divulgada dia 26 de fevereiro de 2010. 

É importante, ainda, ressaltar a quem o editorial se dirige e quais as 

críticas que ele faz. Identifica-se um direcionamento, prioritário, aos líderes do 

PSDB a quem, também, são direcionadas críticas devido à ausência de prévias 

no partido para a escolha do candidato, o que foi um pedido de Aécio; o partido 

é tido como arrogante, amador e inábil: ―Perplexos ante mais essa 

demonstração de arrogância que esconde amadorismo e inabilidade‖ (EM, 
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2010). O editorial direciona-se, também, a outras lideranças políticas e da 

oposição.  

Nesse sentido, destaca-se, também, o último parágrafo: 

 

Perplexos ante mais essa demonstração de arrogância que esconde 
amadorismo e inabilidade, os mineiros estão, porém, seguros de 
que o governador – político de alta linhagem de Minas – vai 
rejeitar papel subalterno que lhe oferecem. Ele sabe que, a 
reboque das composições que a mantiveram fora do poder central 
nos últimos 18 anos, Minas desta vez precisa dizer não. (EM, 2010, 
grifos nossos). 
 

 

No trecho acima, o editorial reafirma sua posição de porta-voz dos 

mineiros e apresenta uma ―decisão‖, em nome do Estado de Minas Gerais, de 

que Aécio não deve aceitar ser vice de Serra e mostra que essa escolha não 

parte apenas de Aécio, mas de todo o Estado, como sugere o último trecho 

destacado: ―Minas desta vez precisa dizer não.‖ 

Por fim, ressalta-se, ainda, o título do editorial: ―Minas a reboque, não‖. 

O pressuposto seria que Minas não deve ocupar uma posição de segundo 

lugar, se ―reboque‖ for pensando em seu sentido dicionarizado de ser o ―ato de 

levar alguém atrás de si, subordinado.‖ (MICHAELIS, 2000). Quanto ao 

subentendido, pode-se dizer que Minas não quer que Aécio seja o vice de 

Serra, por se tratar de uma posição secundária na chapa presidencial que 

formariam; entende-se, ainda, Aécio representando todo o Estado mineiro.  

Refletindo sobre o Estado de Minas se dizer ―a voz do povo mineiro‖ e 

como isso foi traduzido para o Editorial analisado, é pertinente a consideração 

de Thiollent (1986), referenciando-se a Souza Filho (1984): 

 

[...] levando em conta a análise do contexto de uso da linguagem, 
podemos considerar que a “vontade popular” aparece, sobretudo, 
como elemento de linguagem ou argumento apelativo e é usado 
em certas situações por determinados locutores para exercerem 
efeitos de persuasão sobre o público. (THIOLLENT, 1986, p.84, 
grifos nossos). 
   

 Assim, pode-se inferir que o jornal construiu um discurso de apelo emocional 

tal como os discursos políticos, ou com a mesma finalidade destes discursos.  
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[...] o apelo ao povo funciona como argumento de quem estiver 
interessado em exercer determinados efeitos políticos. Além 
disso, como bem observou o autor [Souza Filho], o termo ―povo‖ 
possui ambiguidades ao nível do que designa. Em certos casos 
designa uma entidade demográfica ou antropológica [...] é um 
conceito produzido pelas instituições políticas, inclusive por 
intermédio, pelos mecanismos de representação. (THIOLLENT, 
1986, p.185, grifos nossos). 
 

Na capa, além do editorial, foi publicada a chamada ―Decisão para Serra 

e Aécio‖ (Figura 6). Se um dos elementos que ancoram a imagem de Aécio 

Neves candidato é a competência administrativa, ela também foi 

estrategicamente usada na capa desta edição. O editorial defende que o 

mineiro encabece a chapa tucana e a chamada citada reforça a ideia de que ―o 

paulista é o mais cotado para a disputa, mas cresce a possibilidade de o 

mineiro encabeçar a chapa‖.  

O editorial foi veiculado na capa das duas edições do dia. É importante 

dizer que, ao longo da pesquisa, foram identificadas mudanças da primeira 

para a segunda edição, o que no jornalismo é entendido como mudança de 

clichê. De acordo com Rabaça e Barbosa (1987, p.528) deve-se entender por 

segundo clichê a edição extraordinária de um jornal, tirada logo após a primeira 

com modificações em uma ou mais páginas, para inclusão de notícia 

importante sobre fatos ocorridos durante ou depois da impressão da edição 

original. Alguns jornais (como o caso do EM) imprimem, no cabeçalho das 

páginas modificadas a expressão ―2º clichê‖ ou ―2ª edição‖. Vale ressaltar, 

ainda, que nos casos observados, notou-se que não se tratava de inclusão de 

uma outra notícia ou alguma informação adicional, mas a modificação na 

redação do texto. Nesses casos, a mudança acarretou na produção de novos 

sentidos.  

No que se refere à distribuição, o Departamento Comercial do jornal 

Estado de Minas informou que, havendo duas edições, por questões de 

logística, a primeira é enviada aos demais estados que recebem o EM, além de 

cidades mais distantes em relação à capital mineira. A segunda edição circula 

em Belo Horizonte e região metropolitana, e em cidades mais próximas. 

De posse dos conceitos sobre mudança de clichê, percebeu-se que 

neste dia 03 a chamada foi alterada. Na primeira edição, o texto da chamada, 

intitulada ―Decisão para Serra e Aécio‖, enfatiza que a decisão de quem será o 
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cabeça de chapa do PSDB está nas mãos dos líderes da legenda e que Aécio 

é um nome forte dentro do partido para ocupar essa posição. O texto termina 

dizendo que ―Serra é um dos mais de 3 mil convidados para a inauguração da 

Cidade Administrativa‖, ou seja, o paulista é o mais cotado pelo partido para 

ser candidato e deveria, portanto, ter destaque em suas aparições públicas – 

como estratégia de campanha – vai se juntar aos demais convidados sem 

qualquer destaque.  

Na segunda edição (Figura 7), o texto, já com o título ―Aécio e Serra 

entre a festa e a decisão‖, sofreu alterações em sua ordem. O importante na 

segunda edição foi destacar que Serra é mais um dos 3 mil convidados, o que 

nos sugere que o propósito era o de não fortalecer seu nome como candidato e 

ainda enfatizar o capital político de Aécio ao receber tantos convidados.  

Destaca-se que mesmo com a mudança de clichê, os enquadramentos 

permanecem os mesmos: ―corrida de cavalos‖ e ―centrado na personalidade‖. 

A inauguração da obra acabou servindo como pano de fundo para uma 

discussão maior sobre quem seria o candidato à presidência pelo PSDB e para 

mostrar a força política de Aécio. 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 6 – Primeiro clichê: ―Decisão para Serra e Aécio‖ 
Fonte: Foto de Marcos Michelin. Jornal Estado de Minas, 1ª edição de 03 de março 

de 2010. 
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É oportuno, neste momento, trazer a figura de Juscelino Kubitschek 

(JK)31 que também é associada à imagem de Aécio Neves, especialmente em 

razão da Cidade Administrativa. JK foi prefeito de BH, governador de Minas e 

presidente do Brasil. Obras grandiosas marcaram suas gestões, destacando-se 

o Complexo da Pampulha, em parceria com o arquiteto Oscar Niemeyer e o 

paisagista Burle Marx, a abertura de estradas e a construção de Brasília. As 

obras são, para muitos, sinônimo de desenvolvimento e inovação. Um exemplo 

dessa associação é a foto e o texto da capa da revista Encontro - Especial 

JK32, ainda em 2007: 

                                                
31

 O médico Juscelino Kubitschek nasceu em 12 de setembro de 1902 na cidade mineira de 
Diamantina. Em 1940 foi nomeado, por Benedito Valadares, prefeito de Belo Horizonte. Em 
1951 tornou governador de Minas Gerais e tomou posse como presidente da República em 
1956. Em 1976 ele faleceu em um trágico acidente.  
32

 Revista Encontro Especial JK, Belo Horizonte, n.67, 2007. Encontro é uma revista de 
variedades publicada em Minas Gerais, mensalmente, pela Encontro Importante Editora com 
tiragem de 60 mil exemplares. 

Figura 7 – Segundo clichê: ―Aécio e Serra entre a festa e a decisão‖ 
Fonte: Foto de Marcos Michelin. Jornal Estado de Minas, 2ª edição de 03 de março 

de 2010. 
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 Quando se trata de gestão administrativa, relaciona-se, com frequência, 

Aécio a JK. Sempre mostrando o perfil inovador e desenvolvimentista de 

ambos – embora nesse caso da capa também se associe tanto a JK quanto a 

Aécio o atributo de conciliador: ―Aécio Neves um político com [...] facilidade 

para lidar com os opostos, características marcantes do presidente bossa-

nova‖. A Cidade Administrativa tornou-se, então, a obra mais marcante do 

governo Aécio Neves o que pode ser conferido nos trechos abaixo deste 

número especial da revista Encontro:  

 

Na opinião da historiadora e vice-reitora da Universidade Federal de 
Minas Gerais, Heloísa Murgel Starling, ―JK não é só o sujeito que 
construiu Pampulha e Brasília‖. Para ela, uma de suas características 
marcantes era a capacidade de transformar o espaço público que 
administrava, tornando-o melhor para seus habitantes [...] Alberto 
Pinto Coelho, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 

Figura 8 – Capa da Revista Encontro – Especial JK 
Fonte: Fotos de José Goes, Henry Yu e Valter Campanato. 

Montagem de Renato Luiz. Revista Encontro – edição de 

setembro de 2007 
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aposta que o substituto do mineiro JK será o mineiro Aécio 
Neves. ―O governador é o JK do século 21. Ele tem o mesmo 
espírito audacioso, a visão futurista, a compreensão da 
necessidade do desenvolvimento, a capacidade de liderança e o 
compromisso verdadeiro com a democracia, que demonstra com 

o respeito aos contrários‖.  (OLIVEIRA, 2007, p.8-9, grifos nossos). 

Hoje, 67 anos depois de ter conhecido JK e com ele ter iniciado o 
trabalho que mudaria a cara da capital mineira, Niemeyer volta a 
inovar, desta vez com a concepção do Centro Administrativo de 
Minas Gerais. (GIANNINI, 2007, p.13). 

 

Retornando às publicações do dia 3 de março, o artigo de Elio Gaspari, 

na FSP, intitulado ―Serra joga parado, mas quer preferência‖, critica a forma 

como Serra e o PSDB estão lidando com a candidatura à presidência da 

legenda. Serra não se assume como candidato e não deixa o posto. Assim, o 

paulista não tinha postura de candidato, no sentido de iniciar sua campanha 

como fez a candidata do PT e, por outro lado, não deixava o caminho livre para 

outro tucano que demonstrasse interesse, como o caso de Aécio Neves. Dessa 

forma, o artigo mostra que Serra estava atrasando sua campanha, o que 

favoreceu sua principal adversária, Dilma Rousseff.  

 

JOSÉ SERRA e o PSDB precisam se lembrar das palavras do técnico 
de futebol Gentil Cardoso: "Quem se desloca recebe, quem pede tem 
preferência". O governador de São Paulo e o tucanato não se 
deslocam e não pedem, mas querem a preferência da patuléia [...] 
Habitualmente, os candidatos negam suas pretensões para 
esconder o jogo. Esse não parece ser o caso de Serra. É provável 
que ele esteja em dúvida e o precedente histórico leva água para 
essa hipótese. (GASPARI, 2010, grifos nossos). 

