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 e o entendimento.

Provérbios de Salomão 

RESUMO

O conceito  de agendamento  (agenda-setting no inglês)  foi  exposto pela  primeira  vez  por 
McCombs e Shaw, em 1972. Os estudos se aplicaram na cobertura realizada pelos meios de 
comunicação  nas  eleições  presidenciais  dos  Estados  Unidos  de  1968.  As  pesquisas 
convergiram para o campo político no intuito de verificar a influência jornalística nos embates 
ideológicos. De acordo com a teoria, os assuntos focados nos meios influenciam as conversas 
das pessoas. Segundo a evolução dos estudos, os mídia dizem aos indivíduos em que pensar, 
mas também como pensar nisso, e consequentemente o que  pensar. Mas seus efeitos variam 
de  pessoa  para  pessoa.  O  agendamento  depende  da  relação  entre  os  produtores  das 
informações e os leitores/receptores das mensagens. São os jornalistas que transformam um 
fato em notícia e dão visibilidade ao mesmo. O processo do agendamento é constituído pela 
agenda midiática, agenda pública e agenda política. O objetivo central de nosso trabalho é 
sobre como a coluna do jornalista Dorian Jorge Freire sofre os efeitos do agendamento da 
imprensa nacional.  O corpus deste estudo é, portanto,  a coluna do jornalista Dorian Jorge 
Freire,  veiculada  no  jornal  “Gazeta  do  Oeste”,  de  Mossoró-RN.  Realizamos  pesquisa 
qualitativa-interpretativa e para a análise dos elementos levantados nos baseamos na Teoria 
do Jornalismo e recorremos aos métodos da Análise do Conteúdo. Ao final da nossa pesquisa, 
constatamos que o agendamento atribui poderes importantes aos jornalistas, não apenas na 
prática de selecionar, produzir e transmitir as informações, mas no sentido de levar às pessoas 
a uma reflexão sobre os assuntos que afetam a sociedade.  

Palavras-chave: Agendamento. Jornalismo. Coluna.
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ABSTRACT

The  scheduling  concept  (agenda-setting  in  English)  it  was  exposed  for  the  first  time  by 
McCombs and Shaw, in 1972. The studies were applied in the covering accomplished by the 
communication  means  in  the  presidential  elections  of  the  United  States  in  1968.  The 
researches  converged  for  the  political  field  in  the  intention  of  verifying  the  journalistic 
influence in the ideological collisions. In agreement with the theory, the subjects treated in the 
means influence the people’s chats. According to the evolution of the studies, the media says 
the individuals in that to think, but also how to think in that, and consequently what to think. 
But your effects vary of person for person. The scheduling depends on the relationship among 
the producing of the information and the readers/receptors  of the messages.  They are the 
journalists that transform a fact in news and they give visibility to the same. The process of 
the scheduling is constituted by the media agenda-setting, public agenda-setting and policy 
agenda-setting.  The objective headquarters  of our work is  on as journalist’s  Dorian Jorge 
Freire column it suffers the effects of the scheduling of the national press. The core of this  
study is journalist’s Dorian Jorge Freire column, transmitted in the newspaper “Gazeta do 
Oeste”,  of  Mossoró-RN.  We  accomplished  qualitative-interpretative  research  and  for  the 
analysis of the lifted up elements we based on the Theory of the Journalism and we fell back 
upon the methods of the analysis of the content. At the end of our research, we verified that 
the scheduling attributes important powers to the journalists, not just in practice of selecting, 
to produce and to  transmit  the information,  but in the sense of taking to the people to  a 
reflection on the subjects that affect the society.  

Key Words: Scheduling. Journalism. Column.
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INTRODUÇÃO

A experiência da leitura da coluna do jornalista Dorian Jorge Freire, o interesse pela 

atividade jornalística, em especial pelo gênero opinativo e as discussões com os professores 

em sala  de aula  nos impulsionaram a estudar  o agendamento  no jornalismo.  No presente 

trabalho,  vamos  investigar  a  hipótese  do  agendamento  no  jornalismo  local,  a  partir  das 

informações e notícias extraídas da imprensa nacional. O corpus para desenvolver a pesquisa 

é  a  coluna  assinada  pelo jornalista  Dorian  Jorge Freire,  no jornal  “Gazeta  do Oeste”,  de 

Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. 

O período delimitado para os estudos é de novembro de 1989 a novembro de 1990, 

que compreende dozes meses entre a realização de duas eleições. Nos meses de novembro e 

dezembro  de  1989,  realizaram-se  o  primeiro  e  o segundo turno das  eleições  diretas  para 

presidente da República, que culminaram com a ascensão de Fernando Collor de Mello ao 

governo do país, após a disputa com o hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No ano 

seguinte (outubro – 1º turno – e novembro – 2º turno) ocorreu a eleição do governador do 

Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  senadores,  deputados  federais,  deputados  estaduais,  a 

exemplo de outras unidades da federação. 

A delimitação do período se relaciona com os estudos sobre o agendamento, que se 

iniciaram  também  na  cobertura  de  um  processo  eleitoral,  realizada  pelos  meios  de 

comunicação, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 1968. A escolha da coluna do 

jornalista Dorian Jorge Freire como corpus tem a ver com o perfil do profissional, que atuou 

em Mossoró e Natal, no Rio Grande do Norte, e em outros centros do país. Trata-se de um 

personagem que sofreu, no exercício da profissão, as conseqüências do Golpe Militar,  em 

1964, e que testemunhou a transição entre a ditadura e a democracia, com a realização das 

eleições diretas para presidente, em 1989. 

Avaliaremos as colunas escritas por Dorian Jorge Freire, relativas ao período citado, 

para tentar comprovar a existência do agendamento pela imprensa nacional com relação a 

assuntos ligados a agenda política e a agenda governamental. Selecionamos aleatoriamente a 

título  de  amostragem  e  para  a  análise,  dos  doze  meses  delimitados,  vinte  e  seis  notas 

(fragmentos),  nas  quais  o  agendamento  da  coluna  ocorre  de  maneira  explícita,  e 

disponibilizamos a outra parte dos textos pesquisados nos anexos a este trabalho. 
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O questionamento principal da nossa pesquisa é sobre como a coluna do jornalista 

Dorian Jorge Freire sofre os efeitos do agendamento através da imprensa nacional. A partir da 

pergunta  central,  definimos  o  objeto  geral  da  nossa  pesquisa:  Analisar  os  efeitos  do 

agendamento na coluna de Dorian Jorge Freire. 

Do  objetivo  geral,  partimos  para  delinear  os  objetivos  específicos:  verificar  os 

assuntos  predominantes  do agendamento  na coluna de Dorian  Jorge Freire  no período de 

novembro de 1989 a novembro de 1990; e demonstrar a influência de jornais de maior porte 

na coluna de Dorian Jorge Freire. 

Vamos utilizar a teoria do agenda-setting como fundamento para tentar responder à 

questão  principal  e  aos  objetivos  específicos  da  nossa  pesquisa,  cujo  corpus,  como  já 

afirmamos,  é  a coluna de Dorian Jorge Freire.   Os textos selecionados da coluna estarão 

inseridos em caixa de texto, alinhados à esquerda, com fonte Times New Roman, em Itálico, 

tamanho 11. Os demais textos referentes às colunas pesquisadas, no período já mencionado, 

constarão dos anexos, apresentados na mesma fonte, em tamanho 12, normal. 

Optamos pelo modelo de pesquisa qualitativa-interpretativa e o método da Análise do 

Conteúdo e dividimos o estudo em três capítulos. No primeiro, iniciaremos com uma breve 

abordagem  dos  conceitos  de  jornalismo,  informação,  opinião  e  coluna.  Em  seguida 

iniciaremos  o  estudo  sobre  os  efeitos  do  agendamento,  mostrando  em  que  contexto 

começaram  as  pesquisas  sobre  a  questão,  referindo-nos  aos  paradigmas  então  vigentes. 

Destacaremos a influência da agenda dos jornalistas na agenda do público, ao relatar os fatos 

e  acontecimentos  do  cotidiano  e  como  pode haver  a  variação  no desenvolvimento  desse 

processo. 

