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I. APRESENTAÇÃO 

 

A comparação de disputas eleitorais de diferentes contextos e épocas – dos sujeitos 

envolvidos nas lutas de poder, dos significados produzidos nas interações entre esses 

sujeitos, de cooperação e de competição, e das correlações de forças que daí se forma – 

remete a enxergar alterações no comportamento político e permite visualização de 

sentidos das mudanças na cultura e nas estruturas da representação política. Um 

considerável manancial de esforços interpretativos da política contemporânea, com 

marcante pluralidade de inspirações teóricas, tem estimulado a reflexão com esse enfoque, 

dando destaque à centralidade ocupada pela produção dos discursos dos atores em uma 

campanha eleitoral. 

Ao conferir relevância à construção de discursos e imagens na codificação 

estratégica da democracia contemporânea, a análise política reitera as vantagens de nutrir-

se nas conexões que estabelece com o plano da ação política e dos motivos de seus 

agentes. Tensões e complementaridades discursivas incrementam as interações entre os 

dois níveis. Fundem-se os limites entre interesses e busca de objetividade da linguagem, 

renovando a política como prática social e como teoria.  

A proposta dessa comunicação consiste em articular as duas dimensões, de maneira 

que permita, de um lado, compreender os nexos das reconfigurações em curso nas formas 

institucionais da política e, de outro, destacar a atuação de elementos do campo simbólico 

afins aos conteúdos dessas mudanças. Por isso, objetos de investigação são delimitados 

nos valores e na composição das subjetividades de grupos e coletividades durante 

momentos eleitorais. O espaço empírico da reflexão assenta-se nos quadros de motivos 

das mensagens emitidas por profissionais da produção simbólica atuantes nas eleições de 
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1998 e 2010, dois momentos emblemáticos na recente trajetória das lutas pelo poder no 

cenário regional de Goiás. Em ambas as eleições, a disputa ocorreu entre Marconi Perillo 

(PSDB) e Iris Rezende (PMDB), os líderes políticos regionais de maior projeção no período 

posterior à ditadura militar de 1964, encerrada pelas mobilizações democráticas dos anos 

1980. 

Ao modo aqui pretendido, trata-se menos de extrair a lógica conjuntural dos 

contextos eleitorais em questão (que quase sempre produz a caracterização de partidos, 

coligações e grupos de pressão no tabuleiro das iniciativas e soluções institucionais, 

correlações de forças) ou as implicações das votações, vitórias e derrotas na estrutura do 

sistema político (sejam implicações imediatas ou duradouras, conforme o alcance 

explicativo pretendido), e mais de compreender a produção discursiva responsável pela 

mediação entre os interesses dos agentes e a mobilização de sentidos que provoca no 

público potencialmente legitimador. 

De início, delinearemos em breves linhas o suporte teórico utilizado, combinando 

três vertentes que operam com as expressões simbólicas do campo político. Em seguida, 

procederemos a uma contextualização da política regional que informará sobre os cenários 

de produção das imagens e discursos políticos por ocasião das eleições de 1998 e 2010. Tal 

esforço auxiliará na análise comparada dos conteúdos captados em levantamento empírico 

da opinião de produtores das mensagens técnicas destinadas à mobilização de consciências 

e à definição de escolhas dos cidadãos durante as campanhas eleitorais. Por último, 

esboçaremos considerações preliminares a respeito dos temas.  

 

 

 

II. A MEDIAÇÃO POLÍTICA NO CAMPO SIMBÓLICO 

 

 A produção de discursos e imagens políticas realiza-se nos pilares da ordem 

simbólica inerente ao campo político. Desde suas origens nos séculos XVII e XVIII, o 



pensamento político moderno deixa aos posteriores estudos da disciplina, um legado de 

passagens que destacam o peso das representações simbólicas e do universo de valores 

que se formam e se movimentam alheios à racionalidade dominante nos modelos de 

explanação sobre autoridade e obediência, competições pelo poder, governos e 

instituições. Para registro de pioneiros em diferentes tendências teóricas, vale lembrar 

Tocqueville, talvez o mais influente deles para conferir estatuto metodológico a essa 

preocupação. Em sua obra mais conhecida, A democracia na América, encontramos lentes 

e recomendações incisivas sobre procedimentos para avaliar na base dos comportamentos 

políticos na nascente democracia norte-americana valores moldados em costumes e idéias 

reveladores de um “caráter nacional” daquele povo. Também Marx, ao contrário do que se 

propalou ao longo de décadas de vulgarização e congelamento de seu método, sob o 

determinismo econômico (ao que parece, algo hoje em vias de superação mesmo nos 

círculos acadêmicos devotados ou em diálogo com o marxismo), destina importância 

explicativa especial ao plano da dimensão povoada pelos representações, crenças e 

construções imaginárias. Não é difícil detectar tais elementos nos eixos d’ “O 18 

brumário...”, notadamente nas páginas em que é aborda a função das  idées 

napoléoniennes para unificar o lunpen-proletariado da Sociedade 10 de Dezembro. O 

mesmo se pode perceber no Prefácio de A contribuição à crítica da economia políitica, uma 

das mais freqüentes citações de Marx, em que são abertos caminhos de ilustração do papel 

da consciência na história. E ao se avaliar o marxismo no aspecto geral, como já se fez de 

modo percuciente2, será difícil negar que a notável irradiação das concepções de seu 

fundador deveu-se em considerável medida ao apelo profético da revolução redentora 

sobre o imaginário de diferentes estratos do proletariado na sociedade moderna. 

 No momento contemporâneo, em que vigorosas tendências vicejam nas ciências 

sociais para recompor conceitos e, mesmo, paradigmas que fizeram a sustentação de 

escolas antes sólidas e exclusivistas, a valorização do campo subjetivo na análise política 

está longe de ficar restrito a abordagens apenas culturalistas (ARRUDA, 2009; BOURDIEU, 

1989; DOGAN, 1996; GIRARDET, 1987; VERGARA, & GOMÁRIZ, 1993). Da mesma forma, no 
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sentido inverso, parâmetros antes encerrados na tradição da chamada cultura política, 

estruturada a partir dos estudos de Almond e Verba, passam a co-habitar estudos de cunho 

predominantemente sociológicos ou adeptos do viés institucionalista ou neo-institucional 

(FIGUEIREDO, 1991; SANTOS, 1998). O sub-campo de estudos da opinião pública fornece 

situações exemplares dessa tendência. Se fosse o caso de estender essas anotações sobre 

os potenciais de desestruturação e re-estruturação constantes das recomposições de 

abordagens, conceitos e planos de operacionalização de pesquisas, chegaríamos sem 

dificuldades às tendências de interconexões entre disciplinas de diferentes campos, 

convidando à rendição diante da consagrada e, tudo indica, irreversível 

interdisciplinaridade. Ou mesmo, disporíamos de especulações e espantos em abundância 

ao recrutar os termos do desafio a que se coloca Giddens, em artigo voltado a “estimar as 

similaridades e divergências lógicas e empíricas entre os escritos de Marx e Weber” 

(GIDDENS, 1998 - p. 75). Esse esforço de pormenorização pode, contudo, ser evitado sem 

prejuízo de retenção do elemento requerido à presente proposta. 

Para investigar o contexto simbólico que movimenta e normatiza o discurso 

eleitoral em Goiás o exercício adiante tem inspiração nos modelos de interpretação, 

conhecida como análise de campos e esferas simbólicas. Essa vertente encontra em Pierre 

Bourdieu sua sistematização mais disseminada (BOURDIEU, 1989)3, que desdobra-se em 

distintas linhas de apreciação de temas e objetos políticos. Há aqui a tentativa de conjugar 

tópicos relevantes de algumas dessas linhas para preservar força operacional à análise 

pretendida. Garantindo que o patamar teórico comum sobreponha-se e mantenha 

precedência à variedade de suas derivações, espera-se obter instrumentos de coleta de 

significados e de dados do grupo social referido como profissionais da produção e da 

análise de discursos e imagens políticas. Esses instrumentos deverão, então, acoplar-se não 

exatamente a um modelo, mas a um guia ordenador de formulações um tanto ensaísticas 

como adiante poderá se constatar. Sua base é tríplice: as indicações sobre formação de 

autoridade legítima, de Patrik Champagne, sobre mediadores culturais, de Mike 

Featherstone, e sobre o caráter circular da linguagem política, de Bruno Latour. Se as duas 
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representação - Elementos para uma reflexão crítica sobre a idéia de região”, e Cap. 7, “A representação 
política – elementos para uma teoria do campo político”) e em vários textos de La distinction. Critique 
Du jugement de goût. Respectivamente, BOURDIEU, 1989; e 1979 



primeiras declaram abertamente vínculo de origem a Bourdier, a terceira evita fazê-lo, 

mesmo que não consiga ocultar a obviedade das similitudes (e/ou derivações?!) com o que 

Bourdieu anteriormente deixara inscrito. Ainda uma última palavra nesse preâmbulo: 

quem se dispuser à leitura das três fontes, poderá verificar que qualquer uma delas em 

algum estaria referida às notas aqui impingidas às outras duas. Não se trata de 

entrecruzamento fortuito, mas, repetindo, de constatar a base teórica coincidente às três 

fontes. 