 

Interessante aqui chamar a atenção para o fato de Aécio, no jornal 

mineiro (ARANHA, 2010c) ser valorizado exatamente por negar suas reais 

pretensões como forma de esconder o jogo, ―Conhecedores do estilo mineiro 

de fazer política acreditam que possa ser o sinal de que as declarações não 

passam de cortina de fumaça para encobrir a intenção de encabeçar a chapa.‖ 

(ARANHA, 2010c). Ao passo que, aqui, de modo implícito, é dito que Serra não 

tem tal habilidade; seu caso é dúvida mesmo e não astúcia: ―o precedente 

histórico [eleição de 2002] leva água para essa hipótese‖. Curiosamente, pode-

se dizer que uma característica negativa de Serra é apontada; ou seja, não se 

pode dizer que a Folha apoiava incondicionalmente Serra.  
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Destaca-se, ainda, o olho: ―O PSDB quer o pós-Lula, mas como não o 

explica, pode estar criando o pré-Dilma‖ (grifo nosso). A expressão ―pós-Lula‖ 

foi usada, aqui, como uma intenção do PSDB. Retomando o artigo de Baptista 

Almeida, na edição do dia 28 de fevereiro do Estado de Minas, essa expressão 

seria um projeto de Aécio e não do PSDB: ―O projeto de Aécio postula um 

Brasil pós-Lula. O de Serra encarna o país anti-Lula‖.  

É interessante notar que, apesar das críticas, a Folha de S. Paulo trata 

Serra como candidato, e quando se refere a Aécio, trata-o como possível vice, 

ao passo que o Estado de Minas ainda trata de especulações sobre quem seria 

o candidato tucano e aponta Aécio como melhor opção.  

No mesmo dia, a coluna de José Simão, intitulada ―Dunga! Baleia ataca 

treinador!‖, novamente trata da recusa de Aécio em ser vice e como isso trouxe 

problemas ao PSDB, que pretendia formar uma chapa puro-sangue. É 

interessante chamar a atenção aqui para como o assunto estava sendo tratado 

nos diversos espaços do jornal; inclusive de modo irônico: 

 

E o Aécio tá deixando os tucanos loucos. Ele não quer ser vice do 
Serra. Aliás, ele não quer ser visto com o Serra! Rarará! O Samba 
do Aécio: "O Aécio nos convidou/ prum samba, ele mora em BH/ nois 
fumo e non encontremo ninguém". O Serra ficou com uma baita duma 
réiva! Rarará! (SIMÃO, 2010, grifos nossos). 
 

A recusa de Aécio pode ser vista em outra reportagem, no mesmo dia, 

da FSP, intitulada ―Para trabalhar na campanha de tucano, Lobo deixa 

secretaria‖, assinada como ―da Reportagem Local‖. No último parágrafo do 

texto, que trata da coordenação da campanha de Serra, o mineiro é 

mencionado: ―O governador Aécio Neves (MG) voltou a dizer ontem que não 

será candidato a vice‖.  

 

 

 4.2.6  04 de março de 2010 

 

 

O dia 4 de março é a data em que se comemora o nascimento de 

Tancredo Neves e, também, marcou a inauguração da Cidade Administrativa 
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que, por iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi batizada com 

o nome de Tancredo Neves.  

Cabe ressaltar que, nesse dia, a editoria de política do Estado de Minas, 

que habitualmente tem seis páginas, ocupou onze páginas (seis páginas de 

matérias e cinco de anúncios de página inteira). 

Os textos foram organizados sob três selos: Eleições, Tancredo Neves e 

Governo. Sob o selo Eleições foram publicadas as reportagens, ―Aécio Neves 

rouba a cena no Congresso‖ (página 3), ―Para trocar de candidato‖ (página 3) e 

o artigo ―Em defesa dos interesses de Minas‖ (página 4 da 2ª edição). Sob o 

selo Tancredo Neves tem-se a matéria ―Memorial reformulado‖ (página 4) e 

―Centenário de Tancredo Neves‖ (página 15). E sob o selo Governo as 

matérias foram ―Festa para 6 mil convidados‖ (página 4 da 1ª edição; página 11 

da 2ª edição) e  ―Em defesa do interesse do estado‖ (página 4 da 1ª edição). 

Na sequência, apresenta-se a análise da primeira página e dessas onze 

páginas produzidas pela editoria de política do Estado de Minas comparando-

as, ao mesmo tempo, com o material jornalístico publicado pela Folha de S. 

Paulo. 

Nessa oportunidade, os dois enquadramentos foram encontrados a partir 

da ênfase nas ideias: ―Aécio melhor presidente‖, ―eficiência administrativa‖ e 

―habilidade política‖. 

A manchete principal do jornal EM trata de uma solenidade, ocorrida dia 

3 de março, quando, em Brasília, foi inaugurado um busto em homenagem ao 

centenário de Tancredo Neves. Na ocasião, estavam presentes Aécio Neves e 

José Serra. 

Na primeira edição, o texto inicia informando como Aécio foi o centro das 

atenções durante a solenidade: ―O governador de Minas foi o centro das 

atenções ontem no Congresso, na solenidade em homenagem ao centenário 

de Tancredo Neves, que teve um busto inaugurado no Salão Nobre do 

Senado‖. Na segunda frase, deixa-se claro que ele não aceitou ser candidato a 

vice, o que é reafirmado ao final do texto, com a frase emblemática de 

Tancredo Neves: ―Não adianta me empurrar. Porque empurrado eu não vou‖. 
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O governador de Minas foi o centro das atenções ontem no 
Congresso, na solenidade em homenagem ao centenário de 
Tancredo Neves, que teve um busto inaugurado no Salão Nobre do 
Senado. E mais uma vez descartou a possibilidade de compor uma 
chapa encabeçada pelo colega paulista, José Serra, com quem se 
encontrou (foto). Depois de enfatizar que sua participação na 
campanha presidencial terminou em dezembro, Aécio foi ainda mais 
incisivo ao relembrar uma frase do avô: “Não adianta me empurrar. 
Porque empurrado eu não vou”. (EM, 2010, grifos nossos). 
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Figura 9 – Primeiro clichê: ―Aécio cita Tancredo e descarta vice: ‘não adianta empurrar‘‖ 
Fonte: Fotos de Lula Marques, Marcos Michelin e Beto Magalhães. Jornal Estado de Minas, 

1ª edição de 04 de março de 2010. 
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 Na segunda edição, notam-se mudanças no texto da chamada principal. 

A alteração mais significativa foi o acréscimo de ―Neto e herdeiro político de 

Tancredo‖. Uma forma de reafirmar que ele é herdeiro de todas as 

características políticas de seu avô e que, por isso, não aceitaria levar o nome 

de Minas apenas e novamente à vice-presidência; justificando, também, a frase 

final de Tancredo Neves citada no texto. 

 

Ao participar em Brasília de solenidade dedicada ao centenário de 
Tancredo Neves, que teve um busto inaugurado no Salão Nobre do 
Senado, o governador de Minas voltou a descartar a possibilidade de 
compor uma chapa encabeçada pelo colega paulista, José Serra, 
com quem se encontrou durante a sessão. Neto e herdeiro político 
de Tancredo, Aécio declarou que sua participação na campanha 
presidencial terminou em dezembro. E foi ainda mais incisivo ao 
relembrar uma frase do avô: “Não adianta me empurrar. Porque 
empurrado eu não vou”. (EM, 2010, grifos nossos). 
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Figura 10 – Segundo clichê: ―Aécio cita Tancredo e descarta vice: ‘não adianta empurrar‘‖ 
Fonte: Fotos de Lula Marques, Marcos Michelin e Beto Magalhães. Jornal Estado de Minas, 

2ª edição de 04 de março de 2010. 
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 Ainda na capa, destaca-se a foto em que Serra está de costas e Aécio 

de frente e um pouco acima do paulista, intencionando que o tucano mineiro 

seria ―superior‖ a Serra e também o destacando ao apresentá-lo de frente. 

A respeito do título, ―Aécio cita Tancredo e descarta vice: ‗não adianta 

empurrar‘‖, pode-se dizer que o pressuposto é que Aécio rejeita o posto de vice 

de Serra e a citação de Tancredo deixa subentendido que o cargo de vice não 

foi ―oferecido‖ pelo PSDB, mas sim ―imposto‖ ao tucano mineiro.  

Logo após a chamada principal, que trata da solenidade em homenagem 

ao centenário de Tancredo, há duas chamadas para outros dois importantes 

eventos que envolvem Aécio Neves: um deles é a inauguração do Centro 

Administrativo e o outro, a reformulação do Memorial Tancredo Neves. É 

interessante notar que são três eventos que reafirmam as imagens às quais 

Aécio é, frequentemente, associado e as chamadas estão dispostas como se 

compusessem uma maior; é como se se tratasse de apenas um evento. Pode-

se inferir, ainda, que esse acontecimento maior teria sido construído pela 

mídia, a partir dos outros menores, e se trata da candidatura de Aécio à 

presidência e, também, de sua recusa ao cargo de vice, como se comprova 

através do título: ―Aécio cita Tancredo e descarta vice: ‘Não adianta empurrar‘‖. 

No mesmo dia, a capa da FSP traz a chamada: ―Nova sede do governo 

de MG é um desastre‖. O artigo correspondente é ―Ao mirar o futuro, Aécio 

acertou o passado‖, de Fernando Serapião. Na capa do jornal de circulação 

local (Figura 10), ou seja, São Paulo, o artigo de Serapião é anunciado para o 

caderno Opinião. Na capa da edição de circulação nacional (Figura 11), o 

caderno não é anunciado, mas verificou-se que ele se encontra no caderno 

Brasil.  
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Figura 11 – Capa da edição veiculada em São Paulo da FSP  
Fonte: Jornal Folha de São Paulo de 04 de março de 2010  
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Figura 12 – Capa da edição veiculada nacionalmente da FSP 
Fonte: Jornal Folha de São Paulo de 04 de março de 2010  
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 Na página 2, do EM, o artigo de Baptista Almeida, ―As diferenças dos 

candidatos‖, trata das duas imagens já identificadas. Uma delas é a associação 

à imagem de Tancredo Neves, ou seja, Aécio é sempre lembrado pela figura 

de seu avô. A segunda imagem, já mencionada no título, é Aécio ≠ Serra 

quando, nas palavras do editor, outros políticos como Michel Temer do PMDB 

e dois tucanos, cujos nomes não são mencionados, falam dessa diferença e 

elevam as qualidades de Aécio. Cabe mencionar que se encontrou o 

―enquadramento corrida de cavalos‖: ―Aécio melhor candidato‖. 

 

Cotado, aliás, o mais cotado para ser candidato a vice-presidente na 
chapa da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff (PT), o presidente 
da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP), mostrou a 
diferença de estilo entre Serra e Aécio. Encheu o mineiro de 
elogios, colocando-o como o legítimo herdeiro dos atributos 
conciliadores do avô Tancredo. Um tucano que é serrista de 
carteirinha também fez questão de destacar que os dois não 
deveriam ir no mesmo lugar, enquanto não houver uma definição. 
―Não pode deixar os dois falarem na mesma solenidade, não‖, 
comentou o deputado que é paulista, diga-se de passagem. Outro 
tucano, também de outro estado, foi além: “É impressionante como 
o Aécio é mais carinhoso”. Diante disso, o quadro está em aberto, 
embora Serra tenha agenda de candidato nos próximos dias. O 
tempo, no entanto, joga contra. Não é por acaso que o presidente do 
PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), prevê uma definição até o fim da 
semana. (ALMEIDA, 2010b, p.2, grifos nossos). 

 

Nesse trecho, a frase em destaque: ―‗Não pode deixar os dois falarem na 

mesma solenidade, não‘, comentou o deputado que é paulista, diga-se de 

passagem‖, pode-e dizer que Aécio é visto como uma ameaça a Serra quando 

estão juntos em eventos, como a solenidade em homenagem ao centenário de 

Tancredo Neves, como diz o título da reportagem da página 3, neste mesmo 

dia: ―Aécio Neves rouba a cena no Congresso‖. 

Além deste artigo, a página 2 traz quatro notas, das quais se destacam 

aqui duas delas. A que mostra Aécio nas ―preferências‖ de tucanos e 

democratas e, outra sobre a participação de Serra em um programa 

humorístico que criticava seu atraso em declarar-se candidato.  