Reservamos  o  segundo  capítulo  para  traçar  um  breve  perfil  sobre  a  trajetória 

profissional de Dorian Jorge Freire. Intercalaremos a apresentação com elementos teóricos 

referentes à luta dos jornalistas por um estatuto social, pelo reconhecimento da profissão, a 

constituição de uma cultura, a formação de uma ideologia e a construção de uma identidade. 

No terceiro capítulo, faremos uma análise mais específica do corpus para verificar a 

possibilidade dos efeitos do agendamento da imprensa nacional na coluna de Dorian Jorge 

Freire. Na avaliação dos textos da coluna, vamos observar qual o direcionamento dado pelo 

jornalista  ao  material  extraído  dos  veículos  de  outros  centros.  Fundamentaremos  a  nossa 

análise  nos  estudos empreendidos  por teóricos  da agenda setting.  Ao final  do trabalho,  a 

pesquisa  realizada  terá  nossas  considerações  para  demonstrar  se  respondemos 
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satisfatoriamente  à  questão  central  dos  estudos  bem  como  se  atendemos  aos  objetivos 

específicos estabelecidos.   
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1   AGENDA-SETTING

Tendo como objeto de estudo a coluna do jornalista Dorian Jorge Freire, do jornal 

“Gazeta do Oeste”, de Mossoró-RN, vamos fundamentar nosso estudo inicialmente e de uma 

maneira breve, nos conceitos de jornalismo, informação, opinião, coluna e mais adiante na 

teoria do agendamento (agenda-setting). 

Começamos pelo conceito de jornalismo, que de acordo com Rabaça e Barbosa (2001, 

p. 405), é: 

Atividade profissional que tem por objeto a apuração, o processamento e a 
transmissão  de  informações  da  atualidade  para  um  público  ou  para 
determinados  segmentos  desse  público,  através  de  veículos  de  difusão 
coletiva (jornal, revista, rádio, televisão, cinema etc.).

 A  natureza  da  prática  jornalística  está  no  volume  de  informações  da  atualidade 

correntes nas páginas dos jornais e de outros meios. 

 Jornalismo é uma profissão de comunicação, mas tem um significado mais específico. 

A comunicação  engloba  toda  a  organização  dos  meios  e  compreende  desde  aqueles  que 

transmitem informações, opinião ou entretenimento ou se insiram no processo: do motorista 

da organização, o vendedor porta a porta ao jornaleiro (KUNCZIK, 2002, p.15-16).

 Numa  definição  mais  estreita,  separa-se  o  jornalismo  do  entretenimento:  “...  o 

jornalismo  é  considerado  a  profissão  principal  ou  suplementar  das  pessoas  que  reúnem, 

detectam avaliam e difundem as notícias; ou que comentam os fatos do momento” (KOSZYK 

e PRUY, 1976, p.146 apud KUNCZIK, 2002, p.16). O jornalista, de acordo com Donsbach 

(1987 apud KUNCZIK, 2002, p. 16) se dedica à elaboração do conteúdo da comunicação de 

massa na avaliação dos fatos, na apuração destes, na difusão das notícias, nos comentários ou 

no entretenimento. 

Historicamente, o jornalismo mostra a informação como essência, abrangendo o relato 

dos fatos, sua análise e julgamento racional. Praticado por indivíduos e equipes, o jornalismo 

possibilita o convívio e o confronto de idéias que permeiam um universo social, no espaço e 

no tempo. São maneiras diferentes de aprender e de relatar o real. Desta forma, mesmo que a 

instituição jornalística estabeleça uma orientação (seja posição ideológica ou linha política a 

ser seguida) para nortear suas mensagens, sempre haverá um olhar diferente, que resultará 

numa opinião distinta e na atribuição de valor às ocorrências do dia-a-dia (MELO, 2003, p. 

102).
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No  entendimento  de  Meditsch  (1992),  o  jornalismo  se  constitui  numa  forma  de 

conhecimento. Para ele, o jornalista não seria alguém que comunica a outrem o conhecimento 

da realidade,  mas é também quem o produz e o reproduz. Tal conhecimento se dissemina 

através da informação e da opinião expressa do jornalista cada vez mais presente no noticiário 

ou nas seções dos jornais. 

As pressões sociais mobilizam e direcionam os veículos nas atividades cotidianas, no 

seu noticiário, no tratamento dado aos fatos. Isso reflete as contradições relativas às estruturas 

que os sustentam, influentes no conteúdo de suas páginas, no caso do jornal impresso. Com 

base nessa linha de raciocínio, Melo (2003, p. 73) rejeita a idéia da “objetividade” jornalística 

que apontaria  para uma postura de neutralidade,  imparcialidade e distanciamento político-

ideológico, da qual as redações norte-americanas tentaram fazer escola em outras partes do 

mundo. 

A  própria  atividade  de  busca  da  informação,  de  sua  posse  e  do  seu  tratamento 

concorrem para que o jornalista  adote,  no desenvolvimento  do processo,  uma posição.  A 

informação funciona como alicerce para o indivíduo conceber uma opinião sobre determinada 

coisa ou ocorrência. Para Beltrão (1980, p. 14), o indivíduo exprime seu juízo ou atribui valor 

a  algo  após  ser  informado  sobre  fatos,  situações  ou  idéias  que  se  entrechocam.  Há uma 

tomada de posição. A opinião do sujeito ganha corpo a partir de uma informação que ele 

obtém sobre um objeto. 

Assim,  a  informação  liga-se  ao  conhecimento  de  dados  elementares,  qualidades 

intrínsecas, características essenciais e aspectos peculiares ao objeto, sobre o qual alguém é 

estimulado a emitir juízo e a opinar. Na ótica de Beltrão, é a informação que induz o homem a 

perceber o real. O homem capta a informação pelos sentidos, armazena-a em sua mente, tanto 

pela capacidade de observação como pela apreensão de mensagens emitidas por outrem. 

O exercício da opinião como fenômeno individual e como fenômeno social parece ser 

uma manifestação da  qual  o  jornalista  não deve se omitir  na sua profissão.  Seu ofício  o 

conduz por um caminho em que, por direito e obrigação, pesa a responsabilidade de opinar. 

Mesmo quando produz uma informação que aparentemente está despida de juízo de valor por 

se traduzir  em relato puro de uma ocorrência.  A natureza de sua função – ensina Beltrão 

(1980, p. 18) – o impele a captar em qualquer campo aquele objeto importante sobre o qual a 

sociedade  exige  uma  definição.  Beltrão  denomina  o  jornalista  de  pregoeiro  da  opinião 

(própria  ou  de  indivíduos  e  grupos  sociais),  de  forma  que  ela  seja  socializada  e 

disponibilizada; e não se restrinja ao mundo privado de cada indivíduo. 
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Segundo Crato (1989, p. 89), o jornalista obriga-se à observação, à escolha, à emissão 

e ao destaque de informações e de idéias que transmite. Desta forma, é influenciado pela visão 

que tem dos fatos,  pelos interesses do público para o qual escreve,  bem como pela  linha 

editorial  do  jornal  em  que  trabalha.  Essas  influências  se  revelam  nas  escolhas  feitas 

diariamente, na seleção dos fatos divulgados e na exclusão de outros do noticiário, na forma 

de redação e apresentação dos acontecimentos. 

Transportada  para  o  contexto  de  hoje,  uma  análise  de  Cremilda  Medina  sobre  a 

atuação da imprensa brasileira no século XIX, pode estar bem atual. Para Medina (1989, p. 

51),  os  jornais  demonstram  mais  interesse  em  formar  opiniões  dos  leitores  do  que 

propriamente priorizam a notícia, a qual por si mesma dá margem à liberdade do receptor para 

tirar  conclusões  em  relação  a  determinado  fato.  Ao  jornalista  é  facultado  analisar  os 

antecedentes da notícia, suas significações e seu contexto, ampliando a sua dimensão através 

de um exercício de interpretação, que ultrapassa limites.  

 As condições  de produção do jornalismo atual  requerem a participação de vários 

atores, o que reduz a possibilidade de controle dos fatos publicados e prepara o terreno para 

manifestar a opinião ou opiniões dos jornalistas.  