 

II.1  Legitimação do discurso pela cientificidade (P. Champagne) 

Patrick Champagne ocupa-se da questão de saber se é possível (e como) instituir 

autoridade a um fator de unificação para afirmar a existência de um grupo social, qualquer 

que seja, como um único e mesmo grupo. “Quem pode conferir essa autoridade e a partir 

de que critérios”? Na prática da política, com acento na política brasileira e suas 

especificações subnacionais prenhes da tradição personalista (a política regional de Goiás 

incluída), o fator de unificação costuma se materializar na ação de lideranças e 

personalidades, com acesso diferenciado aos recursos materiais e simbólicos decisivos às 

interações responsáveis pela origem, suporte e reprodução do sistema político. Quanto aos 

critérios para definir a autoridade, estes resultam do jogo de forças próprio do campo, de 

onde emergem e são continuamente dinamizados os capitais políticos em busca de 

legitimidade para suas posições de força. O que move a indagação de Champagne, vistos 

esses dois indicadores, é a busca de compreender os meios de aquisição da condição de 

porta-voz ou de liderança no grupo ou, ainda, “o modo de existência social e de sua 

representação política legítima.” (CHAMPAGNE, 1998)   

Nossa hipótese de trabalho desse estudo considera o segmento dos profissionais do 

discurso e da imagem numa posição mediadora entre tudo que envolve o modo de 

existência (a cultura, as formas produtivas, as tradições, as formas de criar e legitimar 

direitos e hierarquias, a construção das posições informais de mando e obediência, os 

gostos e escolhas no âmbito privado e no âmbito público, etc, etc,) e sua representação 

legítima. Depreende-se do argumento de Champagne que a mediação requer 

transferências de autoridade para se proceder a enunciação dos conteúdos a serem 



veiculados como valores identitários legítimos do grupo social. Na forma moderna da 

esfera política, a transferência não é automática e depende do efeito de crença, isto é da 

capacidade de estimular ou produzir a confiança dos que recebem as mensagens. Somente 

aí se configura a formação da opinião pública, dimensão cada vez mais central para avalizar 

a ação de indivíduos e grupos na política e crescentemente calcada em meios técnicos e 

científicos.  Em outras palavras, adota-se a noção de que os processos simbólicos as 

representações são dinâmicas e expressam percepções e conteúdos morais dos diferentes 

segmentos coletivos. As formas de recepção dos discursos politicamente intencionados 

podem gerar interações que resultem no reforço buscado pelos sujeitos produtores dos 

discursos, ou não, a partir mesmo da constatação de que numa situação eleitoral, mais de 

uma orientação discursiva disputam os sentidos dessas interações. 

Assim, a legitimidade dos conteúdos propostos para compartilhar, penetrar e, no 

limite, ‘moldar’ a opinião pública supõe que sejam cumpridos dois trajetos de intervenção 

nas crenças do público, desde já considerado em uma dupla dimensão. A primeira, o 

público de especialistas, formado pelos que exercitam profissionalmente a produção 

discursiva (cientistas políticos, publicitários e jornalistas e dedicados a sistematizar 

informações sobre o gosto do público) e pelos que se ocupam de aproximar vontade e ação 

no interior dos variados estratos sociais (líderes comunitários, religiosos, sindicais, 

partidários, ONGs, etc). Uns são técnicos dotados do argumento científico (BOURDIEU, op. 

cit.; CHAMPAGNE, op. cit.) e outros, líderes de opinião, estes últimos presentes nos 

estudos de opinião pública há algumas décadas (MILLS, 1968; LAZARSFELD; BERELSON; 

GUADET, 1960). A segunda dimensão é a do grande público, finalidade última da 

propaganda eleitoral, tomado como conjunto homogêneo e numeroso de votantes que 

decide o jogo. Mills o denominou público de massas. Para Bourdieu, são os profanos, 

diferenciados no campo político em relação aos primeiros, por não compartilharem a 

linguagem e a lógica próprias desse campo. Resultam excluídos, como público externo, 

entretanto a legitimidade dos iniciados carece de a eles recorrer, afinal formam o 

eleitorado. Temos aí um paradoxo da democracia nas sociedades de massas, montado a 

partir do acesso desigual aos recursos de capital cultural e capital político. 

A empreitada de atingir os escaninhos da percepção do grande público de massas, 

provocando aceitações e escolhas, define a tarefa dos profissionais nas técnicas de reunir 



informações em feixes de articulação e leitura lógica, ou de produzi-las e decifrar-lhes os 

significados, através de recursos científicos ou ao menos revestidos de cientificidade. Aqui 

ressaltamos a relevância e a justificativa de recortar o objeto da reflexão nesse segmento. 

 

II.2  Intermediadores políticos (M. Featherstone) 

A expansão dessa condição profissional em escala crescente nos países 

desenvolvidos verifica-se também nas grandes cidades dos países periféricos, como a 

expressão mais contemporânea das novas classes médias (FEATHERSTONE, 1995). Nas 

capitais brasileiras o processo conhece ritmos acelerados, possível de verificar em Goiânia, 

com efeitos praticamente imperativos sobre o comportamento político. Featherstone vai 

seguir a terminologia cunhada por Bourdieu, que em La distinction nomeou o segmento de 

novos intermediários culturais. Embora seu enfoque não difira essencialmente do de 

Champagne, cabe registrar a variação dos objetos em que ele concentra a observação e 

sobre os quais desenvolve sua reflexão. Featherstone preocupa-se em matizar as 

configurações do consumo na realidade tangida pela pós-modernidade, sugerindo que no 

seu estilo de vida os intermediários culturais “promovem e transmitem o estilo de vida dos 

intelectuais a um público mais amplo e se aliam aos intelectuais para converter temas 

como esporte, moda, música popular e cultura popular em campos legítimos de análise 

intelectual” (FEATHERSTONE, 1995 – p. 71)4.  

Com os cuidados que o procedimento recomenda, propomos estender os efeitos 

dessa mediação cultural para a mediação política. Evidentemente, o intento não é 

estritamente de transportar o universo de Featherstone para uma outra realidade, mas 

adequá-lo operacionalmente ao propósito de averiguar os referenciais cognitivos e 

significativos que estruturam os apelos à subjetividade dos receptores por meio da 

propaganda política, em Goiás. Cabe então, licitamente, delimitar sociologicamente as 
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publicitários, relações públicas, produtores e apresentadores de rádio e televisão, jornalistas, 
comentaristas de moda e profissionais ligados a atividades de caráter assistencial (assistentes sociais,, 
conselheiros matrimoniais, terapeutas sexuais, especialistas em dietética. ( . . . ) São pessoas fascinadas 
com a identidade, a apresentação, a aparência, o estilo de vida e a busca incessante de novas 
experiências.” (FEATHERSTONE, 1995 – p. 70-71) 



áreas profissionais em que encontramos os “produtores de discursos e imagens políticas”. 

Basicamente, o conjunto reunirá, de um leque mais variado de ocupações, aqueles que 

orientam suas especialidades ao trabalho da mobilização de consciências em período 

eleitoral, intencionalmente elencados a partir das posições de centralidade e 

reconhecimento adquiridas nos seguintes campos de atuação: publicitário (marketing 

político e de mercado); jornalístico (rádio, TV e jornais impressos); religioso; articulação 

político-partidária; educacional e pesquisa acadêmica.  