 

Pela ordem. É claro que é só uma coincidência, mas na página de 
notícias do Google, ontem, depois da homenagem do Senado a 
Tancredo Neves, na lista de notícias em destaque estavam os 
seguintes links, nesta ordem: Aécio, Serra, Dilma, Cidade de Deus e 
José Roberto Arruda. Era quase uma tradução da ordem desejada 
por um grupo cada vez mais numeroso de tucanos e democratas para 
a chapa tucana e para o resultado da eleição de outubro.  
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Pipoca de Serra. Os integrantes do programa de TV CQC tentaram 
pregar uma peça no governador de São Paulo, José Serra (PSDB), 
ontem no Congresso. Eles levaram um saco de pipocas para o 
tucano, para tentar colocá-lo em saia justa. Só que o paulista 
conseguiu se sair bem. Respondendo à pergunta do repórter do 
programa humorístico, Serra foi rápido no gatilho. Disse que não iria 
―pipocar‖, mas que iria ―comer pipoca, sim‖. E abriu o saco e cumpriu 
a promessa. (ALMEIDA, 2010b, p.2). 

 

E na coluna ―pinga fogo‖, na mesma página, a primeira e a última nota 

chamam atenção. Na primeira, Ciro Gomes defende a candidatura de Aécio, e 

na segunda, a inauguração da Cidade Administrativa é tida como uma 

―campanha política‖ de Aécio.   

 

O deputado Ciro Gomes (PSB-CE) não perde mesmo a caminhada 
quando o assunto é atacar seu desafeto José Serra. Condenou a 
chapa puro-sangue e ainda defendeu a candidatura de Aécio.  
Hoje é a inauguração da cidade administrativa. Mas de administração 
nada haverá. A festa terá meio mundo político. A outra metade está 
do lado da candidatura Dilma. (ALMEIDA, 2010b, p.2). 
 

Nos casos acima, o ―enquadramento corrida de cavalos‖ se faz notar, 

mais uma vez: ―Aécio melhor candidato‖. 

No mesmo dia, o jornal FSP procurou mostrar que não havia dúvidas de 

que Serra seria candidato à presidência e que Aécio não aceitaria ser vice, e, 

menos ainda, que pretendia se lançar como candidato no lugar de Serra.  

Ilustrativa, nesse sentido, é a coluna Painel de Renata Lo Prete (2010b), 

intitulada ―Alta ansiedade‖, que destaca a diferença de postura de Aécio em 

público e no âmbito privado. Importante aqui destacar esse aspecto como 

também característico do jogo político.   

Aécio teria sido menos decisivo com Serra, ao contrário de sua postura 

em público. O mineiro teria justificado que seu apoio em Minas seria mais 

efetivo não sendo candidato a vice. O texto encerra informando que no PSDB 

havia políticos que acreditavam que não se devia insistir para que Aécio fosse 

vice, pois ele estava decidido a não aceitar. Porém, outros tucanos ainda 

acreditavam que o mineiro pudesse aceitar a composição de chapa.  

Na mesma edição da Folha de S. Paulo, no dia 04 de março, foram 

veiculadas várias frases (apresentadas abaixo), no caderno Brasil, de 

personalidades políticas que reafirmavam a candidatura de Serra, ao contrário 

do Estado de Minas. Na última frase, José Henrique Reis Lobo (PSDB), 
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coordenador de campanha de Serra, ainda afirmava a autonomia da decisão 

de Serra com relação à aceitação de Aécio ser vice.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Na página 3 do Estado de Minas, de início chama a atenção, o título da 

reportagem, de Denise Rothenburg: ―Aécio rouba a cena no Congresso‖. A 

reportagem da FSP que trata do mesmo assunto, de Cátia Seabra e Valdo 

Cruz, traz o título ―Serra diz que é candidato e convida Aécio para ser vice‖. 

Conforme informado, em 3 de março houve a solenidade no Congresso 

em homenagem ao centenário de Tancredo Neves e reuniu políticos de vários 

partidos, entre eles José Serra. A reportagem do EM mostra que Aécio, mesmo 

Figura 13 – ―Frases‖ da FSP 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo, edição de 04 de março de 2010 (Reprodução Folha online). 
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com a presença do mais provável candidato tucano à presidência, roubou a 

cena e foi o centro das atenções. Têm-se, novamente, os dois 

enquadramentos: ―Aécio melhor candidato‖ e ―habilidade política‖. 

Nessa solenidade, Aécio declarou que não aceitava concorrer como vice 

de Serra e teve o apoio de políticos presentes que incentivaram o mineiro a 

encabeçar a chapa tucana. A primeira frase da reportagem explicita o resultado 

do evento. 

 

Idealizada pelos tucanos como uma solenidade para mostrar a 
unidade do PSDB, o centenário de Tancredo Neves acabou por 
se transformar num evento de demonstração de força do 
governador de Minas Gerais, Aécio Neves, neto e herdeiro 
político do ex-presidente da República. Aécio chegou ao 
Congresso como candidato a senador e saiu com a torcida de um 
grupo expressivo para que concorra à Presidência da República, 
embora fizesse questão de declarar que sua ―participação na 
campanha presidencial terminou em dezembro‖, quando decidiu 
concorrer ao Senado. Sobre a hipótese de ser candidato a vice numa 
chapa tucana encabeçada pelo governador de São Paulo, José 
Serra, o mineiro foi incisivo: ―Não adianta me empurrar, porque 
empurrado eu não vou‖, disse relembrando uma frase do avô dita em 
janeiro de 1985, numa conversa com o comunista João Amazonas. 
(ROTHENBURG, 2010, p.3, grifos nossos). 

 

No mesmo dia e sobre a mesma solenidade, o jornal mineiro, nessa 

reportagem mencionada da página 3, divulgou uma foto (Figura 14) em que 

Serra e Aécio aparecem de costas um para o outro. Enquanto isso, o jornal 

paulista, na também referida reportagem do caderno Brasil, divulgou uma foto 

em que Serra e Aécio se abraçam (Figura 15) e o título da reportagem deixa 

claro que Serra é o candidato (enquadramentos: ―Serra presidente‖ e 

―Tancredo Neves‖) do PSDB, ―Serra diz que é candidato e convida Aécio para 

ser vice‖.  
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Figura 14 – Foto da reportagem ―Aécio Neves rouba a cena no Congresso‖ 
Fonte: Foto de Ronaldo de Almeida. Jornal Estado de Minas, edição de 04 de março de 2010. 

 

Figura 15 – Foto da reportagem ―Serra diz que é candidato e convida Aécio para ser vice‖ 
Fonte: Foto de Lula Marques. Jornal Folha de S. Paulo, edição de 04 de março de 2010 

(Reprodução Folha online). 
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 Nessa reportagem, de Catia Seabra e Valdo Cruz, Serra comparece à 

solenidade e afirma que será candidato e Aécio recusa ser vice. Em várias 

passagens do texto há essa confirmação, diferentemente da construção da 

candidatura de Aécio feita pelo jornal mineiro. O propósito da FSP parece ser a 

desconstrução da imagem apresentada pelo EM, de Aécio presidenciável.  

 

Em conversas desde a noite de terça-feira, o governador de São 
Paulo, José Serra, admitiu à cúpula do PSDB que é candidato à 
Presidência da República. Serra - que até já discute a data para o 
anúncio oficial da candidatura - deixou clara sua disposição de 
concorrer num jantar na noite de anteontem com o governador de 
Minas e vice de seus sonhos, Aécio Neves. No encontro, Serra agiu 
como candidato ao convidar pela primeira vez de forma direta Aécio 
para ser companheiro de chapa. Mais uma vez, o mineiro disse não, 
mas o paulista não desistiu de convencê-lo. Aécio afirmou ontem a 
interlocutores que não tem mais dúvida da candidatura Serra. 
"Pode esquecer. O Serra é o candidato" [...] Na conversa, que 
invadiu a madrugada de ontem e contou com a presença do 
presidente do PSDB, Sérgio Guerra (PE), Aécio desencorajou Serra a 
insistir em seu nome para a vice. Alegando que poderia contribuir 
mais para o partido concorrendo ao Senado, argumentou que seria 
prejudicial à campanha criar falsa expectativa. [...] Serra também 
demonstrou a intenção de concorrer em diferentes conversas 
ontem, durante sua passagem por Brasília. Sentado a seu lado, um 
senador lhe disse que a bancada do PSDB está à espera de sua 
definição. "Sou candidato. Só espero a data ideal para o anúncio", 
respondeu Serra, segundo esse senador. Em outra conversa, o 
tucano reconheceu a hipótese de lançar sua candidatura antes do 
prazo fatal para o anúncio, 2 de abril. Como a data-limite de 
desincompatibilização coincide com a Semana Santa, a decisão não 
teria impacto se formalizada em pleno feriado. Até lá, ele se valerá da 
exposição como governador de São Paulo. O roteiro cumprido em 
Brasília atende a pedido de PSDB, DEM e PPS para que Serra dê 
sinais claros de que será candidato, ainda que não anuncie. [...] 
Serra deu uma rara declaração: "Eu nunca afastei a possibilidade de 
vir a ser candidato, coisa que declarei há mais tempo. Existe a 
possibilidade de eu ser candidato? Existe sim. Ela não foi 
afastada", disse, após participar de inauguração na unidade neonatal 
do hospital de Sapopemba (zona leste). (SEABRA, CRUZ, 2010b, 
grifos nossos). 
 

Nos trechos selecionados acima, por oito vezes Serra foi mencionado 

como candidato à presidência, por sua voz e de outras pessoas, como Aécio 

Neves e outros políticos presentes na solenidade.  

Ainda no Estado de Minas, na página 4, da primeira edição, há uma 

reportagem sobre os preparativos da inauguração da Cidade Administrativa. 

Intitulada ―Festa para 6 mil convidados‖, de Daniela Almeida, a reportagem 

mostra que a festa vai contar com a presença de políticos e autoridades de 

todo o país, além de enfatizar a grandiosidade da obra que vai gerar uma 
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economia, segundo o texto, de R$ 92 milhões anuais. O jornal mineiro procurou 

enfatizar a figura de bom administrador para fortalecer a imagem de Aécio. 

Destacam-se os dois enquadramentos uma vez que foram enfatizados tanto a 

performance do tucano mineiro (―Aécio melhor candidato‖) quanto suas 

características: ―eficiência administrativa‖ e ―habilidade política‖.  

 

Tanta solenidade acompanha os números, também superlativos, da 
nova sede do Executivo mineiro. Construída para abrigar 16,3 mil 
servidores da administração direta e indireta estadual, a Cidade 
Administrativa custou R$1bilhãoeteráomaior prédio suspenso do 
mundo, com 147 metros de comprimento e 26 metros de largura. 
Tudo projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Segundo a assessoria 
de imprensa do governo, a sede deverá gerar uma economia de R$ 
92 milhões anuais. Isso porque a centralização administrativa de 
secretarias e órgãos que funcionavam em 53 endereços de Belo 
Horizonte eliminará despesas como pagamento de aluguéis, 
transporte, manutenção e reforma de edifícios. Além dos prédios que 
compõem o complexo, o Palácio Tiradentes abrigará o gabinete do 
governador do estado, a vice-governadoria e o gabinete militar. 
(ALMEIDA, 2010, p.4). 