Há seções que tornam possível a circulação de diferentes pontos de vista sob forma de 

comentário, resenha, coluna, crônica caricatura e artigo. Vamos nos deter no gênero coluna, 

objeto do nosso estudo. Na imprensa brasileira, o colunismo é marcado por ambigüidades no 

que concerne ao formato bem como ao conteúdo e possibilita ao jornalista se mover com 

relativa liberdade (MELO, 2003, p. 139). Geralmente, por aqui, toda seção fixa é denominada 

coluna, que abrange, de acordo com tal concepção, o comentário, a crônica e até a resenha. A 

coluna originou-se nos layout dos jornais, com a diagramação vertical na qual os textos eram 

dispostos de cima para baixo. Hoje, como a diagramação ocorre também horizontalmente, 

usa-se o termo seção para denominar a coluna, mesmo que esta tome o espaço de uma página 

inteira.

Rabaça e Barbosa (2001, p. 148) registram a versatilidade da coluna como gênero 

jornalístico.  Eles  apresentam a  coluna  como  seção  especializada,  publicada  regularmente, 

assinada, e redigida em estilo mais livre e pessoal em relação ao noticiário comum. Notas, 

sueltos,  crônicas,  artigos  ou  textos-legendas  compõem a  coluna,  que  pode adotar  em seu 

conteúdo  várias  dessas  formas.  Geralmente  diagramada  em  posição  fixa  e  numa  mesma 

página para facilitar  a localização imediata  pelos leitores,  as colunas  mantêm um título e 

cabeçalho constantes.   
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Melo (2003), por sua vez, considera a coluna um mosaico composto por unidades de 

informações curtas e de opinião. A agilidade e a abrangência são características da coluna, 

que cumpre uma função que se constituiu numa particularidade do jornalismo impresso, no 

caso o furo, antes do surgimento do rádio e da televisão. Os colunistas algumas vezes pautam 

noticiários não só dos jornais, mas dos outros veículos ao publicarem em primeira mão fatos, 

idéias  e  julgamentos.   Seus  redatores  tentam  se  antecipar  nos  bastidores  da  notícia, 

descobrindo  fatos  que  estão  por  acontecer,  buscando  opiniões  ainda  não  publicadas  em 

espaços concorrentes e se esforçam para prestar um serviço de orientação da opinião pública.  

 Ainda conforme Melo, trata-se o gênero opinativo coluna de um jornalismo vinculado 

à personalidade do seu redator.  Um estilo  que foge às normas gerais  aplicadas  em outras 

páginas ou no noticiário dos jornais.

Após essa breve abordagem sobre os conceitos de jornalismo, informação, opinião, 

coluna,  vamos  retornar  ao  cerne  deste  trabalho,  para  tentar  responder  como  a  imprensa 

nacional agenda a coluna do jornalista Dorian Jorge Freire, no Jornal “Gazeta do Oeste”, de 

Mossoró-RN. Tentaremos detectar os efeitos do agendamento no espaço assinado por Freire, 

mostrando como o profissional do jornalismo que Melo (2003) denomina de opinativo está 

exposto às pressões e às ambigüidades inerentes ao exercício da atividade.

Abordaremos o conceito de agendamento (agenda-setting no inglês) que, de acordo 

com Traquina (2002, p.13), foi exposto pela primeira vez por McCombs e Shaw, em 1972, 

num artigo  publicado na revista  acadêmica  norte-americana,  quando o paradigma vigente 

considerava “[...] o poder dos mídia reduzido e o seus efeitos limitados”. 

O autor (2002, p.14) estuda o paradigma da agenda-setting dentro da vasta literatura 

do Newsmaking1 e contempla, portanto, os processos de produção das notícias sob uma visão 

sociológica.

Traquina afirma que o primeiro trabalho de investigação empírica sobre agendamento 

bem como outros estudos que o sucederam trataram da influência dos mídia no eleitorado 

durante campanhas eleitorais, na maioria delas, para a presidência dos Estados Unidos.

O autor apresenta de forma resumida o pensamento então vigente sobre agendamento:

A capacidade dos mídia em influenciar a projeção dos acontecimentos na 
opinião  pública  confirma  seu  importante  papel  na  figuração  da  nossa 
realidade social, isto é, de um pseudo-ambiente, fabricado e montado quase 

1 O  conceito  newsmaking  pode  ser  definido  como  o  conjunto  de  elementos  através  dos  quais  os  meios 
informativos controlam e geram os acontecimentos, selecionados através de seus valores, supostamente ligados 
ao interesse público. A maior parte do público tende a aceitar esses valores sem qualquer crítica, construindo a 
partir deles uma visão da realidade (RABAÇA e BARBOSA, 2001, p. 175).
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completamente a partir dos mass mídia (MCCOMBS e SHAW, 1977 apud 
TRAQUINA, 2002, p. 19).

O conceito  de  agendamento  (agenda-setting)  se  estabeleceu  num contexto  em que 

predominavam estudos  para  os  quais  eram diminutos  e  restritos  os  efeitos  da  prática  do 

jornalismo ou da comunicação.

As pesquisas da época convergiram para o campo político no intuito de verificar a 

influência do fazer jornalístico nos embates ideológicos, aplicando-se aos processos eleitorais 

nos Estados Unidos notadamente às eleições para a presidência da República.

A  cobertura  jornalística  dos  acontecimentos  e  sua  divulgação  nos  veículos 

repercutiram na vida e no comportamento das pessoas, de forma a alimentar a produção dos 

noticiários;  os  movimentos  dos  mídia  ensejariam deslocamentos  dos  atores  em ambientes 

sociais constituídos.

Organizações de comunicação, editores, jornalistas, repórteres e redatores atuam no 

processo de captação de informações como mediadores dos acontecimentos, enquadrando-os 

conforme os interesses dessas empresas e as pressões ideológicas que os envolve na prática da 

produção e disseminação dos noticiários e de suas opiniões. 

O colunista Dorian Jorge Freire – personagem do presente estudo – é um exemplo de 

profissional agendado pela imprensa nacional, locutor de discursos de outros autores, que são 

seus colegas  em veículos de outros centros.  Dorian se transforma em intérprete  de outras 

vozes, que perpassam o texto escrito e transmitido aos leitores.

Dorian Jorge assumiu, a um só tempo, a condição de leitor/receptor das informações, 

notícias e opinião veiculadas em outros jornais, e de emissor de discurso jornalístico/conteúdo 

simbólico para os leitores de sua coluna no jornal “Gazeta do Oeste”, de Mossoró-RN. Ora é 

uma pessoa  sob os  efeitos  do agendamento  dos  mídia,  ora  é  ele  o  mídia  que agenda  as 

pessoas.

Vimos,  no  início  deste  trabalho,  Traquina  afirmar  que,  quando  o  conceito  de 

agendamento  foi  exposto  pela  primeira  vez,  era  vigente  um paradigma que qualificava  o 

poder dos mídia como reduzido e de efeitos limitados.

Para que possamos aprofundar mais no conceito de agendamento, é necessário retornar 

ou fazer uma incursão aos estudos da problemática dos efeitos dos mídia. De acordo com 

Traquina (2002, p.15), o tema está no cerne das pesquisas em comunicação norte-americanas, 

mas gerou pouco interesse para uma parte significativa dos comunicólogos europeus.
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Os estudos sobre a problemática dos efeitos constituíram a teoria hipodérmica2. Para 

Wolf (2003, p. 22) a concepção sustentada por este modelo pode ser resumida na afirmação 

segundo  a  qual  “cada  elemento  do  público  é  pessoal  e  directamente  ‘atingido’  pela 

mensagem” (WRIGHT, 1975 apud WOLF, 2003, p.22). 

A teoria hipodérmica se inscreveu na história, de acordo com Wolf (2003, p.22), no 

período do advento das duas grandes guerras mundiais e da emergência da comunicação de 

massa.  De  acordo  com  o  autor,  essa  teoria  significou  a  primeira  reação  causada  pela 

comunicação de massa entre pesquisadores de diferentes procedências.       

Os principais elementos que caracterizam o contexto da teoria hipodérmica 
são,  por um lado,  a novidade do próprio fenómeno das comunicações de 
massa e, por outro lado, a ligação desse fenômeno às trágicas experiências 
totalitárias daquele período histórico. Encerrada entre estes dois elementos, a 
teoria hipodérmica é uma abordagem global aos  mass media, indiferente à 
diversidade  existente  entre  os  vários  meios  e  que  responde  sobretudo  à 
interrogação:  que  efeito  têm os  mass  media numa  sociedade  de  massa? 
(WOLF, 2003, p. 23)

Em torno das pesquisas realizadas nesse período a teoria da agulha hipodérmica se 

desenvolveu como o primeiro paradigma dos efeitos da mídia. De acordo com tal paradigma 

diferentes  pessoas  reagiriam  de  forma  semelhante  diante  das  mensagens  veiculadas  pela 

mídia.