Os intermediadores políticos diferenciam-se e se afirmam no campo político à 

medida que conseguem emprestar racionalidade técnica e cientificidade ao léxico próprio 

do campo político, para conduzi-lo ao plano da “cultura comum”. O êxito desta função 

numa eleição, depende de fazer crer ou de gerar a aparência de coincidência entre a 

linguagem desses agentes e o entendimento estruturado pela necessidade cotidiana dos 

mandantes, de quem requisitam o voto. Desde a democratização ao final dos anos de 

1980, os cientistas políticos integram esse universo profissional em escala crescente e sem 

cerimônia diante das demandas. Recebem deferências especiais dos demais segmentos de 

intermediários com quem compartilham suas tarefas, dada sua posição quase monopólica 

de produtores e intérpretes das informações sobre os objetos políticos, condição de 

domínio técnico que lhes permitem reivindicar a imprescindibilidade. (Champagne, 1998 - 

op. cit.) 

 

II.3  A linguagem circular e “incoerente” dos políticos (B. Latour) 

À produção e formatação de discursos e imagens políticas convergem especialistas 

de diferentes áreas, notadamente – porém não apenas – quando a criação discursiva 

assume finalidades eleitorais. Seus agentes cultivam auto-estima e colhem reconhecimento 

(legitimando-se, ao modo visto por Champagne), através da cientificidade com que 

revestem os seus métodos e instrumentos de trabalho. Na essência, seguindo 

Featherstone, o desempenho a ser referendado comprova-se como tarefa de mediação de 

conteúdos subjetivos, entre os que encomendam seu savoir faire e as formas de 

pensamento do público de massas. Trata-se de profissionais distinguidos pela intervenção 

nas crenças que estruturam a cultura comum, sedimentadas e, ao mesmo tempo, 



disponíveis à mobilização. Ao lado desses dois parâmetros da referência teórica e empírica 

do objeto construído, acrescemos um terceiro componente, especificado a partir da 

caracterização de Latour para a linguagem política, por natureza sinuosa, complicada e 

inacessível à percepção média. A questão é torná-la inteligível, homogênea e eticamente 

palatável perante a variedade de segmentos sociais aos quais simultaneamente se destina. 

Quer dizer, a linguagem política demanda algo de tradução ou decodificação, de mediação 

cientificamente estruturada e legitimada.  

Por sua própria natureza5, insiste Latour, a palavra política realiza-se por vias 

complicadas e cheia de rodeios. É circular e tautológica e precisa repetir uma ou mais vezes 

as mesmas afirmações, sem ser clara e direta em nenhuma delas. Nos re-começos pode 

inverter o valor de verdade declarado às premissas antes ditas, e, mesmo, inverter a 

racionalidade suposta às conclusões. É, portanto, enfadonha e nem sempre comprometida 

com o encadeamento lógico das idéias que expõe. Vale-se de digressões e ensejos 

laudatórios que parecem ter a função de somente obstruir a transparência e confirmar-se 

enganosa. A percepção dessas propriedades carreia negatividade à política: aí enxergamos 

uma forma de fala que foge da linha reta da informação e da representação fiel; é tomada 

“como se fôssemos obrigados a ‘levar em conta’ um conjunto de ‘fatores extra-racionais’, 

dos quais não compreendemos claramente nem as bases nem os fins, mas que constituem 

uma massa obscura, mole, pesada, redonda, que cola nos pés dos mais bem-intencionados 

e que aparenta retê-los”. A expressão ‘isto é político’ significa inicialmente ‘isto não avança 

direito’, ‘isto não avança rápido’” (Latour, op.cit. – p. 14). 

Se os ritmos e a praticidade da vida contemporânea impingem nos indivíduos cada 

vez mais ansiedade por informações retas, que mostrem transparência, agilidade e 

imediatez (o que Latour denomina “comunicação double click – por alusão ao mouse de 

computador”), resulta que a política e sua linguagem apareçam como “torta, retorcida, 

                                                             
5 Latour enfatiza que a necessidade da traição é inerente à natureza da política: por parte dos que 
exercem a representação (“aquele que fala em nome de todos deve necessariamente trair aqueles que 
representa, sem o que não obteria a transformação da multidão em unidade”) e por parte dos que 
obedecem (“*estes+...devem necessariamente transformar a ordem recebida, sem o que eles apenas 
repetiriam a injunção, sem colocá-la em obra). Sem essa “dupla traição” não haveria a política ou “...o 
‘muitos’ permaneceria o ‘muitos’, a multidão permaneceria multidão. A questão aqui enfrentada é de 
que, também por essa condição inescapável, a linguagem da política demanda de ser adequada ao 
plano de entendimento e aceitação dos que a querem como ela não é e nem pode ser: reta, fiel, 
coerente, enxuta, direta, etc. (Ver detalhes em Latour, 2004 – p. 22/23)  



esperta, comprometedora, infiel, manipuladora, mutável”. E estendemos, inconfiável, 

inautêntica e corruptora. 

Em defesa da política, Latour demonstra o desacerto conceitual e ético criado ao se 

julgar a política por regimes de enunciação a ela estranhos, como a moral, o mercado, a 

religião, alguma ética profissional ou familiar, etc. A política tem regime de enunciação 

próprio, que, não-obstante tudo de negativo a ela atribuído, lhe assegura a virtude de criar 

grupos sociais, inexistentes antes de pronunciada a sua essência em palavras e ritos 

específicos. Na política reside a instância da mediação, da agregação de vontades, da 

formação do social. Os agentes que a praticam valem-se da linguagem circular ou sinuosa 

(não reta, não transparente) para definirem a existência da vida social e os meios de evitar 

sua dissolução. A tarefa da política é a de promoção da unidade entre interesses distintos 

e/ou conflitantes, agrupar e reagrupar constantemente. “Transformar o um em muitos (. . . 

) e muitos em um”.6 

 No desdobramento de suas hipóteses Latour não menciona Bourdieu, mas fica 

evidente as similitudes entre as duas formulações. Ambas buscam na função mediadora a 

garantia para afirmar a nobreza da instância política. As duas alimentam modelos que 

acentuam a tendência de autonomização da política. Latour através da especificação dos 

regimes de enunciação, Bourdieu pela autonomização do campo político, mesmo que 

mantendo homologias com outros campos. E, enfim, sem desconhecer outras vertentes de 

aproximação, irrelevantes para a reflexão em curso, uma terceira diz respeito à condição 

de constituir-se o discurso político na derivação da produção e circulação de idéias-força 

ou, noutras palavras, da realização do círculo da linguagem. 

A noção do círculo (Latour) recoloca a noção de idéias-força (Bourdieu) e ambas 

retomam Gramsci: “Nós outros, afastamo-nos da massa; entre nós e a massa forma-se uma 

barreira de qüiproquós, de mal-entendidos, de jogo verbal complicado. Acabaremos por 

                                                             
6  Nesse momento, Latour está evidentemente reverenciando criadores do pensamento político 
moderno, como Maquiavel, Hobbes, Rousseau e, outros mais recentes e não citados, como Gramsci, 
depois Bourdieu. No âmbito da inscrição teórica, sua hipótese reivindica a validação de uma sociologia 
da mediação ou da tradução, referida na postura de Gabriel Tarde, que não reconhece a existência de 
agregados sociais prescindindo da ação política. O oposto está na visão de uma sociologia do social, de 
inspiração Durkheimiana, na qual a política manifesta-se no contexto de vidas sociais a ela pré-
existentes. Registramos a pertinência de cotejar o pressuposto de Latour com a explicação de Bourdieu 
dada ao plano da linguagem política, com destaque ao conluio originário que separa os iniciados dos 
profanos. (cf. BOURDIEU, 1989 – p. 163 a 202) 



aparecer como pessoas que querem, a todo o custo, conservar o seu lugar” (Gramsci, apud. 