 

O jornal Folha de S. Paulo também tratou dos preparativos para a 

inauguração da Cidade Administrativa, porém ressaltou o lado negativo como o 

alto custo da obra, cerca de R$ 1,7 bilhão; gasto que o jornal afirma que a 

Ministério Público Estadual estaria investigando. Outro ponto apontado pela 

reportagem, ―Aécio inaugura nova sede de governo de R$ 1,7 bilhão‖, de Breno 

Costa, é a falta de estrutura de serviços no entorno da nova sede do governo 

mineiro. Além disso, Aécio entregou a obra faltando menos de um mês para 

deixar o governo de Minas e a inauguração coincidiu com o centenário de 

nascimento de Tancredo Neves, o teria sido uma jogada política, uma vez que 

a Cidade Administrativa leva o nome de seu avô e é a maior obra de seus sete 

anos de gestão. Nota-se, aqui, a presença do ―enquadramento centrado na 

personalidade‖: eficiência administrativa.‖ 

 

O valor investido vai demorar 18 anos para ser compensado pela 
economia prevista de R$ 92 milhões anuais. O R$ 1,69 bilhão é 
superior à soma dos orçamentos aprovados para este ano nas áreas 
de assistência social, cultura, habitação, meio ambiente, ciência e 
tecnologia, agricultura e esportes. Avaliadas inicialmente em cerca 
de R$ 550 milhões, as obras de engenharia chegaram a R$ 1,1 
bilhão, o dobro do previsto. Somada a outros 87 contratos 
levantados pela Folha desde o início das obras, em janeiro de 
2008, o custo total chega a R$ 1,69 bilhão. [...] Hoje, quatro 
inquéritos estão em andamento, todos referentes a supostas 
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irregularidades em processos licitatórios. Nenhum deles chegou a 
conclusões, até o momento. A escolha de 4 de março para a 
inauguração não foi acaso. É o centenário de nascimento do avô de 
Aécio, Tancredo Neves (morto em 1985), que dá nome ao centro 
administrativo. A inauguração será, essencialmente, um evento 
político, a última grande cerimônia oficial comandada pelo 
governador, que se desincompatibilizará para a disputa das 
eleições. Para que isso fosse possível, a inauguração foi 
acelerada. (COSTA, 2010, grifos nossos). 

 

No artigo, ―Ao mirar no futuro, Aécio acertou o passado‖, do arquiteto 

Fernando Serapião, há mais uma crítica com relação ao projeto arquitetônico 

de Niemeyer que, segundo o autor, não inovou e tampouco propôs soluções 

como economia de energia.   

 

Contudo, do ponto de vista arquitetônico não há novidade. O 
prédio mais imponente abriga o gabinete do governador. É um 
edifício envidraçado de quatro andares que fica pendurado por 
estrutura externa. Com mais graça, tal solução foi utilizada por 
Niemeyer há 40 anos para uma editora na Itália. Louvando o novo 
prédio, o arquiteto e o calculista afirmam que ele é "o maior edifício 
suspenso do mundo". E daí? Eles se vangloriam como se o 
ineditismo técnico fosse de suma importância para o futuro da 
humanidade. Gastando energia em retórica desgastada, Niemeyer 
deixa de lado questões atuais como a eficiência energética - o 
complexo tem a maior área de vidros da América Latina. Fachadas 
envidraçadas voltadas para as faces ensolaradas, por exemplo, é um 
erro primário que exigirá mais energia do ar-condicionado. [...] Aécio 
Neves cometeu o mesmo erro: mirando o futuro, ele acertou o 
passado. (SERAPIÃO, 2010, grifos nossos). 

 

Voltando à página 4 do EM, a reportagem ―Memorial reformulado‖, de 

Thiago Herdy, conta sobre a reestruturação do Memorial Tancredo Neves, em 

São João Del-Rei. De acordo com a reportagem, a reformulação visa não 

apenas preservar a memória de Tancredo, mas reafirmar sua imagem política. 

Nessa oportunidade, o ―enquadramento centrado na personalidade‖ é 

construído a partir da saliência na ―habilidade política‖ de Tancredo Neves que 

se estende a Aécio. 

 

Há projeções das cartas inéditas trocadas entre Tancredo e Juscelino 
no período em que o segundo estava no exílio, sonhando com a 
construção da democracia durante um dos períodos mais turbulentos 
da história recente do Brasil, a ditadura militar. [...] Como pano de 
fundo está a desenvoltura e a habilidade política de Tancredo, um 
dos poucos capazes de fluir com facilidade entre a esquerda e a 
direita, favorável ao encontro de opostos [...] A emoção da 
campanha pelas Diretas Já e o alívio da condução do mineiro à 
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Presidência, por meio da eleição indireta, estão em vídeos, exibido no 
fim de uma sala espelhada,com objetos e ícones da época que se 
acendem à medida em que as pessoas se aproximam. ―A democracia 
no ar que você respira hoje existe por causa daquela massa que está 
por trás dos espelhos‖, filosofa Dantas. (HERDY, 2010, p.4, grifos 
nossos). 
 

 

Nesse sentido é oportuno destacar, mais uma vez, a concentração e 

sucessão de eventos políticos almejando a recuperação das qualidades de 

Tancredo Neves e a associação de sua imagem a Aécio.  

Vale ressaltar que a FSP observou a sucessão de eventos políticos – 

inauguração da Cidade Administrativa e o centenário de Tancredo Neves – e 

isso se confirma na página 4 do EM. Nesta, a reportagem sobre a inauguração 

da Cidade Administrativa divide espaço com a reportagem que trata da 

reformulação do Memorial Tancredo Neves, por ocasião do centenário do 

político. 

Na página 15 outra reportagem, intitulada ―Centenário de Tancredo 

Neves‖, de Francisco Dornelles, trata das homenagens ocorridas no Congresso 

Nacional pelo centenário de Tancredo.  

No último parágrafo desse texto, Aécio Neves é citado como um político 

expressivo, ―O governador Aécio Neves, à frente do estado de Minas Gerais, 

vem exercendo trabalho da maior relevância, que faz com (que) seu nome 

atravesse as fronteiras mineiras que governa e se consolide como uma grande 

liderança nacional‖, mais uma vez associando a imagem de Aécio à de seu 

avô. Classificam-se, aqui, os dois enquadramentos, de modo que: ―Aécio 

melhor candidato‖ e ―habilidade política.‖ 

O jornal Folha de S. Paulo também lembrou o centenário de Tancredo 

Neves, porém com menos pompa que o jornal mineiro. A começar pela capa 

que não apresentou nenhuma chamada sobre a reportagem que tratou do 

centenário. A reportagem é de João Batista Natali e tem como título ―Morte 

antes da posse fortaleceu mito de Tancredo‖, já demonstrando o diferente 

posicionamento do jornal sobre Tancredo.  

A FSP dedicou espaço menor ao centenário, se comparado ao destaque 

dado pelo EM. A matéria traça uma breve trajetória de Tancredo e, ao final, 

ressalta que ele se tornou um mito não por sua vida política, mas sim por sua 

morte, e fecha com um qualificativo negativo do estadista: conservadorismo. 
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―A sociedade queria o fim do autoritarismo, e Tancredo soube 
catalisar esse projeto. Sua morte criou em torno dele uma mitologia 
que ignorou o conservadorismo que ele por certo imprimiria‖. 
(NATALI, 2010, grifos nossos). 

 

Destaca-se, ainda, a matéria de Patrícia Aranha, ―Em defesa do 

interesse do estado‖ (ARANHA, 2010a, grifos nossos), na página 4 da 

primeira edição do EM, que é a repercussão que o jornal faz de seu próprio 

editorial, veiculado na capa do dia anterior. Segundo o texto, o editorial 

repercutiu positivamente entre os políticos mineiros de diferentes partidos e 

mais uma vez a posição do jornal como representante dos mineiros foi 

reforçada. Identificou-se a imagem de ―Aécio melhor candidato‖, a partir do 

―enquadramento corrida de cavalos.‖  

 

Em pronunciamento da tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado 
estadual Agostinho Patrus Filho (PV) parabenizou o jornal pela 
forma “corajosa de abordar um tema que é suprapartidário e 
envolve o sentimento dos mineiros”.  
 
[...] Depois de citar ex-presidentes da República mineiros, como 
Afonso Penna, Wenceslau Braz, Juscelino Kubitschek e Tancredo 
Neves, avô do governador Aécio, Patrus Filho argumentou que Minas 
precisa manter o papel protagonista que sempre representou na 
política.  
 
―Minas é uma escola. Quem governa o nosso estado aprende a 
conviver com as diferenças entre as regiões mais pobres e as mais 
desenvolvidas, como o Triângulo e o Sul. O estado é uma escola de 
bons políticos e de gestores e não pode ficar a reboque da 
indecisão paulista‖, afirmou [...] O presidente do diretório mineiro do 
PSDB, deputado Nárcio Rodrigues, enfatizou que Minas não pode 
ficar em segundo plano. (ARANHA, 2010a, p.4, grifos nossos). 

 

Oportuno mencionar que se observou, mais uma vez, como a segunda 

edição sofreu significativas alterações (Figuras 16 e 17). Nesse caso, a 

reportagem principal da página, que antes era sobre os preparativos da 

inauguração da Cidade Administrativa, agora é a repercussão do editorial; ―Em 

defesa dos interesses de Minas‖ (ARANHA, 2010b, grifos nossos), de Patrícia 

Aranha. A reportagem ―Festa para 6 mil convidados‖ foi transferida para a 

página 11. Vale mencionar, também, a mudança de selo que na primeira 

edição era ―Governo‖ e na segunda ―Eleições‖. Assim, a matéria de 

repercussão do editorial ganhou mais destaque na 2ª edição e foi associada ao 
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tema ―Eleições‖, confirmando que se tratava de uma questão eleitoral, ou seja, 

da candidatura de Aécio Neves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Primeiro clichê: Página 4 do EM 
Fonte: Fotos de Marcos Michelin e Beto Magalhães. Jornal Estado de Minas, 1ª edição 

de 04 de março de 2010. 

 



121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Segundo clichê: Página 4 do EM 
Fonte: Fotos de Renato Weil, André Dusek e Beto Magalhães. Jornal Estado de Minas, 2ª 

edição de 04 de março de 2010. 
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Depoimentos de políticos, mineiros e de outros estados, foram utilizados 

para mostrar a repercussão do editorial e como eles defendiam que Aécio não 

devia aceitar ser vice e, mais ainda, que ele poderia ter sido uma alternativa 

para o PSDB como candidato à presidência.  

 

[...] o deputado estadual Agostinho Patrus Filho (PV) parabenizou 
o jornal pela forma ―corajosa de abordar um tema suprapartidário e 
que envolve o sentimento dos mineiros‖. Para ele, é inaceitável a 
pressão que os tucanos paulistas estão fazendo sobre o governador 
Aécio Neves (PSDB) para que aceite ser candidato a vice presidente 
na chapa encabeçada pelo governador José Serra (PSDB). ―Se Serra 
caiu na pesquisa, não podemos ser responsabilizados agora por uma 
indecisão que não é nossa‖, afirmou. [...] o deputado estadual 
Gustavo Corrêa (DEM) enfatizou a indignação apontada pelo jornal 
com que os mineiros repelem a pressão, feita até pelo próprio partido 
dele, para que Aécio aceite compor uma chapa puro sangue. [...] ―O 
sentimento dos mineiros é de frustração. Não sei como será a 
resposta nas urnas se permanecer a ideia de que Serra tenha tirado 
de Aécio a possibilidade de ser o candidato a presidente. Minas, que 
sempre trabalhou em silêncio, pode dar uma demonstração diferente. 
É preciso que o PSDB reavalie a sua posição‖, defendeu. [...] Patrus 
Filho argumentou que Minas precisa manter o papel protagonista que 
sempre representou na política. [...] O senador Eduardo Azeredo 
(PSDB-MG) rechaçou qualquer tipo de pressão que esteja sendo feita 
sobre o governador mineiro. ―Minas tem uma tradição política de 
conciliação, tem hoje o vice-presidente da República, José Alencar, e 
tem em Aécio um grande candidato a presidente que, se não for 
candidato agora, será mais à frente‖, analisou. Para ele, o editorial 
serviu para colocar os pingos nos is. [...] Já o senador Eliseu 
Resende (DEM-MG) acredita que Aécio só pode ser alternativa do 
PSDB para a candidatura ao Planalto, não para vice. [...] O 
presidente do diretório mineiro do PSDB, deputado federal 
Nárcio Rodrigues, enfatizou que Minas não pode ficar em segundo 
plano. [...] Para o deputado federal Paulo Bornhausen (DEM-SC), 
que esteve com Aécio na terça-feira, o editorial é importante por 
mostrar que, se há hesitação no PSDB, ela não se encontra em 
Minas. ―Qualquer decisão sobre o destino político do governador só 
cabe a ele. Como grande líder que é, qualquer decisão que tome será 
boa para Minas e para o Brasil‖, avalia. (ARANHA, 2010b, p.4, 2ª 
edição, grifos nossos). 