Este paradigma defendia a visão de que as mensagens massmidiatizadas têm 
um impacto direto nas pessoas, produzindo inevitavelmente comportamentos 
prognosticáveis; esses efeitos aconteciam em todas as pessoas, fossem quais 
fossem os atributos sociais ou psicológicos do indivíduo [...] (TRAQUINA, 
2002, p.15).

A teoria da agulha hipodérmica enquadrava as pessoas de maneira homogênea numa 

reação igual às mensagens emitidas pela mídia. O raciocínio apresentava veículos dotados de 

grande poder para manipular  as audiências.  Independente das condições sociais,  formação 

cultural e ideológica dos receptores das mensagens a reação de todos seria a mesma.

Os estudos da teoria da agulha hipodérmica consideravam os meios de comunicação 

de massa todo-poderosos diante de uma sociedade de massas marcada pelo enfraquecimento 

da tradição da família e da comunidade, e pelo indivíduo que se isolava do convívio social.

2 Hipodérmico. De hipoderme + ico. Adj. 1. Que está por baixo da pele. 2. Que se dá ou aplica por baixo da pele: 
injeção hipodérmica. 3. Relativo à hipoderme (HOLLANDA, 1986, p. 899). 
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Durante  a  Segunda  Guerra  Mundial3,  conforme  Traquina  (2002,  p.16),  os  estudos 

sobre os meios de comunicação social pareciam dar razão à teoria da agulha hipodérmica, 

sobretudo com a emergência  do nazismo4 na Alemanha.  Mas as  investigações  ganhariam 

outros rumos, nos anos 40.

Pesquisas desenvolvidas pelas equipes de Lazarfeld (1944 apud TRAQUINA, 2002, p. 

16) refutaram a teoria da agulha hipodérmica. As investigações culminaram com resultados 

indicando “um impacto  limitado  dos  mídia  na  campanha  presidencial  norte-americana  de 

1940”. 

Os  investigadores  descobriram  que  a  propaganda  eleitoral  teve  pouca 
influência  na mudança  de  opinião  dos  eleitores,  ou seja,  na  mudança  de 
orientação do voto: o papel dos mídia é, segundo Lazarfeld et al., sobretudo 
cristalizar e reforçar as opiniões existentes e não alterá-las. (TRAQUINA, 
2002, p. 16). 

Do ponto de vista da teoria da agulha hipodérmica, os meios de comunicação tinham o 

poder de manipular ou influenciar o comportamento das pessoas, que poderiam tomar atitudes 

sob a orientação das mensagens da mídia. Porém, para Lazarfeld,  este paradigma não tem 

sustentação.  Os efeitos  das  mensagens  da mídia  são limitados.  Eles  ratificam as  opiniões 

predominantes, contudo são desprovidos de força para modificá-las. 

Efeitos e a agenda sugerida pelos meios de comunicação dependem do que ocorre em 

determinado  espaço  e  momento,  em dadas  circunstâncias  sociais.  Mesmo  os  temas  mais 

relevantes expostos pelos meios afetam as pessoas de modo distinto. Cada pessoa reage de 

maneira peculiar na interpretação do código das mensagens recebidas.

[...] segundo o tema, a influência dos meios de comunicação de massa pode 
ser  menor  ou  maior  sendo  uma  regra  geral  quanto  menor  a  experiência 
primária  dos  receptores,  maior  a  influência  potencial  do  meio  de 
comunicação (KUNCZIK, 2002, p.315).

3 Começou em 1939, com a invasão alemã à Polônia.  A França  e a  Inglaterra  (Aliados da URSS e EUA)  
declararam guerra à Alemanha,  líder  do Eixo com Itália  e Japão. Terminou em 1945. Alemanha e Itália  se 
renderam. Os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagazaki e causaram 
a morte de milhares de japoneses inocentes (ALMANAQUE ABRIL, 2006, p. 100).

4 Regime  autoritário  que  se  desenvolveu  na  Alemanha  e  se  baseiava  na  doutrina  do  nacional-socialismo, 
formulada por Adolf Hitler.  Defendia o racismo e a superioridade da raça ariana;  negava as instituições da 
democracia liberal e a revolução socialista; e lutava pelo expansionismo alemão (ALMANAQUE ABRIL, 2006, 
p. 114).
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Analisada  a  hipótese  dos  efeitos  dos  meios  de  comunicação,  independente  de  sua 

intensidade  maior  ou  menor,  voltemos  à  questão  do  agendamento.  A  perspectiva  de 

McCombs e Shaw (1972 apud KUNCZIK, 2002, p. 314) vislumbra os meios estabelecendo 

uma agenda para cada campanha política.

Os assuntos focados nos meios ganham importância perante o público na proporção da 

visibilidade dos mesmos, permeando o comportamento e os assuntos das conversas de parcela 

da população. “Ainda que não se atribua a eles habilidades para influenciar nossa maneira de 

pensar, os meios  de comunicação de massa determinam em grande parte os assuntos que 

pensamos” (KUNCZIK, p. 314, 2002).

Configura-se um laço entre o agendamento dos mídia e uma circunstância que pode 

ser o período das eleições e a agenda pessoal dos leitores, como é o caso da coluna de Dorian 

Jorge Freire, que contempla o jornalismo opinativo com ênfase para os acontecimentos e as 

articulações dos atores políticos. 

A  imprensa  nacional  seleciona  os  fatos  sobre  a  campanha  para  a  presidência  da 

República, a eleição e o governo de Fernando Collor de Melo5. E os coloca no centro das 

discussões de seus leitores, entre os quais Dorian Jorge Freire. Este aborda tais assuntos, as 

ações de governo e a dinâmica política do Rio Grande do Norte, remetendo-os à agenda dos 

leitores de sua coluna.

Há  uma  predisposição  do  público  em atribuir  importância  a  determinado  tema,  à 

medida que este é tratado pelos veículos. Quanto maior a freqüência nas páginas dos jornais, 

no noticiário do rádio, televisão, mais estará no centro das discussões, seja entre os próprios 

mídia ou a audiência dos segmentos sociais.

Em  anos  de  campanhas  eleitorais,  por  exemplo,  extratos  da  sociedade  buscam 

informações sobre os fatos que são pertinentes à sua rotina e estão enquadrados nas práticas 

dos profissionais do jornalismo: “[...] os meios de comunicação de massa criam sua própria 

imagem da realidade: uma realidade impressa que muito obviamente é importante para o real 

comportamento das pessoas” (KUNCZIK, p. 316, 2002).

As transformações sociais, os avanços tecnológicos e a constante evolução da ciência 

estão  nas  pautas  midiáticas  e  são  noticiadas  pelos  jornalistas  diariamente  (ou 

instantaneamente no caso do rádio, televisão e Internet). Há um bombardeio de informações 

5 Fernando  Collor  de  Mello  foi  governador  de  Alagoas  e  se  elegeu  presidente  da  República  no dia  15 de  
novembro de 1989 e em 17 de dezembro do mesmo ano. Assumiu o cargo no dia 15 de março de 1990. Com 
cem dias de governo, surgiu a denúncia de tráfico de influência envolvendo Paulo César Farias, o PC, tesoureiro 
da campanha de Collor à presidência. Sob a acusação de corrupção passiva, a Câmara dos Deputados afastou  
Collor do governo, no dia 29 de setembro de 1992.
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de interesse das pessoas na agenda do cotidiano, embora parte do conteúdo explorado não 

tenha relevância para outros leitores. 

[...] Se a estrutura de valores de uma sociedade está em estado de mudança, 
são  especialmente  grandes  as  possibilidades  de  que  os  meios  de 
comunicação de massa alcancem e influenciem diretamente as pessoas de 
maneira  como  desejam os  comunicadores.  Vários  estudos  demonstram a 
importância dos meios de comunicação para formar opiniões sobre novos 
assuntos (KUNCZIK, p. 316, 2002). 