BOURDIEU, 1989 – P. 178). Bourdieu subordina a produção de idéias acerca do mundo 

social à necessidade de “mobilização do maior número”, requisito para atingir a conquista 

do poder. Não é outro o embasamento dado por Latour à expressão enunciação 

constituinte, quando diz “não há agrupamento, sem (re)agrupamento, não há 

(re)agrupamento sem uma palavra mobilizadora” (op. cit. – p. 20) 

Retornando ao plano empírico de início, vale notar que numa sociedade complexa o 

esforço de acompanhamento dos cenários de conflitos e reivindicações é imenso e abrange 

sistematização de dados, refinamento de diagnósticos e planilhas, aferições técnicas, 

propostas envoltas em viabilidade também técnicas, entretanto nem sempre inteligíveis na 

mesma extensão e grau de profundidade a tantos quantos se dirija, quando convertidas em 

mensagem uniforme. Por isso, cabe reiterar que, ademais à tecnificação envolvente a cada 

tema setorial e, mesmo, aos indicadores de sua conversão em ações da administração 

pública, também a linguagem política trunca, ela mesma, sua exposição universalizada e 

homogeneizadora. Aqui entra a especialidade dos profissionais da decodificação que 

reivindicam a imprescindibilidade de sua cientificidade na detecção dos conteúdos das 

mensagens e na conversão desses conteúdos em peças inteligíveis ao chamado grande 

público de massas, pessoas de cultura comum, profanos, que formam o contingente de 

votantes. É o eleitorado, constituído por inúmeros pólos de opinião e vontade a serem 

unificados pela ação dos que podem emitir e formatar as idéias, os opinion-makers ou 

doxósofos7. Dispomos, assim, de um campo teórico fértil, com palpáveis possibilidades de 

serem trabalhadas no plano empírico. 

  

                                                             
7 Assim nomeados por Platão e ironizados por Bourdieu, no pós-escrito de A miséria do mundo (BOURDIEU, 
1997) 



III. DOIS MOMENTOS DA CONSTRUÇÃO DISCURSIVA – PRODUÇÃO 

SIMBÓLICA NOS CENÁRIOS ELEITORAIS DE 1998 E 2010 

  

a. 

Uma das surpresas nas eleições brasileiras de 1998 foi a vitória de Marconi Perillo 

(PSDB) ao Governo de Goiás. O registro dos noticiários e dos analistas políticos do país 

acerca do inusitado das urnas também acontece em Goiás, embora em menor tom, pois a 

observação amiúde do decorrer da campanha eleitoral mostrava indícios de movimentos 

na opinião dos eleitores8. Nos meses antecedentes às convenções partidárias para escolha 

dos candidatos ao pleito majoritário, o nome de Perillo sequer aparecia nas listas. A 

campanha eleitoral foi iniciada com Roberto Balestra (PP) candidato a governador do 

campo liberal-conservador, ao qual os progressistas do PSDB se agregavam. Por outro lado, 

o pensamento dominante na crônica política dava como certo o retorno do antigo líder 

peemedebista Iris Rezende ao Palácio das Esmeraldas. O PMDB ostentava um respeitável 

capital eleitoral, vez que desde 1983 exercia o poder regional e dispunha de maiores 

bancadas de deputados federais e deputados estaduais. Igualmente notável era o peso da 

máquina peemedebista no interior do estado. Quase dois terços dos prefeitos municipais 

eleitos 1996 eram do partido ou de siglas por ele satelitizadas, proporção que se repetia no 

efetivo de vereadores em todo o estado. Em decorrência, as pesquisas de opinião pré-

eleitoral registravam ao final de março de 1998 índices de intenção de voto em Iris 

Rezende na casa dos 70%. A comparação dos nomes formadores das chapas de candidatos 

à Câmara dos Deputados e à Assembléia Legislativa refletia, na reta de largada, as folgadas 

vantagens do PMDB. 

O panorama formado por essas condições ditas objetivas parecia confirmado pela 

divisão das principais forças de oposição. Suas facções ressentia-se da forma de 

participação na disputa anterior, de 1994, quando outra vez foram abatidas, então pelo 

                                                             
8 Ao segundo turno das eleições Marconi Perillo repete frente sobre Iris Rezende com diferença 
percentual semelhante à do primeiro turno. Marconi obtém 53,28% dos votos válidos e Iris 46,72%. 
Votaram 2.247.614 eleitores, 76,22% do total de 2.948.932 de votantes no estado. (TSE, 1998) 

 
 



peemedebista Maguito Vilela. À ocasião, Ronaldo Caiado (PFL) e Lúcia Vânia (PP) 

concorreram entre si, expressando o fracasso nas articulações rumo à unidade 

oposicionista. Passados quatro anos, a perspectiva dos opositores reunidos em primeiro 

plano no PSDB, PFL e PP, e secundados por PTB e legendas menores, é piorada quando às 

vésperas das convenções oficiais seus líderes viram-se obrigados a improvisar a 

substituição de Balestra, que desistira da candidatura a governador diante das dificuldades 

rapidamente mostradas para o crescimento de seu nome junto ao eleitorado.  

Perillo foi o nome definido para a tarefa. Então deputado federal em primeiro 

mandato e ex-presidente do movimento jovem do PMDB, ele encara a incumbência da 

candidatura ao Governo Estadual realmente como uma tarefa de grupo, dado o 

reconhecimento das escassas possibilidades de alçar o embate com Iris Rezende a um 

patamar de competitividade. Ademais ao ensejo de quase anticandidatura, a decisão de 

Perillo liga-se a estratégia do segmento do PSDB agrupado em torno do ex-senador e ex-

governador Henrique Santillo, que caíra no ostracismo político regional após romper com 

Iris Rezende Machado. Mesmo com a expectativa de derrota iminente, a oportunidade de 

protagonizar a campanha eleitoral majoritária de 1998 passava arreada para que algum 

integrante do ainda chamado “grupo Santillo” ou grupo “da” Fundação Pedroso Horta9 

pudesse resgatar espaços políticos perdidos. 

Para completar o cálculo da candidatura Marconi a essas duas contingências (a de 

quase anticandidatura e a de recuperação de espaços ao agrupamento na política regional) 

foram somados requisitos definidos no plano do marketing político. As pesquisas 

qualitativas desempenharam papel crucial nesse sentido, auscultando conteúdos e 

percepções políticas de segmentos de opinião pública, estratégicos na capital e nas 

maiores cidades goianas, que apontavam indícios de esgotamento do ciclo de hegemonia 

do PMDB na política regional. Mostravam também os caminhos e meios de conversão 

daqueles conteúdos em discursos e imagens políticas com potencial inclinação 

antipeemedebista. 

                                                             
9 Perillo inicia-se na política como assessor pessoal de Henrique Santillo, entre 1990-91. Atua no movimento 
jovem do PMDB, base importante na sua primeira eleição a deputado estadual. O grupo Santillocomandou a 
Fundação de Estudos do PMDB e assim ficou conhecido por alguns anos. Marconi Perillo tinha 35 anos em 
1998, quando se torna o mais jovem governador eleito no país. 



Primeiramente, sobressaiu nas pesquisas o peso negativo da longevidade do poder 

de um grupo e suas lideranças, sendo Iris Rezende a figura de maior visibilidade nesse 

desgaste. Afinal, desde a acachapante vitória do PMDB em 1982, envolta pela matriz da 

democratização, decorreram quatro mandatos ininterruptos do partido. Fica difícil 

desconhecer que, ao longo desse extenso período de dezesseis anos, formara-se no seio do 

eleitorado sentimentos de dádiva, de reconhecimento de realizações e mesmo de lealdade 

para com o partido. Da mesma forma, mas com sinal trocado, também saltava aos olhos a 

antiga lição sobre os desgastes provocados pelo exercício do poder. Em heterogêneas 

frentes de convivência política e social em Goiás pululavam tendências de erosão da 

simpatia ao PMDB. Na sociedade civil, junto aos movimentos sociais mais atuantes: 

movimentos sindicais e comunitários, círculos intelectuais ligados às artes, à produção 

cultural e às universidades, meios jovens em princípio avessos contra todo e qualquer 

poder, segmentos de funcionários públicos, etc.). Na sociedade política, acumulavam-se 

desavenças de grupos e lideranças importantes com o estilo centralizador de Iris Rezende, 

cuja hegemonia no PMDB provocara o afastamento em série dos principais líderes: Mauro 

Borges, Henrique Santillo e Irapuã Costa Jr.. Desses dois planos, uma onda de aversão ao 

PMDB e a Iris Rezende, transborda para áreas difusas da opinião pública, sem que, nas 

sucessivas eleições, ela tenha encontrado equivalência nas alternativas eleitorais 

apresentadas pelas elites partidárias.  