 

Além da opinião dos políticos mineiros sobre o editorial, foram 

acrescidas as opiniões dos leitores, em dois boxes laterais, reafirmando que a 

candidatura de Aécio Neves à Presidência não é uma questão a ser discutida 

apenas entre os políticos. E pode-se dizer, ainda, que essa ―opinião do leitor‖ 

mostra aos mineiros (lembrando que essa segunda edição tem comercialização 

mais focada em Minas) que o jornal é a ―voz do povo mineiro‖.  
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―O governador Aécio Neves alertou a todos os seus pares há meses 
sobre a demora na escolha do candidato do PSDB à Presidência da 
República. O tempo passou e Aécio acabou por desistir de 
candidatar-se ao cargo. Aécio vice, isto não! Para nós, mineiros, ser 
vice é ser o melhor entre os piores e, afinal, quem se contentar com o 
segundo lugar que torça para que o seu time seja o vice-campeão‖ 
(MARCOS TADEU SOARES DOS SANTOS) (ARANHA, 2010, p.4, 2ª 
edição). 

‗‗O grupo que comanda o movimento esdrúxulo para forçar o 
governador Aécio Neves a se curvar diante dos interesses da 
Avenida Paulista desconhece completamente nossa história, e, 
sobretudo, o legado que nossos antepassados nos deixaram‘‘ (JOÃO 
PAULO MEDRADO). (ARANHA, 2010, p.4, 2ª edição). 
 
‗‗Um político quando chega à altura a que chegou o governador Aécio 
deixa de ser apenas do seu estado e passa a ser do país. É a hora 
dos grandes homens, dos que entendem a importância do seu papel. 
Desde quando ser vice é desdouro? Esse argumento apequena a 
discussão‘‘ (MYRIAN DAUER). (ARANHA, 2010, p.4, 2ª edição). 
 
―Nunca tive filiação partidária. Procuro votar em candidatos, não 
em partido, embora admita que em 90% das vezes voto no PSDB 
(Aécio Neves, Eduardo Azeredo, Geraldo Alckmin, José Serra e no 
próprio Fernando Henrique Cardoso). Nunca votei no PT. Não vou 
votar na Dilma. Porém, frente a esta arrogância paulistana, também 
não votarei no Serra. Vou além, não voto mais em candidato paulista 
para presidente‘‘. (ALAN DE ANDRADE PEREIRA) (ARANHA, 2010b, 
p.4, 2ª edição, grifos nossos). 

 

Outra mudança percebida diz respeito aos títulos. Na primeira edição, o 

título foi ―Em defesa do interesse do estado‖, na segunda edição houve 

alteração para ―Em defesa dos interesses de Minas‖. O primeiro diz de um 

interesse do estado, que seria o de Aécio candidato à presidência, o que talvez 

favoreceria apenas o próprio candidato, outros políticos e o jornal. O segundo 

mostra que o jornal estava em defesa dos interesses do estado, ou seja, se 

Aécio fosse candidato à presidência atenderia aos seus anseios, dos políticos 

mineiros, do jornal e do povo mineiro. Essa inclusão do ―povo mineiro‖ foi 

percebida pela inserção dos boxes com depoimentos, a ―opinião do leitor‖.  

A Folha de S. Paulo também repercutiu o editorial do Estado de Minas, 

em uma nota no espaço Toda Mídia, de Nelson de Sá (2010a), com o título de 

―Não adianta empurrar‖. Além disso, a nota afirma que o jornal EM é ―tido como 

próximo de Aécio‖, mostrando que a cumplicidade entre o jornal mineiro e o ex-

governador não é percebida apenas dentro do estado.  Houve uma reprodução 

do início do editorial do EM, assim como foi publicado no jornal mineiro.  
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Aqui, se fará um salto para o dia 05 de março, apenas para mostrar 

outra repercussão sobre o editorial do EM que foi divulgado na coluna Painel, 

de Renata Lo Prete, na FSP. Lê-se em uma das notas: 

 
Primeira-irmã. É quase consenso no PSDB que Aécio Neves não 
soube de antemão do editorial do "Estado de Minas" desancando a 
candidatura presidencial de Serra e a hipótese de o mineiro aceitar a 
vice. Nove entre dez tucanos, porém, completam o diagnóstico com 
uma ressalva: "Mas a Andréa Neves soube". (LO PRETE, 2010a, 
grifos nossos). 
 

A irmã mais velha de Aécio Neves, Andréa Neves, era presidente do 

Serviço Voluntário de Assistência Social de Minas Gerais (Servas) e deixou o 

cargo com a saída de seu irmão do governo de Minas, porém se manteve 

como coordenadora do Grupo Técnico de Comunicação do governo do estado. 

À frente deste, Andréa Neves tornou-se a responsável pela administração da 

imagem pública política de Aécio. Essa administração é muito questionada, 

uma vez que muitos creditam às suas ações uma situação de 

comprometimento da imprensa mineira com Aécio Neves, como sugere a 

Figura 18 – Nota ―Não adianta empurrar‖ 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo, edição de 04 de março de 2010 (Reprodução Folha online). 
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reportagem da revista Fórum, intitulada ―Aécio Neves, o macarthismo mineiro‖, 

reproduzida na íntegra no site vermelho.org, em 13 de dezembro de 2007:  

 
Nos bastidores do Palácio da Liberdade, sede do governo mineiro, 
existe uma azeitada máquina de comunicação e propaganda 
trabalhando a todo vapor para manter a imagem de Aécio intacta e 
em alta até as eleições de 2010 [...] ―Minas é um estado com alto 
grau de censura. A imprensa, aqui, é porta-voz do governo Aécio.  

 

A matéria ―Andréa Neves ascende como guardiã da imagem do irmão‖, 

de César Felício e Ivana Moreira, do jornal Valor Econômico de 01 de outubro 

de 2007, também trata dessa administração da imagem de Aécio por sua irmã: 

 

[...] Aécio assenta seu governo em um tripé: a parte administrativa 
está sob o comando do vice-governador Antônio Junho Anastasia, a 
costura política local fica a cargo do secretário de Governo, Danilo de 
Castro. Imagem e estratégia estão com a irmã.   

 

As duas citações explicam a crítica feita na FSP sobre o editorial do EM, 

sugerindo que Aécio não sabia da sua veiculação, porém Andréa Neves 

saberia, por cuidar da imagem do irmão. E, mais ainda, a nota deixa 

subentendido que o editorial poderia ter sido um ―pedido‖ de Andréa, como 

parte de uma estratégia de comunicação — a de construção da imagem do 

candidato Aécio Neves à presidência em 2010. 

Pode-se dizer que os jornais EM e FSP, no dia 4 de março, deixaram 

claro seus distintos posicionamentos com relação às candidaturas de Aécio e 

Serra. Sobre isso, Champagne (1998) afirma que ―as reações dos políticos e o 

conteúdo dos artigos de jornais são, quase sempre, dedutíveis da posição 

ocupada pelo jornal em relação às grandes divisões que estruturam o campo 

político‖. (CHAMPAGNE, 1998, p.209).  

 

 

 4.2.7 05 de março de 2010 

 

 

No dia seguinte à inauguração da Cidade Administrativa, o jornal mineiro 

EM apresenta como manchete de primeira página ―O recado de Minas‖. 

Destaca-se o olho da manchete da primeira edição, ―Por três vezes, 
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convidados constrangem o governador José Serra ao interromper solenidade 

de inauguração da Cidade Administrativa aos gritos de ‗Aécio presidente‘‖. Na 

segunda edição, o olho sofre alterações e lê-se: ―Por três vezes, milhares de 

convidados constrangem Serra ao interromper solenidade de inauguração da 

Cidade Administrativa aos gritos de ‗Aécio presidente‘‖. Ou seja, a mudança 

visa realçar o alcance da manifestação de apoio ao então governador mineiro. 

Destaca-se, ainda, o seguinte texto da chamada: 

 

O comportamento do público mostrou ao paulista que, se ainda havia 
alguma esperança de ter Aécio como vice, ela acabou. E pior: 
aumentou a pressão sobre Serra. Caciques tucanos, mostrando 
impaciência, o intimaram para que anuncie logo, oficialmente, a 
candidatura a presidente e ponha a campanha na rua. Já o 
governador mineiro tratou de se fortalecer no jogo sucessório, 
lembrando a posição central de Minas, geográfica e politicamente, e 
ressaltando que o estado não ficará em segundo plano na disputa 
presidencial. (Capa da primeira edição do EM de 5 de março de 
2010). 
 

 

Ainda na capa (Figura 19), também é publicada uma foto na qual estão 

Aécio e Serra se cumprimentam sob os olhares dos seguintes convidados: o 

ex-presidente Itamar Franco, o então vice-presidente José Alencar, o então 

presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e o então 

presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Asfor Rocha, que estavam no 

palanque junto aos dois. À frente estão várias pessoas fotografando o 

momento e parecem estar em um espaço reservado à imprensa. 

É interessante retomar o que Champagne (1998) diz sobre isso quando 

afirma que ―as manifestações desfilam para a imprensa e televisão‖, ou seja, a 

inauguração da obra e esse momento em que Serra e Aécio estão juntos (foto) 

são manifestações para a mídia. E lembrando Thompson (2004), é a 

materialização da visibilidade de poucos por muitos, proporcionada pela mídia.  
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Figura 19 – Capa do EM destacando os gritos de ―Aécio presidente‖ da plateia durante a 
inauguração da Cidade Administrativa. 

Fonte: Fotos de Juarez Rodrigues, Beto Magalhães, Pedro Motta e Jorge Gontijo. Jornal 
Estado de Minas, 2ª edição de 05 de março de 2010. 
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Na página 2, do EM, Baptista Almeida, em sua coluna ―Em dia com a 

política‖, no artigo intitulado ―O desabafo que vem de Minas‖, avalia que a 

cerimônia de inauguração da Cidade Administrativa serviu, também, para que 

tucanos próximos a Aécio mostrassem sua indignação quanto à insistência 

para que o ex-governador mineiro fosse o vice de Serra. Notou-se os dois 

enquadramentos, de modo que: ―Aécio melhor candidato‖ e ―eficiência 

adminsitrativa.‖ 

Segundo o texto, mesmo Aécio tendo negado várias vezes o convite, a 

insistência do tucano paulista continuou desagradando Aécio e os tucanos 

mineiros. Ao final do texto duas imagens são retomadas. A primeira é o mito da 

mineiridade, herdado de Tancredo, quando se fala que Aécio é um político 

conciliador e a segunda é a de que Aécio ≠ Serra, quando o texto deixa 

implícito que Serra não é conciliador como Aécio e não consegue manter boas 

relações com a oposição, e que isso seria um empecilho caso Aécio fosse vice 

e a chapa tucana chegasse ao poder. 

 

Se fosse candidato a vice e vencesse as eleições, brinca um tucano 
mineiro de alta plumagem, Aécio teria que ficar quieto, calado e com 
as mãos amarradas. Porque, se fiel ao seu estilo conciliador, 
marcasse, por exemplo, um encontro como presidente Lula, 
seria acusado de estar conspirando contra o governo. (ALMEIDA, 
2010a, p.2, grifos nossos). 
 

Inclusive, vale ressaltar que o trecho sublinhado nessa citação foi 

destacado pelo editor de política no olho de sua coluna. Ainda neste texto de 

Baptista Almeida é pertinente ressaltar o trecho inicial no qual narra a sucessão 

de eventos - publicizados pela mídia – que teriam sido a senha para o PSDB 

investir na estratégia de pressionar Aécio a aceitar ser vice compondo uma 

chapa ―puro-sangue‖. Interessante, ainda, é a menção à especulação feita por 

alguns setores da imprensa.  