Os jornalistas dos grandes veículos estão mais próximos de centros como Brasília, São 

Paulo,  Rio de Janeiro,  Porto Alegre e Belo Horizonte,  onde ocorrem as maiores  decisões 

políticas  e  econômicas,  as  quais  refletem na  vida  da  população  brasileira.  A  localização 

geográfica  e  estratégica  permite  que  eles  apurem em primeira  mão  os  fatos  que  vão ser 

processados e que repercutirão em outras regiões do país. 

Tal situação privilegia e facilita o trabalho desses profissionais no sentido de serem os 

intermediários das notícias transmitidas aos leitores e aos colegas jornalistas de outras áreas 

geográficas.  Conseqüentemente,  são os  mídia  que agendam o exercício  das  atividades  de 

colegas como o colunista Dorian Jorge Freire. 

Freire,  como  os  demais  leitores,  é  “alcançado”  e  “influenciado”  pelos  meios  de 

comunicação  com o poder  comprovado  pelos  estudos para  “formar  opiniões  sobre  novos 

assuntos”. Deriva da posição de leitor que se inteira das notícias e opiniões expressas e se 

desloca à condição de autor e intérprete,  sendo aquele que influencia seus leitores com as 

informações e opiniões escritas na coluna que assina no jornal “Gazeta do Oeste”. 

Bernard  C.  Cohen  (1963  apud  TRAQUINA  2002,  p.18)  avançou  o  conceito  de 

agendamento ao escrever que a imprensa “pode, na maior parte das vezes, não conseguir dizer 

às pessoas como pensar, mas tem, no entanto, uma capacidade espantosa para dizer aos seus 

próprios leitores sobre o que pensar”. 

A mídia constrói perante os leitores uma imagem diferente da realidade que os cerca: “O 

mundo parece diferente a pessoas diferentes, dependendo do mapa que lhes é desenhado pelos 

redactores,  editores,  e  directores  do jornal  que lêem” (COHEN, 1963 apud TRAQUINA, 

2002, p. 19). 

A primeira leitura dos fatos na maioria das vezes é feita pelos mídia. Em virtude da 

atividade que exercem, são responsáveis pela apuração dos fatos e processamento das notícias 

transmitidas  aos  receptores.  O  enfoque  dados  pelos  mídia  proporciona  aos  leitores,  por 

determinado  ângulo,  o  conhecimento  e  a  interpretação  dos  acontecimentos  do  dia-a-dia. 
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Através dos jornalistas ocorre a construção social de “uma realidade” e a constituição de uma 

história, uma visão de mundo. 

O “Jornal do Brasil” recorta, por exemplo,  um momento dos fatos do país, antes do 

presidente eleito Fernando Collor de Mello assumir a presidência da República. A leitura é a 

da realidade de um governante ausente, embora sequer tenha assumido o cargo, pois a posse 

somente ocorre em março, de acordo com o calendário então vigente.  Dorian Jorge Freire 

reforça essa leitura na sua coluna, no jornal “Gazeta do Oeste”, de Mossoró-RN. Este é o 

desenho de mundo que as pessoas terão a partir da captação realizada pelos mídia. 

Podemos  observar  que  desde o  surgimento  do  conceito,  o  agendamento  prioriza  a 

cobertura  dos  mídia  em  relação  aos  acontecimentos  políticos,  a  partir  das  eleições 

presidenciais  norte-americanas.  Os  veículos  dão  visibilidade  aos  assuntos,  que  ganham 

importância à medida que são divulgados perante o público. 

Os estudiosos da literatura do agendamento listam três componentes da constituição 

do processo do agendamento. Rogers, Dearcing e Bregman (1993 apud TRAQUINA, 2002, p. 

20)  elencam  os  estudos  da  agenda  midiática  (media  agenda-setting)  que  investigam  o 

conteúdo dos  mídia;  agenda  pública  (public  agenda-setting)  que  trata  da  importância  dos 

acontecimentos para os membros do público; e a agenda das políticas governamentais (policy 

agenda-setting) que estudam a agenda das entidades governamentais.

Na ótica dos três autores Rogers, Dearing e Bregman (1993 apud TRAQUINA, 2002, 

p. 20), a preocupação maior dos estudos do agendamento é esclarecer qual o impacto das 

mensagens dos meios em termos de provocar mudanças na sociedade moderna.

Vimos  que  os  estudos  sobre  agendamento  inicialmente  se  aplicaram  na  cobertura 

realizada pelos meios de comunicação nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 1968. 

Referimo-nos à teoria da Agulha hipodérmica, de uma forma breve, para a qual os efeitos dos 

meios de comunicação atingiram as pessoas de maneira homogênea, e seriam ilimitados.

Em  relação  ao  agendamento,  infere-se  a  limitação  dos  meios  ao  irradiarem  suas 

mensagens  às  pessoas.  Observamos  que  os  meios  proporcionam  mais  visibilidade  aos 

acontecimentos toda vez que os veicula,  a ponto de influenciar  os receptores sobre o que 

pensar. Entretanto, o impacto das mensagens varia de intensidade conforme a experiência das 

pessoas que compõem a audiência.
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1.1   Agenda jornalística

A presente análise trata do agendamento da mídia nacional na coluna de Dorian Jorge 

Freire, com maior enfoque para os acontecimentos políticos pautados pela imprensa nacional. 

A propósito, Traquina (2002, p.20) sublinha a distinção existente entre os mídia e os mídia 

noticiosos. Para o teórico, os estudos do agendamento denominam-se agenda midiática como 

conceito, porém valem-se das análises sobre as práticas da produção do campo jornalístico, as 

notícias dos jornais e dos noticiários televisivos. Em síntese, não abrangem a programação 

midiática como um todo, mas a produção jornalística.

[...] a agenda midiática dos estudos do agendamento é, de facto, a agenda 
dos mídia noticiosos, ou seja, a a agenda do campo jornalístico (ou, como 
prefiramos, a agenda jornalística) , concebendo o termo campo jornalístico 
como o conjunto de relações entre agentes especializados na elaboração de 
um produto específico conhecido como a informação (TRAQUINA, 2002, p. 
20).

Para que se concretize o processo do agendamento é preciso que haja a relação entre 

os produtores das informações e os leitores. Estes são, conforme Traquina (2002, p.21), os 

consumidores de notícias (new consumers), “aqueles membros sujeitos à influência dos mídia 

que ajudam a constituir a agenda pública”. Os jornalistas determinam a agenda jornalística, e 

são os new assemblers. Os new promoters constituem aqueles que sugerem a agenda política 

ao lado de outros agentes especializados e membros do campo político.

Conforme o presente trabalho, o colunista Dorian Jorge Freire se constitui no produtor 

de  informação  e  opinião  para  um  público  consumidor,  formado  pelos  leitores  do  jornal 

“Gazeta do Oeste”, de Mossoró-RN, como veremos mais adiante na análise de sua coluna. A 

agenda política e a agenda governamental, que se relacionam com a agenda jornalística, estão 

no centro da nossa pesquisa. 

Os  meios  de  comunicação,  particularmente  os  jornalistas,  cumprem  um  papel 

estratégico  no  funcionamento  das  sociedades  modernas  e  na  comunicação  política 

(TRAQUINA, 2002, p.22). De acordo com Traquina, ao transformar um acontecimento em 

notícia o mídia dá visibilidade a esse acontecimento e o coloca no centro das discussões das 

pessoas e das interações sociais.

Significa que o jornalista, mediante a elaboração de uma pauta, analisa os fatos que 

estão em evidência e seleciona aqueles que serão processados pelo redator, transformados em 

 



24

notícias como produto de consumo dos leitores. Uns fatos são escolhidos para virar notícia 

enquanto outros são descartados.

Molotch e Lester (1974 apud TRAQUINA, 2002, p.21) desconsideram as notícias, 

produto  elaborado  pelo  jornalista,  como  um  “espelho”  da  realidade.  Para  os  autores,  as 

ocorrências noticiadas nem sempre traduzem os fatos mais importantes da realidade presente.

De igual modo, entendemos que, alguns fatos, embora façam parte da realidade do 

indivíduo,  em determinadas  circunstâncias  deixariam  de  ter  o  mesmo  significado  ou  até 

passariam  despercebidos  caso  não  tivessem  o  realce  pela  ação  de  um  profissional  no 

desempenho de sua atividade jornalística. A importância da ação dos mídia, nesse sentido, 

desponta na visão de Molotch e Lester (1974/1993, p. 34, apud TRAQUINA, 2002, p. 22): 

“Toda gente precisa de notícias. Na vida cotidiana, as notícias contam-nos aquilo a que nós 

não assistimos diretamente e dão como observáveis  e significativos happenings que seriam 

remotos de outra forma”. 