Foi necessária a ocorrência da queda de 1998, ao modo retumbante como se deu, 

para se perceber que o descolamento da vontade popular em relação ao PMDB já produzia 

frutos maduros em 1994, porém faltava quem se mostrasse apto a colhê-los. A vocação 

para a mudança voltava a fermentar a cultura política, fertilizando-a em diferentes 

camadas da opinião coletiva. A busca era mesmo de perfis e discursos capazes de traduzir 

os seus conteúdos mais genuínos. 

Um segundo fator captado nas sondagens qualitativas ajuda a delinear o perfil do 

candidato e do discurso para vocalizar e figurar os parâmetros da mudança não somente 

na alternância, ou em denúncias do continuísmo e da exclusividade de um grupo no poder. 

Eram esperados candidato, postura, trajetória e slogans com aparência e atributos 

simetricamente opostos aos do poder antigo e envelhecido, do PMDB e de Iris Rezende. 

Balestra foi o primeiro a perceber a impossibilidade de, ele próprio, desempenhar esse 



papel. Sua imagem política assemelhava-se ao conjunto imaginário então refutado, o que o 

leva a afastar-se da cena para entrar a imagem do jovem. A questão suplementar, e 

prática, consistia em angariar confiabilidade à promessa de mudança e renovação. Com 35 

anos de idade, domínio discursivo e desenvoltura performática buscada nas referências da 

questão democrática ascendente na década anterior, Perillo emerge como o antagonista 

apropriado para o inglório enfrentamento com Iris Rezende. Apesar das improváveis 

chances de êxito, sua investidura sob tom iconoclasta estaria no mínimo plantando 

sementes para a continuidade da política. 

Restava aos articuladores da candidatura formatar os instrumentos para transmitir 

a idéia de mudança capitaneada pelo jovem e arrojado combatente. “A simples ‘corrente 

de idéias’ não se torna num movimento político senão quando as idéias propostas são 

reconhecidas no exterior do círculo de profissionais”. (BOURDIEU, 1989 – p. 183). Essa 

terceira linha do empreendimento eleitoral requeria definições a serem buscadas através 

de mergulhos mais profundos no sentimento coletivo regional. Do leque de alternativas 

captadas pelos resultados de numerosos grupos focais, entrevistas em profundidade e 

testes de fixação de mensagem brotou a escolha por um duplo vetor da propaganda 

eleitoral, para demarcar a locução e as performances antípodas ao PMDB e a Iris. O slogan 

“tempo novo” veio com a função de unificar o plano da racionalidade discursiva assentada 

na descrição acusatória de um tempo antigo – o tempo do PMDB – a ser negado e 

superado. A ele se somariam peças iconográficas criadas sobre distintos significantes dos 

sentidos coletivos, evocativas de um significado unificador e assentado em ícones de 

identificação regional e em simbologia tradutora da realidade diagnosticada. A sequência 

estratégica não desprega os olhos do lema fundador decantado por Balandier, de que “o 

grande ator político comanda [altera e dirige] o real através do imaginário” (BALANDIER, 

1981), por meio do uso eficiente de metáforas alimentadas no folclore das folias e 

congadas, no burlesco personagem caipira Nerso da Captinga, na transposição alegórica do 

diagnóstico racionalizado sobre a oligarquização do poder e a familiocracia (de iris 

Rezende) para objetos do léxico popular, como a “panelinha”. 

Assim constituída a base de orientação dos discursos e imagens na campanha 

eleitoral, a candidatura de Marconi Perillo logra desnudar com espantosa rapidez e 

eficiência a corrosão do poder hegemônico, há anos em curso, ao ponto de encorajar 



progressivos deslocamentos dos vínculos estruturados de indivíduos e grupos na esfera 

política estadual. Dos três constructos decisivos a essa base estratégica (a bandeira da 

mudança, a juventude do candidato a ela compatível e a profissionalização das técnicas de 

diagnóstico e persuasão), o primeiro deles retinha os componentes substantivos. No 

segundo ganha corpo, voz e contornos faciais o fator contingencial, porém imprescindível 

para contrastar com a simbologia do tradicionalismo e do envelhecimento. E no terceiro, a 

condução e confirmação do efeito de realidade a ser obtido com o enlace dos dois 

anteriores, através do jogo de aparências e da espetacularização tecnicamente orientada.  

No jogo de aparências e na espetacularização o que importa, antes da adequação e 

coerência entre discurso e realidade sobre a qual profere o discurso, é responder às 

demandas do jogo político, manter (ou recuperar, quando despossuído) o controle da 

agenda.  Isso supõe conjugar as intencionalidades ao êxito performático e à representação. 

Se a substância do “remédio midiático-político”10 para prover a identificação com o grande 

público concentra-se no pressuposto da mudança, relega-se a definição da mudança a uma 

unidade de significados vinculada meramente à modernização econômica e à alternância 

do poder. Quantos aos significados ligados a utopias e meios re-distributivos, à renovação 

moralizadora dos costumes políticos, à inversão ou eliminação do sistema de privilégios e 

injustiças, a projetos e premissas jurídicas da função social da propriedade e das riquezas, 

entre outros, estes tópicos participam como coadjuvantes nas situações públicas em que o 

discurso transmuta-se em retórica. Afinal, na linha das agudas aporias vindas dos clássicos, 

desde Maquiavel, e ainda presentes em controvérsias contemporâneas da teoria política, 

“o importante é fazer crer”.  

Somente por pouco tempo o significado da expressão mudança, que ordenou os 

discursos e as imagens da candidatura Marconi, oscilará entre alternância e renovação. 

Após a vitória eleitoral e no transcorrer de suas realizações no governo, rapidamente ficará 

explicitada a supremacia do formalismo liberal que consagra a primeira compreensão. 

Nessa fórmula da democracia, mudança política reduz-se a substituição de elites políticas. 

Assim transcorreu com a nova hegemonia que sucedeu ao domínio do PMDB. Grupos 

dominantes em tempos anteriores ao do PMDB retornam ao poder na roupagem de um 
                                                             
10 Na política contemporânea, a persuasão cada vez mais agrega meios técnicos, sem os quais não 
consegue produzir efeitos de realidade, isto é, criar “...uma visão mediática da realidade que contribua 
para criar a realidade que ela pretende descrever”. (CHAMPANGNE, 1997) 



Tempo novo, como se inovadores fossem, num rodízio que mais reproduz e amplia do que 

renova as antigas práticas políticas, preservadas no período peemedebista, para outra vez 

serem preservadas no tempo novo. 

 

b. 

As referências da produção discursiva e simbólica em 2010 seguem regras e 

processos não-lineares de continuidade e mudança face ao cenário de 1998. De um lado 

repetem-se os contendores principais, Marconi Perillo e Iris Rezende, apesar de 

modificações na disposição dos agentes e situações que, como figurantes, complementam 

os cenários da disputa. Porém, as linhas conjunturais para ativação e leituras da opinião 

coletiva regional mostram-se embaralhadas e diversas, de certo modo invertidas, no cotejo 

das duas eleições.  

Dessa vez, o favorito nas intenções de voto, Marconi Perillo, mantém as 

expectativas de início durante todo o período e todos os eventos da campanha eleitoral, 

até emplacar a maioria de votos nos dois turnos da eleição. Iris Rezende compartilha o 

proscênio com Marconi, reiterando a polarização que vinha de antes, desde a inesperada 

derrota de 1998, e aguardada nos meios políticos e sociais do estado com a certeza mística 

de que fatalmente ocorreria. Como revanche ou como reparação, vista de um lado, e como 

reafirmação das bandeiras modernizantes e contra o tradicionalismo, vista de outro.  