 

Parlamentares tucanos muito próximos ao governador Aécio Neves 
(PSDB) aproveitavam a grandiosidade do evento de inauguração da 
Cidade Administrativa para desabafar. Reclamavam até de setores 
da imprensa, lembrando que eles fizeram várias apostas erradas, 
quando tentavam interpretar o destino político do mineiro. 
Primeiro, foram as notícias de que Aécio estaria deixando o PSDB 
para ser candidato a presidente da República pelo PMDB. Veio o 
prazo final de troca de legenda e o tucano continuou tucano. Aí 
passaram a não acreditar na real disposição de Aécio disputar as 
prévias do partido para entrar na briga pelo Palácio do Planalto. O 



129 
 

 

PSDB enrolou, enrolou e as prévias não saíram. Aécio Neves, então, 
anunciou que se voltaria para Minas Gerais, lançou a candidatura do 
vice-governador Antonio Anastasia (PSDB), que vai disputar a 
reeleição, e cumpriu o que prometeu. Pronto. Foi a senha para que, 
principalmente diante da derrocada democrata em sucessivos 
escândalos de corrupção, os tucanos passassem a pressionar para 
que Aécio fosse candidato a vice presidente na chapa encabeçada 
pelo governador de São Paulo, José Serra (PSDB). Por várias vezes, 
o mineiro deixou claro aos caciques tucanos, gente de porte como o 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que não aceitaria o 
encargo. Pouco adiantou. A insistência continuou. (ALMEIDA, 2010a, 
p.2, grifos nossos). 
 

Por último, vale sublinhar as seguintes notas publicadas na mesma 

página: ―O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), para não perder o 

costume, chegou em cima da hora para a solenidade da Cidade Administrativa. 

Aécio já estava prestes a descer a rampa que leva ao vão livre‖ e ―Na saída do 

almoço no Palácio da Liberdade, José Serra, que fugiu da imprensa, nem 

tomou o tradicional cafezinho mineiro. Voltou logo para São Paulo‖. As duas 

notas sugerem-nos que Serra não estava ―confortável‖ em Minas Gerais, 

especialmente após os gritos de ―Aécio presidente‖ durante a inauguração da 

Cidade Administrativa. Isso porque, Serra veio a Minas como candidato e 

esperando que Aécio aceitasse ser seu vice. 

O jornal mineiro dedicou sete páginas para falar da inauguração da nova 

sede do governo e todos os acontecimentos que envolveram o evento, sob o 

selo Cidade Administrativa (na página cinco há um anúncio, de veículos, 

ocupando todo o espaço).   

Na página 3, da primeira edição, o título da reportagem de Lucas 

Figueiredo (2010a) é ―O jeito mineiro de ser‖ (Figura 20). A foto traz as mesmas 

personalidades da foto da capa – Aécio, Serra, Itamar Franco, José Alencar, 

Gilmar Mendes e Asfor Rocha – e parece ser quase a mesma situação, porém 

se observa que eles apenas se voltaram para o outro lado em que estavam 

outros convidados da festa que fotografavam o momento e que, 

aparentemente, não são da imprensa. Continua sendo a visibilidade de poucos 

por muitos, mas é uma tentativa de mostrar que não apenas a imprensa que 

quer uma recordação – ainda que para trabalho - desse momento, mas que os 

outros convidados também querem. Ou seja, é uma forma de mostrar a 

importância histórica desse evento político. Nessa reportagem, os dois 
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enquadramentos foram identificados, recorrendo-se à ênfase nas ideias: ―Aécio 

melhor candidato‖, ‗eficiência administrativa‖ e ―habilidade política.‖ 

José Serra foi convidado para a inauguração da obra, que ganhou 

visibilidade nacional, mas não apenas para participar da solenidade, para que 

ouvisse dos convidados que eles queriam Aécio como candidato. Foi uma 

forma encontrada de que esse ―apelo‖ fosse repercutido nacionalmente.  

 

No ninho tucano, haja gelo para injetar nas veias... Se até então era o 
governador de São Paulo, José Serra, quem pressionava o 
governador de Minas Gerais para que este aceitasse ser o seu vice 
na chapa presidencial do PSDB na eleição de outubro, ontem Aécio 
Neves virou o jogo. Na inauguração da Cidade Administrativa 
Tancredo Neves – evento milimetricamente coreografado para 
exaltar a importância de Minas no cenário político nacional e a 
musculatura de Aécio no jogo sucessório –, Serra, que ainda 
reluta em assumir a candidatura e vê ameaçada a sua liderança nas 
pesquisas de intenção de voto, foi pressionado durante duas horas, 
na frente de8mil pessoas, a ceder a vaga ao colega mineiro. Ao lado 
de Aécio, por três vezes, um impassível Serra ouviu um coro de 
milhares de pessoas a gritar: ―Aécio presidente, Aécio presidente, 
Aécio presidente... ‖[...] Já na chegada à Cidade Administrativa, o 
governador paulista foi Bombardeado com a visão de mais de 400 
bandeiras do estado hasteadas na rodovia MG-010. Depois, ao 
caminhar ao lado do governador mineiro até as cadeiras reservadas 
às autoridades, Serra viu que Minas até podem ser muitas, mas o 
candidato do estado é um só: Aécio. Foram certamente os 100 
metros mais difíceis para Serra nos últimos anos. No trajeto, ele 
escutou o hino do estado (Oh! Minas Gerais...) misturado a um 
lúgubre repicar de sinos, passou debaixo da lança dos Dragões 
da Inconfidência e assistiu o governador mineiro ser ovacionado 
pela platéia da casa. Ainda na metade do percurso, os signos 
foram substituídos por um recado mais explícito: milhares de 
vozes a gritar: ―Aécio presidente, Aécio presidente, Aécio 
presidente...‖. (FIGUEIREDO, 2010a, p.3, grifos nossos). 

 

Mais uma vez, a segunda edição da página 3 traz significativas 

alterações. A reportagem (Figura 21), também de Lucas Figueiredo (2010b) 

ganhou outro título, ―A voz das Gerais‖. O primeiro título sugere-nos uma 

alusão a Aécio e ao seu ―jeito mineiro de ser‖. Ao passo que o segundo, mais 

incisivo, apresenta ―a voz das gerais‖: ―Aécio presidente‖. Cabe esclarecer que 

os enquadramentos mantiveram-se os mesmos. 
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Figura 20 – Primeiro clichê: ―O jeito mineiro de ser‖ 
Fonte: Foto de Euler Júnior. Jornal Estado de Minas, 1ª edição de 05 de março de 2010. 
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Figura 21 – Segundo clichê: ―A voz das Gerais‖ 
Fonte: Foto de Euler Júnior. Jornal Estado de Minas, 2ª edição de 05 de março de 2010. 
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Ainda na página 3, a opinião destacada na reportagem chama a 

atenção: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No início (Figura 22), a imagem da ―elegância‖ é associada a Aécio, ao 

passo que a ―arrogância‖ foi destinada à parte do PSDB que defende a 

candidatura de Serra. Na sequência, a candidatura do paulista foi descrita 

como sendo ―imposta‖ por parte dos tucanos e a atitude foi entendida como 

oposta à sabedoria. Logo depois, Aécio teve sua imagem, como percebido em 

outros momentos da análise, associada à de seu avô, ancorada no mito da 

mineiridade: ―[...] os gritos da platéia ‗Aécio presidente‘ não foram capazes de 

tirar do governador a velha tradição conciliadora de Minas‖. O mineiro foi visto, 

ainda, como uma ameaça à candidatura de Serra. Ao final, Aécio é sinônimo de 

―futuro‖, assim como no artigo de Baptista Almeida, em 28 de fevereiro, 

intitulado ―Presente ou futuro, eis uma solução‖ (ALMEIDA, 2010c), 

anteriormente citado. 

Em outra página do EM dedicada ao evento, a página 4, a reportagem 

de Bertha Maakaroun, ―Muita emoção na despedida‖, mostra que Aécio 

aproveitou a solenidade para se pronunciar em tom de despedida, uma vez que 

Figura 22 – ―Opinião‖ 
Fonte: Jornal Estado de Minas de 05 de março de 2010. 
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se afastaria do governo de Minas para concorrer nas eleições de 2010. Mis 

uma vez, identificou-se os dois enquadramentos visualizados nas assertivas: 

―Aécio melhor candidato‖, ―eficiência administrativa‖ e ―habilidade política.‖ 

Novamente percebem-se algumas diferenças entre a primeira e a 

segunda edição. Na primeira edição (MAAKAROUN, 2010a), o olho (Figura 24) 

traz a seguinte frase: ―Governador relembra, em discurso, vários dos grandes 

homens mineiros que fizeram a história do Brasil. Ele foi interrompido 

diversas vezes pelos gritos populares de ‗Aécio, presidente‘‖ (grifos nossos). 

Na segunda edição (MAAKAROUN, 2010b), o olho foi alterado (Figura 25) 

para: ―Governador relembra, em discurso, vários dos grandes homens de 

Minas que fizeram a história do Brasil. Festa reúne políticos de vários partidos, 

reafirmando espírito mineiro de conciliação‖ (grifos nossos). Em ―homens 

mineiros‖ o adjetivo tem com objetivo destacar o fato de se ter nascido em 

Minas Gerais. Já em ―homens de Minas‖ houve um processo de topicalização, 

de institucionalização dos ―homens‖ e, assim, legitimando-o como ―homem 

político‖ (Júlio Pinto, informação verbal, 05 de julho de 2010). 

Nota-se que o teor do trecho da primeira edição, que apenas reforçava o 

que já havia sido destacado na primeira página, foi substituído por outro que 

reafirma a habilidade política mineira de Aécio, por reunir políticos de vários 

partidos o que reafirma seu espírito mineiro de conciliação e dá sustentação 

em reiteradas afirmações de que ele é herdeiro político de Tancredo Neves. 

 
 

 

Figura 23 – Primeiro clichê: ―Muita emoção na despedida‖ 
Fonte: Jornal Estado de Minas, 1ª edição de 05 de março de 2010.  
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 A mudança de clichê no EM também gerou alterações na capa, no que 

se refere às chamadas para a reportagem da página 3. O detalhe está na frase: 

 

 

 

 

 

A FSP também noticiou a inauguração da Cidade Administrativa em 

alguns momentos da edição. Na capa da edição São Paulo e, também, na 

edição Nacional33, a chamada sobre o evento traz o seguinte título: ―PSDB trata 

Serra como candidato, mas coro pede Aécio presidente‖. Logo abaixo, uma 

chamada para o artigo de Fernando de Barros e Silva: ―Governador de SP teve 

que pagar seu primeiro pedágio na visita a Minas‖. 

No caderno opinião, o artigo de Fernando de Barros e Silva, ―Ó, Minas 

Gerais‖, relata dos gritos da plateia – ―Aécio presidente!‖ – e como Serra ficou 

constrangido com a situação. Nota-se que o enquadramento aqui é ―corrida de 

cavalos‖: ―Aécio melhor candidato.‖ 

                                                
33

 O jornal Folha de S. Paulo veicula, diariamente, duas edições: uma nacional e outra local, 
esta direcionada a São Paulo.  

Figura 25 – Comparação das capas da 1ª e da 2ª edição do EM de 05 de março de 2010. 
Legenda: 1ª edição (à esquerda) e 2ª edição (à direita). 

Fonte: Foto de Juarez Rodrigues. Jornal Estado de Minas de 05 de março de 2010. 
 

Figura 24 – Segundo clichê: ―Muita emoção na despedida‖ 
Fonte: Jornal Estado de Minas, 2ª edição de 05 de março de 2010. 
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BELO HORIZONTE - "Chegou a sua vez, governador. Agora está 
tudo pronto para o senhor falar". Quando Christiane Torloni, a 
madrinha da cerimônia — de vestido branco e sapatos de salto alto 
brancos —, pronunciou essas palavras, a multidão (em torno de 
6.000 pessoas) havia acabado de ouvir Milton Nascimento cantar 
"Coração de Estudante". Milton era a "surpresa" que a atriz foi 
buscar atrás do palco. Cantou tendo ao fundo um telão que projetava 
imagens da vida de Tancredo Neves, culminando com a campanha 
pelas diretas e o desfecho trágico em 1985. Antes disso, do alto de 
um púlpito que evocava Brasília, Fafá de Belém interpretou o hino 
nacional naquele seu estilo sentimental-oceânico. As pessoas 
gostam. Muitas choraram. Antes disso, o próprio Aécio recebeu um 
capacete das mãos de operários e apareceu no telão contracenando 
com Oscar Niemeyer, o centenário idealizador da nova sede do 
governo mineiro. (SILVA, 2010a, grifos nossos). 
 