O recorte efetuado por um veículo da imprensa nacional tende a trazer para o centro 

das atenções do país um fato político que transcorre no governo central em Brasília-DF. Os 

new promoters  divulgam a  agenda  política  governamental,  chamando  os  jornalistas  (new 

assemblers) para inseri-la no noticiário. Optam por promover um determinado assunto e não 

outro.  Na sua coluna,  no jornal  “Gazeta do Oeste”,  de Mossoró-RN, Dorian Jorge Freire 

seleciona o tema para a agenda política proposta aos leitores (new consumers).

Há casos em que os new promoters  agendam os jornalistas (new assemblers)  com 

acontecimentos  ou  assuntos  políticos.  Entendemos  que  em  se  tratando  do  assessor  de 

imprensa do governo que envia o relise às redações, o jornalista assume a condição de new 

consumer. Dorian Jorge Freire, por exemplo, ora é new consumer, em relação à leitura da 

imprensa  nacional,  ora  é  new assembler,  na  disseminação  da  notícia  e  opinião  aos  seus 

leitores.

O processo  do  agendamento  é  alimentado  pelo  deslocamento  dos  atores  políticos, 

jornalistas e os leitores.  Agentes do governo em seus movimentos  pautam o trabalho dos 

jornalistas e estes nas suas atividades,  influenciam as conversas dos leitores em torno dos 

noticiários.

Para Saperas (1993 apud SOUSA, 2002, p.162) o processo de agenda-setting decorre 

da  busca  de  informação  pelos  indivíduos,  necessidade  a  qual  só  os  jornalistas  nas  suas 

atribuições poderiam atender.
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Sousa  (2002,  p.  162)  lista  fatores  que  contribuem  para  o  êxito  ou  insucesso  da 

transformação da agenda midiática em agenda pública.

1- Tempo de exposição a um tema (WINTER, 1981; EYAL, WINTER e 
DEGEORGE, 1981 apud SOUSA, P. 162);

2- Proximidade geográfica (os meios têm um maior poder da agendamento 
de um tema quanto menor for a experiência direta de uma comunidade 
acerca  de  um  determinado  tema,  razão  pela  qual  seriam  os  temas 
nacionais e internacionais aqueles que mais devem aos new media a sua 
entrada  na  agenda  pública:  os  temas  de  importância  local  seriam 
inscritos na agenda pública local  mesmo sem influência mediática,  já 
que as pessoas teriam experiência direta dos assuntos – PALMGREEN e 
CLARKE, 1977 apud SOUSA, 2002, p.162);

3- Natureza  e  conteúdo  dos  temas  abordados  pelos  meios  noticiosos 
(SAPERAS, 1993 apud SOUSA, 2002, p.162);

4- Credibilidade da fonte de informação (SAPERAS, 1993 apud SOUSA, 
2002, p.162);

5- Audiência  (a  concordância  com  um  tema  mediáticamente  abordado 
favorecerá  a  sua  inclusão  na  agenda  pública)  SAPERAS,  1993 apud 
SOUSA, 2002, p. 162);

6- Comunicação interpessoal.

Quanto mais tempo for dado a determinado assunto maior a possibilidade de entrar nas 

conversas dos leitores, a partir da publicação de notícias e opiniões nas páginas dos jornais. O 

confisco da poupança dos brasileiros, em 16 de março de 1990, pelo governo do presidente 

Fernando Collor de Mello, por exemplo, esteve na agenda dos meios impressos durante várias 

edições  e  também  nas  discussões  das  pessoas.  O  assunto  dizia  respeito  mais  direto  à 

economia, mas repercutiu política e socialmente, porque afetou a vida dos trabalhadores e 

cidadãos.

A proximidade geográfica dos mídia da imprensa nacional, de Brasília, onde ocorrem 

as decisões políticas mais significativas, contribuem para que aqueles veículos tenham maior 

poder de agendamento sobre outros centros mais distantes desses acontecimentos. Um jornal 

do Rio de Janeiro agendará a coluna de Dorian Jorge Freire, que em função da experiência 

menor com as ocorrências  consumirá  as matérias  produzidas por tal  veículo,  assim como 

leitores localizados em posições semelhantes.

A natureza e conteúdo dos temas abordados pelos meios também concorrem para o 

desenvolvimento do processo de agendamento. No caso citado, o confisco da poupança dos 

brasileiros  se  tratava  de assunto de interesse  da população e  a  veiculação  nos  noticiários 

chamava a atenção dos leitores.
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Se  as  notícias  e  opiniões  expressas  circulam  nas  páginas  de  um  veículo 

presumivelmente  confiável  pelos  leitores,  devido  aos  antecedentes  de  sua  linha  editorial, 

aumenta  a  probabilidade  de  agendamento.  A  soma  desses  elementos  culmina  com  o 

estabelecimento  de  uma  preferência  dos  consumidores  de  informação  por  determinados 

assuntos ou meios de comunicação.

As conversas entre as pessoas sobre determinada questão ou tema também concorrem 

para a constituição do processo de agendamento, do qual são partes integrantes. Embora seja 

verdade também que, em alguns casos, as conversas interpessoais suprem a mediação ou a 

versão dos veículos sobre determinado assunto. 

Contudo,  Sousa (2002,  p.164)  mostra  que  a  agenda-setting  foi  recebendo algumas 

críticas. “Em primeiro lugar, trata-se de uma teoria que pode subestimar a própria realidade, 

pois o valor do real pode sobrepor-se à influência da agenda dos meios de comunicação na 

hora de ser definida a agenda pública” (SOUSA, 2002, p. 164). 

A agenda proposta pelos meios de comunicação, segundo Santos (1992, p. 100 apud 

SOUSA, 2002, p. 164), em determinadas circunstâncias diverge da agenda pública. 

Citemos  hipoteticamente  uma  situação  em  que  um  jornalista  demonstre  em  seu 

conteúdo escrito  a  simpatia  por um determinado candidato,  enquanto a população prefere 

outro. A posição do veículo dificilmente influenciará na escolha do eleitor/leitor. E pode ser 

que a tendência popular modifique até a postura da organização editorial. 

É igualmente reconhecido que a reação pública a um determinado assunto 
pode fixar a agenda dos meios, isto é, a agenda dos meios também pode ser 
influenciada pela agenda do público (SANTOS, 1992 apud SOUSA, 2002, p. 
164).  

    
Ainda em relação às críticas à teoria do agenda-setting, Sousa (2002, p. 165) atribui a 

Neuman,  Just  e  Crigler  (1992)  uma  das  análises  mais  pertinentes.  Na  concepção  destes 

autores,  a  agenda  mediática  destoa  da  agenda  pública,  uma  vez  que  os  mídia  raramente 

propõem assuntos relevantes para a vida das pessoas. 

Pelo contrário, os meios centrariam a sua atenção sobre as peculiaridades do 
dia-a-dia, especialmente sobre atividades públicas (como a [...] votação na 
Assembléia da República de uma nova lei), enquanto as pessoas estariam de 
fato interessadas ou nos grandes temas que lhes interessavam diretamente, 
como formas práticas de obter maior longevidade, saúde, prazer e segurança 
(por  exemplo  evitar  doenças  sexualmente  transmissíveis  ou  como  tomar 
vitaminas para se obter mais saúde e maior longevidade) (NEUMAN, JUST 
e CRIGLER, 1992 apud SOUSA, p. 165). 
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As análises processadas transparecem limites e possibilidades do agendamento. São 

recorrentes interrogações sobre até que ponto os meios de comunicação influenciam na rotina 

das pessoas com as mensagens transmitidas pelos mídia através das notícias ou opiniões. 

No percurso seguido até agora, a teoria do agenda-setting discute sobre a hipótese de 

que os meios dizem às pessoas o que pensar. Ensina que quanto mais a mídia expõe um tema, 

maior é a possibilidade de ocorrer o agendamento. Assim, quanto menor for a experiência das 

pessoas em relação a determinado assunto, mais vulneráveis elas estarão aos efeitos da agenda 

midiática. 