No intervalo de doze anos e três períodos de governo entre as duas eleições muitas 

das chamadas condições objetivas para enquadramento da disputa e dos atores haviam se 

alterado. Marconi tem o nome cotado para a disputa ao Governo Estadual desde as 

eleições de 2006, quando se elege senador com notável tranqüilidade, após 

desincompatibilizar-se do segundo mandato consecutivo no Executivo (fora reeleito em 

2002, no primeiro turno). A estrutura que consegue agregar em torno de sua liderança 

política substitui com rapidez e eficiência o poderio anterior do PMDB em praticamente 

todas as regiões do Estado. A exceção a ser registrada fixa-se nas dificuldades para eleger 

correligionários às prefeituras da capital, Goiânia, e de cidades de maiores eleitorados, 

como Anápolis. Seu nome nas pesquisas aparece vinculado com solidez a ações de governo 



com elevada aprovação popular, em particular no setor de serviços ao cidadão 

(descentralização informatizada de atendimento de praticamente todas as secretarias e 

órgãos, chamado Vapt / Vupt); subvenções nos custos do transporte coletivo de Capital; 

incremento artístico-cultural e no turismo, com carro-chefe no Festival Internacional de 

Cinema Ambiental – Fica; unificação e consolidação da Universidade Estadual de Goiás – 

UEG, acompanhado do inédito programa social Bolsas Universitárias; os programas 

Produzir (versão estendida dos incentivos fiscais do programa Fomentar, do PMDB), Banco 

do Povo, de apoio e empréstimos facilitados a pequenos e micro-empreendedores e a 

redução de alíquotas do ICMS. 

O comando político de Perillo também vê inflada sua aprovação por outras 

questões que, se no momento de execução angaria prestígio, vão depois revelar-se 

controversas e sujeitas a descrédito. A principal será sem dúvida o reforço às teses de 

redução e, no limite, esgotamento do Estado e do controle público na dinamização da 

economia, já que o primeiro mandato coincide com a hegemonia da retórica neoliberal 

encampada pelo Governo Fernando Henrique em âmbito federal. A política de 

privatizações de empresas públicas e a re-estruturação do sistema administrativo sob os 

auspícios da “reforma de Estado” de Bresser Pereira transcorrem nesse período. Mesmo 

sem dispor de avaliações empiricamente fundamentadas das medidas e resultados 

regionais nesses dois campos, pode-se afirmar que no contexto das cobranças a elas 

lançadas poucos anos após, quando no Governo Lula a ação Estatal e pública na economia 

recupera legitimidade, sua defesa não encontra espaços nas mensagens político-eleitorais 

de Marconi e seguidores. Talvez tenha ficado entre os funcionários públicos estaduais e em 

sua propalada capacidade de irradiação social da opinião política em Goiás (BORGES, 

1997). Junto a esse estrato, de forte sedimentação corporativa confirmada desde os 

estudos de Weber sobre a burocracia, Perillo implanta profundas raízes de apoio eleitoral, 

iniciada com a efetuação de pagamento de salários dentro do mês trabalhado. 

Quanto aos conteúdos subjetivos formados nos campos correspondentes a essas 

realizações administrativas e econômico-sociais, a base discursiva de Perillo em 2010 

forçosamente assume roteiros convencionais fixados em números e obras, no sentido de 

caracterização de eficiência. Os motes das peças de discurso e imagens ficam nivelados às 

dos dois opositores principais (além de Iris Rezende, o ex-aliado Vanderlan Cardoso/PR-PP), 



pois todos eles apresentam-se regidos pela condição de terem sido governantes ou 

vinculados ao governo. O duelo para comprovação de eficiência estanca o debate das 

diferenças programáticas ou ideológicas que em contendas anteriores dirigiu a 

intencionalidade na construção da imagem. Apenas num plano suplementar Marconi 

procura se valer de apelos ao ainda recente “evento fundador” de 1998. Mas o risco de 

impregnar a mensagem de atavismo inócuo, empurra a campanha eleitoral para a lógica da 

continuidade e mudança, num contexto que acaba enredando os todos os candidatos.11 

A engenharia político-eleitoral da coligação de Perillo (PSDB-DEM) fica melhor 

apreendida quando a ela se acresce a consistente articulação estabelecida por seus líderes 

em segmentos da sociedade civil durante sua experiência hegemônica recente. O 

empresariado de maiores investimentos no estado e os meios de comunicação (escrita e de 

rádio e TV) de maior influência, além dos segmentos religiosos que demonstram 

desenvoltura para o engajamento político, formam a base d a hegemonia de Perillo e do 

PSDB, com expressividade incomum. Em conseqüência, tudo somado, desde as primeiras 

sondagens de intenção de voto, em março, até o final do pleito no segundo turno, Perillo 

mantêm vantagem sobre Iris Rezende, que variam de 3% a 12% conforme o momento da 

campanha e os institutos que as divulgam. 

Para prosseguir cabe agora delimitar os parâmetros delineadores de uma 

interpretação analítica e retrospectiva da disputa de 2010, sublinhando o peso relativo de 

pelo menos dois movimentos na conjuntura de atores, coligações e produção das posturas 

e discursos: a cisão no campo liberal-conservador que dera suporte à ascensão de Perillo 

em 1998 e às gestões do chamado Tempo Novo, desde então e as condições do retorno e 

Iris Rezende ao plano das lutas hegemônicas regionais 

Visto como bloco hegemônico, a unidade da coligação Tempo Novo mostrara-se 

determinante nas disputas precedentes ao Governo Estadual. Em 1998 e 2002 PSDB, PP e 

DEM (ex-PFL) lideram as expressões institucionais da insatisfação e antagonismos ao 

                                                             
11 Cinco candidatos se inscreveram, mas as notas aqui desenvolvidas resultam da observação quase 
exclusiva das campanhas de Marconi Perillo e Iris Rezende. Algumas referências à candidatura de 
Alcides Rodrigues entrarão eventualmente nas considerações adiante, somente para compor os 
cenários da conjuntura eleitoral, como poderá ser notado. No 1º Turno, obteve 16,6% dos votos válidos. 
As outras duas candidaturas de Marta Jane (PCB) e Washington Fraga (PSOL) deixam de enfocadas em 
função de não terem estabelecido diálogos relevantes nos segmentos de opinião para além de seus 
campos discursivos originais. Sua votações foram de 0,49% e 0,18%, respectivamente. 



domínio do PMDB de Iris Rezende, dando forma à estruturação de alternativas econômico-

sociais e político-culturais na sociedade regional. Após reeleger Perillo com relativa 

tranquilidade em 2002, o consenso de suas forças internas perde solidez no pleito de 2006, 

do qual participa com duas candidaturas no 1º. Turno. Reunificadas no 2º. Turno, essas 

forças elevam ao poder o vice nas duas primeiras experiências, Alcides Rodrigues. Exceto 

na reeleição de Perillo as vitórias eleitorais sobre o PMDB acontecem em disputas 

renhidas. O PT mantém participação de coadjuvante nos pleitos, satisfeito com o discurso e 

estratégia de estruturação regional da legenda12.  

Durante seu governo, Alcides e aliados distanciam-se da liderança de Perillo, após 

intensificar denúncias das heranças administrativas deixadas pelos dois mandatos de 

Perillo, a situação falimentar da empresa estatal de energia elétrica (Celg) e o 

endividamento da contas públicas. Ao confirmar-se, a ruptura entre Perillo e Alcides 

promove alteração substantiva na aliança do conservadorismo que ditou o enredo político 

de Goiás nos últimos anos e resulta na grande novidade da disputa eleitoral de 2010. Os 

dissidentes centrados na liderança emergente do governador assumem o discurso de 

“terceira via” na política regional, antes habitual nas bandeiras à esquerda (PT, PSB). 

Apresentam candidatura próprio ao Governo Estadual, pela coligação nucleada por PR e 

PP, que no entanto, não quebra a lógica da polarização tradicional entre PMDB e PSDB. Seu 

candidato Vanderlan Cardoso atinge 16,62% das opções do eleitorado e no segundo turno 

declara apoio a Iris Rezende. 

Outra fratura na base de Perillo, além da dissidência Alcides é a de Ronaldo Caiado, 

do DEM. Nesse episódio percebe-se um peculiar enfrentamento de lideranças, útil para 

auxiliar na percepção do estilo centralizador de Perillo à frente da nova formação 

hegemônica em Goiás13.  