 

Vale ressaltar que as participações emblemáticas da atriz Christiane 

Torloni e dos cantores Fafá de Belém e Milton Nascimento. A atriz participou 

em vários discursos de Tancredo Neves durante a campanha das ―Diretas Já‖. 

A cantora também esteve presente em diversos momentos da campanha, além 

de ter cantado o Hino Nacional Brasileiro no dia da morte de Tancredo Neves, 

em um vídeo editado e exibido nacionalmente pela Rede Globo. A canção 

―Coração de estudante‖, cantada por Milton Nascimento é, para muitos, o ―hino‖ 

da Nova República, período da redemocratização do Brasil após da ditadura 

militar (1964-1985). 

 

Estava, de fato, tudo pronto. A festa, no dia do centenário de 
nascimento de Tancredo, foi concebida para lançar Aécio à 
Presidência. Se isso não ocorreu, não foi por falta de apelo local: 
"Aécio, presidente!, Aécio, presidente!"- o coro da plateia ecoou três 
vezes. A primeira delas, quando Aécio e José Serra ingressaram 
juntos no ambiente, ao som de "Ó, Minas Gerais!". 
Por ironia, antes da chegada da dupla, a big band que animava 
os convidados executou uma versão de "Come Together", dos 
Beatles. Sim, juntos. Mas como? (SILVA, 2010a, grifos nossos). 
 

No destaque acima, o autor identifica a junção de acontecimentos na 

tentativa de lançar a candidatura de Aécio Neves à presidência. Porém, a 

música executada, "Come Together", não correspondeu à situação esperada 

pelo PSDB, de Aécio compor chapa com Serra. 

 
Para o paulista, o constrangimento do evento não foi pequeno. Teve 
que pagar - e pagou - seu primeiro pedágio mineiro. Com exceção 
dos petistas, a república dos políticos estava lá, em peso. E Aécio, 
entre eles, navegava com muito jeito, mobilizando todos os clichês 
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da mineiridade, entre o folclore e a modernidade, entre o 
sentimento da província e os olhos voltados para a capital. Não 
será fácil a vida de Serra nessa terra que Aécio chama de "o 
coração do Brasil". (SILVA, 2010a, grifos nossos). 

 

Ao final, o artigo comenta a situação constrangedora vivida por Serra, 

durante a cerimônia em que os convidados gritaram ―Aécio presidente‖. A 

mineiridade de Aécio também foi mencionada e, para o autor, ele utilizou dela 

para, ao mesmo tempo, tentar aliviar o constrangimento de Serra e aproveitar a 

situação para mostrar a importância de Minas no cenário político e econômico; 

ainda que o autor tenha dito de forma irônica que o estado é a ―terra que Aécio 

chama de ‗o coração do Brasil‘‖. Importância essa refletida no convite de Serra 

para que Aécio fosse seu vice.  

Outro artigo da FSP, de Eliane Catanhêde, com o sugestivo título 

―Úlceras em ebulição‖ — que dá conta do clima político do momento —, tratou 

novamente do constrangimento de José Serra durante o evento e do conjunto 

de acontecimentos planejados para a promoção de Aécio. Além disso, mostra, 

de modo interessante, a grande repercussão midiática da inauguração da 

Cidade Administrativa. A autora menciona, ainda, o atraso de Serra em 

declarar-se candidato, como o fez com antecedência a candidata Dilma 

Rousseff, e como esse atraso alimentava as especulações de que Serra 

poderia desistir da candidatura abrindo caminho para Aécio. 

 

BRASÍLIA - Pelo país afora, as rádios ecoavam ontem o grito de 
guerra mineiro, na festa que seria para homenagear o passado, 
com Tancredo Neves, e obviamente badalou o presente e o 
futuro, com Aécio Neves. "Brasil pra frente, Aécio presidente", 
ouviu-se o dia inteiro, depois de um locutor atrás do outro 
registrar "o constrangimento" de José Serra em Minas. Quem 
conhece José Serra imagina como ele se sentiu. A velha úlcera deve 
estar em cruel ebulição. Mas o sangue calabrês de Serra tem se 
mostrado de uma frieza incrível. Observa, ouve, analisa, articula e 
resiste bravamente (ou teimosamente?) às pressões de tucanos, 
papagaios e periquitos para se lançar logo e botar o bloco na rua. 
Deve ter suas razões, pesquisas e conselheiros para seguir essa 
trilha. Só que ninguém entende. Daí a versão, em ondas, de que vai 
abandonar o barco e cedê-lo a Aécio, como fez com Alckmin em 
2006. Não faz sentido, porém. Serra completa 68 anos no dia 19 e 
terá 80 depois de três novos mandatos petistas caso Dilma ganhe 
agora: quatro anos dela, mais oito com a volta de Lula. É agora ou 
nunca, pegar ou largar. Por temperamento e por sofreguidão, 
dificilmente irá largar. (CATANHÊDE, 2010, grifos nossos). 
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Aécio Neves, segundo a articulista, estaria procurando se valorizar 

enquanto candidato e, também, Minas enquanto importante colégio eleitoral. 

Porém, ela avalia que a recusa do mineiro em ser vice poderia não ser uma 

boa estratégia, uma vez que se ele pretende sair candidato em 2014, ele 

poderá concorrer com Luiz Inácio Lula da Silva, forte candidato do PT por sua 

trajetória política e pelos altos índices de aprovação34. Em seu texto, ela faz 

uma aproximação entre o jogo de futebol e o jogo político em termos de cálculo 

estratégico. 

 
Quanto a Aécio: ele está jogando como deve jogar. Valoriza seu 
passe e estuda o gramado, sem pressa. Quem tem pressa que tenha. 
Mas recusar definitivamente a vice de Serra não é uma decisão 
simples. Seria segurar Minas, que ele já tem; ganhar o Senado, que 
não é mais um bom trampolim; patinar na oposição; e armar uma 
trombada com o candidato Lula em 2014. (CATANHÊDE, 2010, 
grifos nossos). 
 

Ao final, nota-se uma crítica a uma possível mudança de partido de 

Aécio para concorrer à Presidência, tendo Ciro Gomes como vice:  

 

Só faria sentido se Aécio estivesse trocando de time, articulando uma 
vaga com os adversários Lula e Dilma. É uma maldade dizer isso 
de um governador hábil e experiente, porque, na política, trocar de 
time não é tão fácil, nem tão lucrativo, como costuma ser no futebol. 
Logo, nem Serra nem Aécio têm muito para onde correr. É entrar em 
campo para ganhar ou perder. (CATANHÊDE, 2010, grifos nossos). 

 

Oportuno mencionar que essa situação foi especulada em vários 

veículos de comunicação, entre eles, a Folha online, ainda em 2008, na coluna 

―O fator Aécio e cenários para 2010‖, de Kennedy Alencar. Comentava-se, na 

cena política, que Aécio poderia sair candidato por outro partido, como PMBD 

ou PSB, por exemplo.  

 
Qual será a participação de Aécio nessa disputa? Ele tem três 
opções. Ganhar de Serra no PSDB e virar o candidato. Migrar para 
outro partido a fim de disputar o Palácio do Planalto. E concorrer a 
senador por Minas em 2010 por seu atual partido com enorme 
chance de sucesso, credenciando-se para ser um dos nomes fortes 
do Congresso. Aécio tem dado sinais de que pretende participar da 
partida presidencial. O jogo no PSDB não está jogado, e ele tem 
esperança de ser o escolhido [...] E a mudança de partido, rachando 

                                                
34

 Pesquisa divulgada em 05 de julho de 2010 revelou que Luiz Inácio Lula da Silva é 
considerado ótimo ou bom por 75% dos entrevistados, regular por 20% e ruim ou péssimo por 
5%. A nota média atribuída ao governo é 7,8.  
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o PSDB? Existem dois caminhos: PSB e PMDB. O PSB já tem o seu 
presidenciável, o deputado federal Ciro Gomes. Não faria sentido 
ingressar num partido que terá pouco tempo de TV [...] No caso de 
troca de legenda, faria mais sentido o ingresso de Aécio no PMDB, 
partido do seu avô, o presidente Tancredo Neves, que completaria 
100 anos em 2010. Uma aliança do PMDB com o PSB de Ciro 
poderia viabilizar uma terceira via na disputa presidencial. 
(ALENCAR, 2008).  
 

Além desses artigos, FSP publicou a reportagem ―Festa mineira tem 

clima de candidatura à Presidência‖, assinada como ―dos enviados a Belo 

Horizonte‖. Nesta afirmou-se que a solenidade de inauguração da grandiosa 

obra mineira tinha clima de lançamento de campanha presidencial, porém, 

Aécio não se lançou como candidato a presidente, ou como vice de Serra.  

A cerimônia serviu como uma ―despedida‖ de Aécio do governo mineiro, 

que passaria, dias depois, às mãos do vice, Antônio Anastasia. Destaca-se, 

ainda, a declaração do deputado Ciro Gomes (PSB-CE) para quem Aécio devia 

ter feito um ―discurso nacional‖. Tal comentário sugere-nos que o deputado 

esperava que Aécio ainda apresentasse um discurso como candidato à 

presidência, reiterada na reportagem, como pode-se observar no trecho 

reproduzido abaixo. Por fim, destaca-se a expressão ―no espírito da 

conciliação‖, característica de Tancredo que é associada a Aécio, como 

herança de seu avô, que na cerimônia serviu para aproximar, ainda que 

diplomaticamente, Serra e Ciro que, segundo o texto, são ―notórios desafetos‖.  

 

Uma festa ideal para o lançamento de uma candidatura mineira à 
Presidência que acabou não existindo. Essa foi a definição que 
tucanos e peemedebistas deram, ao final da solenidade, para a 
inauguração do novo centro administrativo do governo de Minas [...] 
Em vez de um discurso nacional, Aécio dedicou sua fala a Minas, 
a Tancredo e à vocação mineira pela conciliação. [...] "O Aécio é 
leve, sabe levar as pessoas, sem dúvida parecia montado para 
anúncio de candidatura", afirmou o senador Tasso Jereissati (PSDB-
CE). Logo atrás, o deputado Ciro Gomes (PSB-CE) concordou, 
mas se queixou: "Mas ele nem aproveitou para fazer um discurso 
nacional". "Ele era o nosso melhor candidato. Mas agora não dá 
mais", disse o líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves 
(RN) [...] No espírito de conciliação, Serra e Ciro - notórios desafetos - 
conviveram cordialmente. "Nos cumprimentamos cordialmente, como 
bons educados, alguns mais que os outros", disse Ciro. (FSP, 2010, 
grifos nossos). 

 

No texto mencionou-se, ainda, que os gritos dos convidados pedindo 

Aécio como presidente podem até ter deixado José Serra constrangido, mas 
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não alteraria o cenário dentro do PSDB, uma vez que Serra estava confirmado 

como candidato. 

Outra reportagem do jornal paulista confirmava a candidatura de Serra, 

―PSDB ‗lança‘ Serra candidato; plateia em Minas pede Aécio‖, de Cátia Seabra 

e Valdo Cruz.  

 

Dois dias depois de um jantar com Serra, Aécio descartou, 
enfaticamente, a hipótese de concorrer à Presidência. "É preciso e 
vou dizer taxativamente: o tempo de uma eventual candidatura minha 
à Presidência passou. Não será desta vez" [...] "Sou um homem de 
convicções. Tenho as minhas. Enquanto elas não se alterarem, 
caminho no meu rumo. Se alguém me convencer, em um 
determinado momento, do contrário, obviamente tenho que avaliar. 
Mas estou absolutamente convencido de que a melhor forma de 
ajudar ao nosso projeto é estando em Minas", disse Aécio [...] O 
mineiro comentava com Serra na frente de jornalistas que a 
imprensa precisava acreditar que eles estão se dando bem. 
(SEABRA, CRUZ, 2010a, grifos nossos). 
 