As pesquisas comprovam que as pessoas, nos delocamentos como entes da sociedade, 

também  podem  nortear  a  agenda  dos  mídia  no  concernente  a  uma  questão  ou  assunto, 

proporcionando o agendamento numa via inversa, no sentido leitor-mídia/veículo. 

Os estudos desenvolvidos  expõem o processo do agendamento constituído por três 

componentes: agenda midiática, agenda pública e agenda política, dos quais abordamos as 

relações entre os dois primeiros. A agenda política será discutida mais adiante na análise da 

coluna de Dorian Jorge Freire,  objeto de estudo deste trabalho. Antes faremos uma breve 

apresentação do perfil do colunista Dorian Jorge Freire, a partir das pesquisas realizadas no 

próprio jornal “Gazeta do Oeste”. 
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2   O AUTOR 

            

O processo de profissionalização do jornalismo é marcado por inúmeras dificuldades 

ao  longo  dos  anos.  Os  jornalistas  buscam  como  indispensável  um  estatuto  social  e  o 

reconhecimento  da  profissão,  num  nível  semelhante  ao  dos  médicos  e  advogados 

(TRAQUINA, 2002, p. 27). O autor remete à luta pela profissionalização em outros países, 

como os Estados Unidos, onde se formaram clubes e outras organizações como o sindicato e a 

ordem: 

[...] o primeiro clube de jornalistas aparece nos Estados Unidos em 1873: na 
Inglaterra, houve a criação de um instituto em 1889 e de um sindicato em 
1906; em França, o primeiro sindicato foi criado em 1918 e procurou sem 
sucesso criar uma ordem como a dos médicos) [...] a elaboração de códigos 
deontológicos (que surgem no início do século XX); [...] o desenvolvimento 
do ensino do jornalismo, primeiro com o aparecimento de disciplinas, e mais 
tarde, de cursos universitários (nos Estados Unidos e na França, ainda no fim 
do século XIX, embora houvesse sempre, e continuasse a haver, um debate 
acalorado acerca de qual o tipo de ensino mais apropriado, em particular as 
licenciaturas em jornalismo e comunicação (ELLIOTT, 1978; CHRISTIAN, 
1980; FERECZI, 1993 apud TRAQUINA, 2002, p. 27). 

A luta  pela  afirmação profissional  no interior  do Estado não é diferente de outros 

lugares. Assim foi na trajetória de Dorian Jorge Freire6, que iniciou a carreira como redator do 

jornal “O Mossoroense”, de Mossoró-RN, aos 16 anos, em 1949. Ele buscava o conhecimento 

na prática jornalística naquele informativo e nas redações de outros veículos, como o “Diário 

de Natal”, em 1950, e no sudeste do país (OLIVEIRA, 2005, p. 3).  

Aos 30 anos de idade, Dorian Jorge Freire foi um dos fundadores, em 1963, do jornal 

alternativo “Brasil, Urgente”, de São Paulo-SP, que seria fechado pela Ditadura Militar, no 

ano seguinte. A truculência do regime estabelecido cerceava a liberdade das instituições de 

comunicação  e  sufocava  os  anseios  democráticos  da  sociedade  brasileira.  [...]  “’Brasil, 

Urgente’, talvez o primeiro jornal alternativo do país, certamente o primeiro desvinculado de 

grupos  econômicos,  comprometido,  até  a  alma,  com  a  doutrina  social  dos  evangelhos” 

(FREIRE, 2003, p. 91). 

 Segundo o jornal “Gazeta do Oeste”,  de Mossoró-RN, edição de 25 de agosto de 

2005, p. 3, Dorian Jorge Freire estava desempregado e perseguido pela Ditadura Militar. À 

época,  “recebe o apoio de outros jornalistas,  como Ruy do Espírito  Santo,  Alceu Moroso 

6 Nasceu em Mossoró, no dia 14 de outubro de 1933, e faleceu na mesma cidade, no dia 24 de agosto de 2005. 
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Lima (Tristão Athayde),  Luiz Antônio Pinto Moreira  e Wladimir  Araújo” (GAZETA DO 

OESTE, 2005, p. 3).

A  história  de  Dorian  Jorge  Freire  mostra  que,  em  dados  momentos,  a  luta  dos 

jornalistas  se  empreendia  pela  própria  sobrevivência.  E  continua,  nos  dias  atuais,  pelo 

reconhecimento da profissão, no mesmo nível da medicina e da advocacia. Diferente destas 

profissões, pessoas formadas em outras áreas, e até sem curso superior, atuam nas redações. 

Mesmo assim, é inegável que houve avanços significativos “como o reconhecimento do sigilo 

profissional que situa a relação entre o jornalista e a fonte num nível tão privilegiado como a 

relação entre o médico e o paciente” (TRAQUINA, 2002, p. 27). 

Os  jornalistas  foram  construindo  uma  identidade  profissional,  lentamente, 

estabelecendo os vínculos com as instituições em modelo semelhantes àqueles existentes entre 

trabalhadores  de  outras  organizações.  Ao  empregado  competia  emprestar  a  sua  força  de 

trabalho e, em contrapartida pelos serviços prestados, as empresas jornalísticas remuneravam 

os “operários” da comunicação.

No  caso  do  jornalismo,  houve  um  aprofundamento  que  excedeu  a  relação  entre 

patrão/organização  e  empregado,  ascendendo  a  um  nível  maior:  o  compromisso  com  a 

sociedade,  de onde vem e para quem retorna processada a matéria-prima do jornalismo (a 

informação). Nesse aprofundamento de relações em que foi se configurando a profissão, os 

jornalistas  conquistaram  o  direito  de  preservar  as  fontes  de  informação  numa  forma 

equivalente ao sigilo mantido pelos médicos sobre o paciente.

Sobretudo,  porém,  o  mais  importante,  na  perspectiva  de  Elliott  (1978,  apud 

TRAQUINA, 2002, p.27-28) foi a formação de uma consciência ideológica que vislumbrou 

uma  imprensa livre e o jornalismo como o  Quarto Poder, definidores de um ethos próprio 

para o jornalista:

[...] um comunicador desinteressado que não serve só à opinião pública e 
constitui uma arma imprescindível em democracia contra a tirania insensível 
ou  quaisquer  eventuais  abusos  de  poder,  mas  também  que  se  sente 
comprometido com a verdade (TRAQUINA, 2002, p.28).

Veremos, na análise de sua coluna, no jornal “Gazeta do Oeste”, Dorian Jorge Freire 

como um jornalista combativo, que assumiu uma ideologia e se posicionou na defesa de idéias 

nas quais acreditava, e, entendemos, dentro dos limites impostos e das concessões feitas por 

essas organizações. Condição que o próprio Dorian reconheceu:
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Esta Gazeta (do Oeste) é um jornal diferente no mundo capitalista. Somente 
capitalista?  É  melhor  riscar  capitalista  e  escrever  no  seu  lugar: 
contemporâneo.  Sobretudo  o  seu  dono,  Canindé  Queiroz,  tem  opinião 
radical. Extremada, às vezes. Não seria honesto impor sua verdade a seus 
funcionários. Seria natural pedir adesão a suas opiniões. Nem aquilo, nem 
isso. Cada qual com sua verdade [...] (OLIVEIRA, 2002, p.239).

Consideradas  as  particularidades  existentes  em  cada  organização,  de  acordo  com 

Traquina (2002, p.28), a ideologia profissional compõe-se de um conjunto de normas, rituais e 

valores (a objetividade, a independência, o imediatismo), base essencial na concepção do ser 

jornalista.

Trata-se de uma carga ideológica que pesa sobre os ombros do jornalista no curso dos 

caminhos  pelos  quais  ele  trilha.  No  caso  de  Freire,  a  ideologia,  sua  posição,  seu  olhar, 

permearam  a  atuação  nos  jornais  “O  Mossoroense”,  “Diário  de  Natal”,  “Última  Hora”, 

“Correio  Paulistano”,  “Diário  Carioca”,  “Tribuna  do  Norte”,  “Editora  Abril”,  “Brasil, 

Urgente”,  e  “Gazeta  do  Oeste”  (GAZETA  DO  OESTE,  2005,  p.  3).  Na  Editora  Abril, 

trabalhou na revista Realidade, “uma publicação que no final dos anos 60, até o começo da 

década de 70, revolucionou a imprensa brasileira com grandes e inesquecíveis reportagens” 

(FAUSTO, 2008). 