                                                             
12 Em 2006 os petistas coligam-se ao PSB, que apresenta Barbosa Neto a governador, com a dupla 
estratégia de reforço do projeto nacional em torno do presidente Lula e de, buscar a efetivação de uma 
“terceira” via nas disputas políticas regionais, há décadas estruturada na bipolaridade tradicional entre 
PMDB (antes PSD e MDB) e as forças que antes se reuniam nas siglas UDN, Arena, PDS e sucessoras, 
com reforço do PSDB desde 1998. (BORGES, 988 e 2004). O discurso da “terceira via” prosseguirá em 
2010, num dos eixos da candidatura de Vanderlan Cardoso (PR-PP) representando dissidência do Tempo 
Novo, com patrocínio do governador Alcides Rodrigues. 
13 Já no primeiro mandato do “Tempo Novo”, Ronaldo Caiado abre confronto com o então governador 
Perillo, a quem acusa de cooptação de prefeitos e lideranças do PFL (depois DEM) no interior com vistas 
a fundar hegemonia partidária do PSDB a partir dos recursos de governo. No pleito de 2010, Caiado (que 



 Até o presente momento, a exposição dos componentes centrais na construção 

discursiva prendeu-se à indicação dos modos como esses conteúdos da subjetividade 

coletiva ganharam tradução simbólica sob o ângulo das forças e interesses anti-PMDB e 

anti-Iris. Essa tônica não significa que se desconheça e se tenha de antemão descartado a 

averiguação dos motivos de apelo “dos derrotados” no período. Os próximos parágrafos 

serão destinados a tal incumbência, lidando com os mecanismos de sustentação da 

liderança de Iris Rezende e do PMDB no plano simbólico e imaginário. 

De um modo geral, os diagnósticos da política regional veiculados nos meios 

políticos, na imprensa e na interpretação acadêmica cultivam um consenso espontâneo a 

respeito de referências do líder peemedebista. Os esforços para relativizar tal senso 

comum, com o fito de dotar de consistência analítica os seus pressupostos ou de superá-

los, tomam por base a extensa trajetória de Iris Rezende na vida pública do estado, iniciada 

ao final dos anos 1950, da qual buscam extrair as bases qualitativas de identificação entre 

liderança e pensamento coletivo. O survey realizado em 1998 – anunciado nos parágrafos 

iniciais para a função de cotejamento com as percepções do presente – detecta a 

percepção de recorrentes associações e metáforas do discurso a uma moldura subjetiva 

designada como “típica do homem comum de Goiás”, em que sobressaem a “Manutenção 

de valores relacionados à vida Rural, e aos hábitos simples do interior” e a propensão a 

comportamentos de “conciliação e consenso, inclusive na política”. Contudo, os 

entrevistados no mesmo estudo utilizam elaborações distintas destas para demarcar o 

estilo político de Iris Rezende, deixando sobressair a imagem de um político 

“monopolizador da liderança e do poder”. Somente num plano secundário distante são 

destacadas em Iris Rezende as propriedades de “bom administrador, empreendedor e 

tocador de obras”; “político tradicional e clientelista”; e “habilidade e competência 

políticas” 14. 

                                                                                                                                                                                   
nos anos 1980 encabeçara a fundação da União Democrática Ruralista-UDR, tornando-se referência 
ideológica à época da constituinte de 1986), assume posição pública de não apoiar a candidatura de 
Perillo, distinguindo-se da decisão aprova em convenção de seu partido. Quatro anos antes, em 2006, 
ele havia conduzido o processo em que o PFL se afastou do Tempo Novo, ao concorrer com candidatura 
própria ao Governo Estadual. A votação do candidato Demóstenes Torres, no entanto, ficou inferior a 
4%. No segundo turno, o PFL recompõe-se à coligação anti-peemedebista que elege Alcides Rodrigues. 
14 No survey de 1998, a figura de Iris Rezende foi majoritariamente associada por profissionais na 

produção de discursos e imagens políticas em Goiás às referências “Manutenção de valores 
relacionados à vida Rural, e aos hábitos simples do interior” e “Conciliação e consenso, inclusive na 



 Parece lícito agregar à composição da imagem de Iris Rezende os parâmetros 

de percepção do papel e significados conferidos ao PMDB, que se formaram do auge do 

período hegemônico do partido em Goiás. Afinal, repetindo o que se mencionou 

parágrafos atrás, o peso da liderança pessoal de Iris respondia, então, pelas componentes 

essenciais na trajetória e na imagem da legenda, para o bem e o para o mal. Assim, como à 

época o estudo concluiu, as ‘ações de infra-estrutura’ e os avanços da ‘industrialização 

regional’ fixaram as faces positivas do período de Iris e do PMDB no comando da política 

goiana. De outro lado, os aspectos que transpareceram negativos e certamente atuaram 

no posterior desgaste do PMDB, estiveram ligados, segundo os produtores e analistas 

entrevistados às ações de seus governos nos setores da Educação e da Saúde, bem como 

no plano da ‘moralização político-administrativa’.  

 Pudemos rastrear até o momento e em breves linhas a visualização algo nítida 

de conteúdos disponíveis às iniciativas dos profissionais que em 1998 empenharam-se em 

ativar a consciência e o imaginário dos diferentes segmentos sociais dos goianos a respeito 

de Iris e do PMDB. No contexto de doze adiante, tais elementos já não se prestam, ou não 

mais carregam a intensidade de antes, para fermentar os mesmos significados e 

referências na subjetividade coletiva, no sentido de orientar julgamentos e escolhas 

político-eleitorais. Do núcleo gerador das idéias-força de Marconi Perillo, a estratégia de 

2010 desloca a criação discursiva para a mística da “eficiência”, do planejamento e do 

avanço na “competitividade globalizada”, designando primazia de comparar realizações 

entre governos (não mais as chamadas para da mudança, da juventude e da identificação 

mística com a mística do sonho rural, que presidiram 1998). Do lado de Iris Rezende, a 

modificação de postura é mais visível, a começar pelo imperativo da posição relativa às 

experiências no campo político: de uma vez, traçar o discurso eleitoral proposto após 16 

anos no poder; de outra, após 12 anos na oposição. Sob inversão das posições, esse quadro 

também elucida a motivação de Perillo. 

 Em 2010 a pregação do PMDB mantém-se apegada à figura de Iris Rezende, 

refletindo a extensão do presidencialismo definidor do regime político à dinâmica de 

eleições majoritárias, porém já amenizando o personalismo no centro dos discursos e 

                                                                                                                                                                                   
política”. (BORGES, 1998. Cf. também as dissertações defendidas no PPGHistória da UFG:  CUNHA, 2008; 
e de MEDEIROS, 1999. Publicações não-acadêmicas costumam oferecer vantagens para acesso a 
referências históricas, as de ROCHA, 2004; e de LYRA e QUEIROZ, 1991, desde que descontado o corte 
laudatório do texto, como nesta última. 



imagens veiculadas. O candidato ressurge no plano da disputa de poder regional, 

apresentando-se modificado e portador de elementos de renovação social e cultural antes 

alheios ao seu perfil e às convicções mantidas sobre sua inserção na política. Iris raramente 

vai evocar, como era usual na sua trajetória anterior, a crença na função messiânica a que 

se via predestinado e na fusão com a vontade popular como orientadores da auto-imagem. 

As declarações com esse teor fazem-se raras e dividem espaços com ênfases no 

aprendizado das derrotas e na convivência com a nova época. Atributos da capacidade 

decisória e administrativa, não mais são dons inatos ou puramente sensitivos de suas 

virtudes, mas misturam-se e reconhecem-se dependentes da capacidade de se aproximar e 

dialogar com demandas e movimentos sociais de novo tipo.  

 Nesse novo quadro despontam momentos e formas do mítico converter-se ao 

secular, do carisma subordinar-se à inevitável rotinização da democracia, transpondo Iris 

para outro plano de legitimação da autoridade e da liderança. Os indicadores dessa 

transposição trazem à tona da análise os termos do debate contemporâneo que delineia as 

estruturas da “nova cultura política”, centrados entre outros em Terry Clark, David Held 

(CLARK, 2007; HELD, 1993). Essa linha de argumentos propõe que nas sociedades pós-

industriais, fatores de identificação e motivações dos indivíduos na busca por direitos 

emergem descolados de padrões de lealdade, associativismo e representação 

anteriormente dominantes. As dinâmicas das relações entre autoridade e obediência, 

indivíduo e polis, deixam de se guiar pelas ou clientelística ou ideológica, bem como das 

formas de ação delas decorrentes, e que, ademais também informavam normativamente 

os modelos de interpretação teórica (CLARK y NAVARRO,  2007).  