Por fim, o editorial da Folha de S. Paulo, ―Serra ou não Serra‖, critica a 

cena política brasileira em que o ―nível‖ dos candidatos, em especial do PSDB, 

é posto em xeque, como diz uma frase do texto, ―Qualquer que seja o desfecho 

desse aborrecido drama de bastidores, a cada dia se reduz a estatura dos 

personagens que o compõem‖. O editorial questiona, ainda, que se Aécio é tão 

importante como vice de Serra, ele deveria ser, então, o cabeça da chapa 

tucana.  

 
A anuência de Aécio Neves ao lugar de vice começa a ser tratada 
como questão crucial para a campanha; porém, se no governador 
mineiro se depositam tais esperanças de salvação, por que não seria 
ele próprio o candidato à Presidência? (FSP, 2010). 
 

Ao final do editorial, são feitas críticas tanto aos tucanos, como ao PT, 

―De um lado, surge uma candidata inventada pelo cesarismo presidencial; de 

outro, ambições pessoais se desfazem em picuinhas e sussurros, sem nada de 

significativo a apresentar para a população‖.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa teve como ponto de partida o processo de escolha de 

quem seria o candidato do PSDB à presidência da República em 2010 e, mais 

especificamente, teve como contexto o período de indecisão da legenda, as 

prévias entre José Serra e Aécio Neves. A questão inicial foi se e como o jornal 

Estado de Minas construiu a imagem pública política de Aécio Neves como 

presidenciável em 2010.   

 A partir da análise de determinados acontecimentos, verificou-se que o 

jornal mineiro trabalhou na construção da imagem pública política de Aécio 

Neves como presidenciável em 2010. Identificou-se que essa construção foi 

feita a partir dos enquadramentos ―interpretativo‖ e ―noticioso‖, tal como 

formulado por Porto (2001, 2004). O ―enquadramento interpretativo‖, que 

permitiu a seleção do corpus da análise, uma vez que ele é marcado pelo 

espaço dado às fontes, sua hierarquia (importância/poder da fonte). No EM as 

fontes mais usadas foram: presidente do PSDB mineiro, Nárcio Rodrigues; Ciro 

Gomes (PSB-CE); ex-presidente Itamar Franco; deputados estaduais, como 

Agostinho Patrus Filho (PV) e Gustavo Corrêa (DEM); os então senadores 

Eduardo Azeredo (PSDB-MG) e Eliseu Resende (DEM-MG)35; e o deputado 

federal Paulo Bornhausen (DEM-SC). A FSP recorreu, por diversas vezes, às 

fontes: ex-presidente Fernando Henrique Cardoso; presidente do PSDB, Sérgio 

Guerra; José Henrique Reis Lobo, secretário de Relações Institucionais de SP; 

o então senador Tasso Jereissati (PSDB-CE); além de, em várias 

oportunidades, mencionar o PSDB nacional.  

 Destaca-se, também, o enquadramento noticioso, mais especificamente, 

a presença recorrente dos enquadramentos ―corrida de cavalos‖ e ―centrado na 

personalidade‖. O ―enquadramento corrida de cavalos‖ relacionou-se à 

apresentação de Aécio e Serra enquanto competidores entre si.  Já o 

―enquadramento centrado na personalidade‖ tratou dos momentos em que 

houve preferência do jornal por atores individuais, no caso, Aécio Neves. 

 A partir dos enquadramentos foi possível identificar imagens às quais 

Aécio foi associado e que traduzem a intencionalidade de interpretação dos 

                                                
35

 O senador Eliseu Resende faleceu dia 02 de janeiro de 2011, aos 81 anos, em são Paulo, 
enquanto tratava um tumor no intestino.  
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enquadramentos: a) eficiência administrativa, a partir da Cidade Administrativa 

e retomando a figura de Juscelino Kubitscheck; b) Aécio ≠ Serra, sendo Aécio 

melhor candidato; e c) habilidade política, quando associado a Tancredo Neves 

e à mineiridade. 

 Explicita-se, também, que o EM construiu a imagem de Aécio como 

presidenciável recorrendo ao discurso da mineiridade. Ele é tido como um 

político conciliador, que busca a união nacional, que tem habilidade de diálogo 

e que propõe ações inovadoras, por exemplo. A figura emblemática de 

Tancredo Neves, como personificação do mito da mineiridade, foi recorrente no 

período analisado e notou-se que houve a associação, por diversas vezes, 

entre Tancredo e Aécio, este enquanto herdeiro das habilidades políticas do 

avô.  

 As mudanças de clichê (ou como o EM denomina: 1ª e 2ª edição) são 

habituais nos jornais, uma vez que se pretende alterar ou acrescentar alguma 

informação de última hora. Porém, o que vimos foi a utilização desse recurso 

para mudança de sentido no Estado de Minas. As mudanças de clichê 

permitiram ao jornal aperfeiçoar seu discurso político em favor de Aécio. Como 

exemplo, é importante retomar a mudança de clichê ocorrida no dia 04 de 

março, quando na página 4, a reportagem sobre os preparativos da festa de 

inauguração da Cidade Administrativa (sob o selo ―governo‖), foi substituída por 

outra que apresentava a repercussão positiva do editorial de capa do EM (em 

03 de março), reforçando que Aécio não aceitaria a pressão para ser vice de 

Serra (esta, sob o selo ―eleições‖). Outra significativa mudança ocorreu no dia 

05 de março, alterando o título da reportagem da página 3: antes ―O jeito 

mineiro de ser‖; depois ―A voz das Gerais‖. O segundo título, como explicitado 

na análise, enfatiza o desejo dos mineiros de ―Aécio presidente‖. 

 Questionou-se, logo de início, o possível alinhamento entre o jornal EM 

Aécio Neves, como já apontado em diversos trabalhos acadêmicos. Ao menos, 

no caso aqui analisado, isso foi confirmado a partir de das estratégias utilizadas 

pelo jornal mineiro, identificadas anteriormente, que favoreceram a construção 

de uma imagem positiva de Aécio.  

 Cabe destacar a importância da reconstrução da narrativa jornalística 

(CARVALHO, 2010) dos dois jornais, dia a dia, que permitiu comprovar a 

sobreposição de acontecimentos. Mais ainda, ficaram evidentes as rotinas de 
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produção jornalística e os modos operatórios da mídia. Nesse sentido, 

assinala-se a recorrência como importante recurso que confere importância 

(LUHMAN, 2005), ou seja, a repetição de temas ou pessoas permitiu elevar o 

grau de importância delas. Como exemplo, pode-se citar o dia 05 de março em 

que o Estado de Minas dedicou nove páginas à inauguração da Cidade 

Administrativa, além do destaque na capa.  

 A reconstrução da narrativa possibilitou, ainda, a identificação das 

vozes, sejam as diretas, como as fontes ouvidas, ou aquelas que aparecem 

sob a forma de personagens (não coincidindo, necessariamente, com as 

fontes), como foi o caso das vozes de Tancredo Neves e Juscelino 

Kubitscheck, que participaram da construção da imagem de Aécio enquanto 

político habilidoso e eficiente administrador. 

 Do ponto de vista metodológico, destaca-se importância da análise 

comparativa dois jornais, na medida em que ela revela as estratégias 

enunciativas a partir do contraste. Importante mencionar, ainda, que a FSP foi 

escolhida como expediente metodológico – considerando sua classificação 

enquanto um dos jornais mais vendidos do país, sua periodicidade e sua 

circulação de abrangência nacional – na medida em que funcionou como um 

contraponto. Destaca-se, ainda, a utilização de outras mídias no decorrer da 

análise – outros jornais, revistas, programas de TV, blogs, vídeos – que 

contribuíram na percepção de como as disputas internas do PSDB, a indecisão 

quanto à realização das prévias e quanto à confirmação do candidato à 

presidência pela legenda foram amplamente noticiadas e tornaram-se tema de 

discussões diversas. Além de revelarem que a imagem pública política de 

Aécio vem sendo construída há muitos anos e sua candidatura à presidência já 

foi cogitada em outra oportunidade, em 2006.  

Ainda sobre a metodologia, vale ressaltar que se optou por investigar a 

cobertura dos acontecimentos em diversos gêneros e espaços: reportagens, 

matérias, artigos, notas, colunas, fotografias, editorias e capas.   

 Notou-se que o jornal Estado de Minas posicionou-se enquanto ―porta-

voz‖ dos mineiros e como ator político. O jornal falava em nome de Minas 

(destacando seu slogan: ―O grande jornal dos mineiros‖) e, mais ainda, pode-se 

dizer que, em muitas oportunidades, os textos pareceram ser direcionados ao 

PSDB; evidenciando, também, seu posicionamento enquanto ator político. 
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Destaca-se sua função de porta-voz, notadamente, no dia 04 de março, 

quando, no primeiro clichê, a matéria trouxe o título: ―Em defesa do interesse 

do Estado‖, e no segundo clichê, ganhando mais destaque e espaço na página:  

―Defesa dos interesses de Minas‖. As matérias repercutiam o editorial de capa 

do dia anterior, em que o jornal se coloca como ―a voz dos mineiros‖.  

 O posicionamento enquanto ator político ficou claro quando se observa 

que ele deixa de apenas cumprir sua função primeira de noticiar e acaba 

influenciando no jogo político. Talvez a maior evidência desse posicionamento 

tenha sido o editorial ―Minas a reboque, não!‖ veiculado na capa da edição de 

03 de março de 2010. Nesse momento, o jornal produz um discurso político na 

tentativa de entrar no jogo político e influenciar, apresentando Aécio como um 

líder político reconhecido nacionalmente, respondendo com um ―não‖ ao 

convite para que Aécio fosse vice de Serra e atacando as lideranças do PSDB 

que se opuseram a realizar as prévias, em defesa da candidatura de Serra.  

 Sobre isso, ressalta-se que o campo político tem seus limites e, aqui, 

ficou claro que um deles é a visibilidade. Dessa forma, Aécio criou suas 

próprias estratégias. Ou seja, os acontecimentos, como as homenagens ao 

centenário de Tancredo Neves e a inauguração da Cidade Administrativa, 

foram arquitetados muito antes do período analisado, de modo que confluíssem 

nas páginas dos jornais (aproveitando-se, ainda, de seu alinhamento com o 

EM) no mesmo período dando mais visibilidade à sua imagem.  

 O PSDB, por sua vez, também tem suas estratégias, especialmente 

quando usou a mídia como ―balão de ensaio‖ para ―testar‖ seus pré-candidatos 

e realizar, nesse espaço, as prévias sem envolver diretamente, ou 

comprometer o partido. Os testes foram realizados na medida em que os 

próprios pré-candidatos se envolveram em uma disputa pela imposição da 

imagem e a mídia repercutiu essa disputa. Salienta-se, portanto, que as prévias 

foram midiáticas, ou seja, não ocorreram, de fato, no interior do PSDB. Vale 

mencionar, também, que as primárias foram, também, de interesse da mídia 

enquanto fonte para produção de notícias. 

 O não-acontecimento seria informa a respeito de algo que não 

aconteceu ou que não está previsto (FONTCUBERTA, 1993). Assim, é 

pertinente retomar que as prévias podem ser classificadas como um não-
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acontecimento, diferente dos demais acontecimentos analisados que, de fato, 

ocorreram e que, ainda, estavam previstos para ocorrerem. 

 A investigação comprovou, portanto, o entrelaçamento entre os campos 

político e midiático. Ainda que sejam campos distintos (BOURDIEU, 1998) e 

que a relação entre eles seja conflituosa (GOMES, 2004) percebe-se sua clara 

aproximação, especialmente quando jornal se torna ator político e quando os 

acontecimentos mostraram-se criados pelo campo político para ganharem 

visibilidade na mídia.    

 O período recortado para a análise revelou um conteúdo rico e que, 

certamente, provocou outras inquietações e indagações que sinalizam para 

uma continuidade em novas pesquisas.  
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