 Desenvolvem-se nesses ambientes os valores e crenças, engajamentos e 

atitudes que prescindem de vínculos permanentes e orgânicos das vontades, ao modo do 

que sucede nas modalidades convencionais da representação política como o Estado, os 

partidos, os sindicatos e movimentos reivindicativos tradicionais. As sociabilidades 

conhecem e exercitam maneiras de demonstrar solidariedade e cidadania que não lhes 

cobram fidelidade, disciplina, reuniões, etc. Nelas, a autonomia da ação coletiva é 

impulsionada sem obstruir a autonomia e a reflexividade dos sujeitos individuais. Os temas 

que impulsionam a consciência da política e dos direitos ligam-se a universos de existência 

não-necessariamente direcionados aos níveis institucionalizados da política, mas geram 



discursos que  interpelam esses níveis e revolvem seus mecanismos legitimadores (defesa 

do verde, inclusividade e direitos humanos; campanhas antitabagistas, corporalidade e 

cultura física; defesa dos consumidores; reconhecimento das diferenças de gênero, raciais 

e de sexo; defesa de minorias e da qualidade de vida; regeneração estética dos centros das 

cidades e afetividade em tribos urbanas; defesa de tradições e patrimônio imaterial, etc.).  

 Nas lógicas da nova cultura política as mobilizações afins a tais temas supõem 

convencimentos e militâncias que não passam pelos partidos, nem pelas profissões, 

ideologias ou religiões e distinguem-se também das predisposições de adesão e voto 

através da tutela ou da deferência à autoridade. Seus motivos podem focalizar-se tanto em 

objetos ou práticas que denotem insatisfação ou bem-estar momentâneo sem a 

obrigatoriedade de pertencimento regular e racionalizado a organizações, quanto em 

causas de escopo moral abrangente, porém focalizadas na ação, como as demandas por 

políticas públicas ambientais ou de defesa de direitos humanos ameaçados. O ativismo que 

impulsionam revela envolvimento de sujeitos sociais com alto grau de informação e baixa 

predisposição para integrar organizações permanentes. (CLARK, op. cit.) 

 Retornando à diferenciação discursiva de Iris Rezende em 1998 e 2010 na 

política regional de Goiás, como delimitar empiricamente essa mudança? Recorremos a 

duas hipóteses iniciais para efetuar uma contextualização necessária, com o cuidado de 

alertar para o seu caráter exploratório, que demanda posterior averiguação.  

 A gestão de Iris Rezende na Prefeitura de Goiânia propicia seu retorno ao 

centro do processo político, após a vitória eleitoral em 2004. Até então, os meios políticos 

decretavam, sem margem a dúvida, o encerramento do ciclo político de Iris Rezende e do 

PMDB em âmbito regional. Afinal de contas, após a derrota de 1998, o partido tivera 

participação esquálida e liliputiana nas votações municipais de 2000. Na capital, não 

alcançou 5% dos votos a prefeito e elegeu somente um vereador para as 33 vagas à 

Câmara Municipal. No pleito de 2002, com duas vagas de senador em disputa, Iris 

candidata-se e não consegue eleger-se, ficando atrás de dois candidatos tidos com 

expressividade eleitoral sobejamente inferior, deputada federal Lúcia Vânia (PSDB) e 

promotor público Demóstenes Torres (PFL). O fator de definição da nova derrota de Iris 

Rezende foi a atuação do então governador Perillo, com prestígio popular em alta e 

empenhado na vinculação dos votos de sua reeleição com a dos dois aliados ao Senado. 



 Diante da iminente rota para encerramento da vida pública, tendo em vista 

inclusive a avançada idade, a vitória eleitoral a prefeito da Capital goiana devolve do antigo 

líder peemedebista ares de grandiosidade e ao seu redor o PMDB experimenta notável 

ressurreição. No exercício da administração, um novo estilo vai rapidamente se fazer notar. 

Ademais ao plano de obras que adota para manutenção da antiga fleuma de 

empreendedor eficiente, o prefeito buscará associar-se a questões e temas da 

contemporaneidade que o aproximem das gerações jovens e que ele afirmava serem 

desconhecedoras de suas referências na vida pública. Para tal, o discurso mostra-se versátil 

e atualizado, com centro em situações pontuais que antes eram relegadas, mas que agora 

preenchem as agendas de imprensa, de movimentos societários e da nova cultura política. 

Qualidade de vida, multiplicação geométrica de parques verdes em torno das principais 

nascentes d’água e excelência nos serviços aos habitantes. Quando Iris Rezende busca a 

reeleição em 2008, essas situações dominam a composição cênica das peças levadas a 

público. Além disso, a remodelação da figura política do governante encontra uma 

ilustração exemplar nas aparições pela imprensa do idoso e radiante prefeito em 

caminhadas pela saúde, em mini-maratonas ao lado de centenas de jovens. Balandier, 

Clark e outros ressaltam a importância da utilização do corpo para as performances 

exigidas na política do espetáculo (Cf. Balandier, op. cit. – p. 15; Clark, op. cit. – p. 32).  

 Com aprovação popular irrigada durante a gestão, o prefeito vê restabelecida 

sua liderança junto ao eleitorado da Capital, que se desdobra para os maiores municípios 

da Região Metropolitana e para o interior do Estado. Na esteira, do prestígio pessoal do 

líder há a reabilitação do PMDB como estrutura eleitoral competitiva, fazendo anunciar, 

desde então, a inevitável revanche eleitoral com Marconi Perillo para 2010. 

 A aproximação de Iris Rezende com o esquema de poder do presidente Lula 

será o segundo condicionante empírico na alteração da imagem e da base discursiva de Iris 

Rezende para 2010. Cabe uma observação preliminar a respeito dos efeitos do vínculo 

entre elementos nacionais e regionais do pleito. O pensamento político brasileiro reserva 

uma atenção especial ao tema e, desde o trabalho referencial de Lima Jr., deixa-se de 

tomar o peso das definições nacionais dos agentes na determinação do comportamento 

eleitoral (LIMA JR., 1993). Essa análise é compartilhada, como suposição, pelos 

profissionais dos discursos e imagens políticas, que nas respostas de 1998 admitem na 



maioria das suas orientações de análise da política goiana a elaboração afirmativa sobre a 

“autonomia dos processos regionais frente aos processos nacionais”. 

 Ainda no primeiro mandato na Prefeitura de Goiânia Iris Rezende reforça o 

movimento nacional do PMDB rumo à aliança com o projeto do PT e do presidente Lula. 

Em Goiás essa tendência torna-se hegemônica mesmo sob resistência interna no PT, que 

perdura até a convenção de junho para definir apoio do partido a Iris Rezende. Antes, 

porém, a aproximação já tivera precedente com aprovação dos petistas em 2008, coligar-

se com o PMDB e indicar o candidato a vice-prefeito na chapa de Iris Rezende à reeleição. 

A estratégia de unidade entre petistas e peemedebistas deitava lastro no antagonismo 

comum ao comando de Perillo na política goiana, devido ao papel do senador ao Governo 

Federal, desde 2005, no episódio que ficou conhecido como “mensalão”, e ao 

amadurecimento de Iris para o confronto com Perillo, como o único candidato a reunir 

condições de encabeçar a disputa.  

 

 

  

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As notas acima fundamentam a abordagem de pesquisa sobre dois diferentes 

contextos de produção discursiva e do estabelecimento de estratégias para mobilizar 

crenças, valores e representações com finalidades eleitorais. Estão em andamento 

entrevistas em profundidade com cerca de 40 profissionais de larga experiência nas tarefas 

de mediação política.  As disputas eleitorais realizadas em Goiás nos anos de 1998 e 2010 

prestam-se com singular vantagem à análise comparada baseada em componentes 

simbólicos e imaginários da política, dado o cotejamento propiciado pela manutenção (e 

repetição) dos principais atores no processo, em que pese alterações de conjuntura e das 

formações discursivas fundamentais. 

 Os dados da primeira etapa de entrevistas, ordenados a partir de formulário 

especificamente preparado para viabilizar tabulações, darão base às leituras preliminares e 

ao desenho de cenários para o aprofundamento dos planos da investigação. Esse esforço 



com o trabalho de campo encontra-se em fase de finalização e deve ser encaminhado para 

debate nos fóruns das disciplinas da análise política, assim que convertidos em quadros 

disponíveis para a interpretação sistemática. 
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