Toda  uma  cultura  profissional  (TRAQUINA,  2002,  p.28),  envolve  o  Ethos do 

jornalista:

Com uma linguagem própria  (o jornalês)  (PHILIPS, 1993),  uma maneira 
própria de sentir o tempo (SCHLE-SINGER, 1993), uma panóplia de cultos, 
símbolos e mitologias repletos de um conjunto de imagens estereotipadas do 
herói,  do  colega  ideal,  dos  vilões  (por  exemplo,  o  político  corrupto,  o 
burocrata insensível, o empresário sem escrúpulos) (PAULY, 1988).

As  possibilidades  da  presença  dessa  cultura  profissional  constarão  da  análise,  no 

próximo capítulo, da coluna de Dorian Jorge Freire. A pesquisa pretende mostrar os valores 

ou a importância atribuída a uma ocorrência ou questão pela coluna nas edições estudadas: o 

estabelecimento de uma agenda para que um acontecimento seja noticiado ou comentado, a 

partir do agendamento da coluna por veículos da imprensa nacional.

O acúmulo da experiência e o conhecimento adquirido são indispensáveis ao jornalista 

para selecionar os assuntos que se transformam em notícias ou em foco de sua opinião: “[...] a 

capacidade  de identificar  as ocorrências  ou questões  que devem ser  notícias  constitui  um 

saber indispensável para demonstrar uma capacidade performativa digna de um profissional 

competente” (TRAQUINA, 2002, p. 28).
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   Em  suma,  seria  Dorian  Jorge  Freire  um  profissional  com  tais  atributos  que  os 

proprietários do jornal “Gazeta do Oeste”, de Mossoró-RN, Canindé Queiroz e Maria Emília 

Queiroz, contrataram para assinar coluna no veículo, a partir de 1985, permanecendo até o 

ano de 2005, quando se afastaria devido ao agravamento de seu estado de saúde. Em vinte 

anos,  os  acontecimentos  políticos  seriam  analisados  e  transmitidos  aos  leitores, 

principalmente aqueles de repercussão nacional. 

A “capacidade para identificar as ocorrências ou questões” (TRAQUINA, 2002, p. 28) 

provavelmente contribuiu para que a imprensa nacional agendasse a opinião de Dorian em sua 

coluna no jornal “Gazeta do Oeste”. Sua experiência em jornais da cidade de São Paulo-SP e 

em outras  capitais  do  país  também  influenciou  na  prática  das  discussões  sobre  os  fatos 

selecionados por colegas da imprensa brasileira.

Agendado  pelos  colegas  dos  grandes  centros,  Dorian  foi  lido  e  admirado  por 

intelectuais e escritores de outras partes do país e do Estado, como o professor Vingt-Un 

Rosado (in memorian), editor da Coleção Mossoroense, que já publicou milhares de livros e 

títulos. Segundo Vingt-Un Rosado, Dorian “andou pelo Brasil, foi grande no orgulhoso país 

dos paulistas, recebeu o louvor entusiasmado de pensadores do nível de Tristão de Athayde 

[...]” (FREIRE, 2001, p.5). Sobre o estilo de escrever de Dorian, Vingt-Un acrescenta: “Não 

conheço outro escritor que saiba dizer em quatro linhas o que outros fariam em dezenas de 

páginas” (FREIRE, 2001, p. 5).

O jornalista e escritor norte-riograndense Nilo Pereira (in memorian) qualifica Dorian 

e o eleva a um nível nacional em termos de atividade no jornalismo: “[...] Dorian Jorge Freire, 

que é, cá no meu entender, o maior escritor brasileiro realizado em jornal [...]”  “Não conheço 

ninguém que tenha feito do jornal – mais do que ele – uma tribuna do pensamento literário e 

ao mesmo tempo formalístico [...]” (FREIRE, 2001, p.3)

Um dos testemunhos sobre a atuação de Dorian Jorge Freire no jornalismo em São 

Paulo é do também escritor Ignácio Loyola Brandão:

[...]  Dorian fez  carreira  em São Paulo,  tornou-se  um dos mais  brilhantes 
jornalistas de nossa geração.  [...] Dorian foi de meu grupo de juventude na 
Última  Hora,  o  falecido  jornal  de  Samuel  Wainer.  Dorian,  que  era  o 
principal  repórter  e  redator  do  jornal,  me  ensinou,  me  acolheu,  me 
aconselhou. Sugeriu-me leituras, autores. Ao longo de minha carreira Dorian 
jamais me deixou colocar salto alto. Puxava-me para baixo, me ensinava a 
humildade, o dom da simplicidade, qualidades fundamentais [...] (GAZETA 
DO OESTE, ESCOLA, p.5).
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Além  de  anos  a  serviço  do  jornalismo,  Dorian  publicou  dois  livros:  Os  Dias  de 

Domingo (1991) e Veredas do Meu Caminho (2001), compostos por crônicas sobre a origem, 

a família, os amigos, a fé, jornais, jornalistas e jornalismo. Os dois livros condensam textos 

escritos por Dorian em jornais das cidades de Mossoró e Natal. 

Ao  mesmo  tempo  em que se  dedicou  e  viveu  para  o  jornalismo,  Dorian  casou  e 

constituiu família com Maria Cândida de Paula Medeiros, com quem teve cinco filhos (Jorge, 

Maria da Saudade, Luiz Fausto, Dorian Jorge e Raíssa). Sobre a família e a própria obra, 

Dorian se expressou, mostrando que a carreira jornalística foi uma escolha feita de maneira 

consciente:

[...] o que eu posso, pessoalmente, reclamar? O truncamento de uma carreira 
vitoriosa? Paguei o risco que eu assumi livremente. Pagaram comigo Maria 
Cândida e nossos filhos. Pagou, finalmente, este coração irremediavelmente 
ferido. Que importa. Mais vida tivesse, mais vida daria. Fi-lo porque qui-lo. 
(FREIRE, 2003, p.100).

  O trabalho  jornalístico  de  Dorian  Jorge  Freire  (DJF)  se  transformou  em fonte  de 

pesquisa  para  estudiosos  no  país  e  no  exterior,  o  que  comprova  a  relevância  da  atuação 

profissional ao longo de sua trajetória. Segundo o próprio Dorian, (2003, p.100) o professor 

Paulo César Botas defendeu tese de doutorado, na Europa, sobre o jornal “Brasil, Urgente”. O 

professor Oswaldo Coimbra também dedicou ao “Brasil, Urgente” seus estudos de mestrado:

[...]  por vários motivos você é importante para o meu trabalho: [...]  você 
escreveu a seção de Brasil, Urgente, que talvez, se torne o eixo central de 
minha tese, a “o que disseram os jornais”. O ângulo pelo qual apreciei o  
“Brasil,  Urgente”  será  o  de  sua  pessoa  situado  no  centro  da  área  do 
jornalismo (Grifo do autor) (FREIRE, 2003, p. 100-101). 

As  razões  já  expostas  ratificam  a  importância  da  realização  do  jornalista-escritor 

Dorian Jorge Freire, no jornalismo, em mais de meio século de exercício da profissão, embora 

esta pesquisa se circunscreva à análise da coluna de DJF num curtíssimo período. Nota-se que 

há algum tempo Freire vem sendo agendado pelo “o que disseram os jornais” que se situam 

entre os mais destacados da imprensa nacional. No próximo capítulo, procederemos a análise 

da coluna de Dorian Jorge Freire no jornal “Gazeta do Oeste”, de Mossoró-RN, com ênfase 

para o agendamento do referido espaço pela imprensa nacional, notadamente no que concerne 

a agenda política.  
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3   A COLUNA DE DORIAN

A  agenda  política  e  a  agenda  governamental  ocupam  espaços  significativos  nos 

noticiários da mídia, particularmente nas páginas dos jornais, destinadas a comentários e a 

opiniões, como é o caso das colunas, onde os jornalistas claramente se desvencilham de uma 

propagada  objetividade  e  se  posicionam  em  relação  a  determinados  acontecimentos  ou 

questões. Essa é a postura de Dorian Jorge Freire, que se dedica a opinar sobre matérias e 

notas publicadas na mídia nacional ou à reprodução literal destas, em sua coluna no jornal 

“Gazeta do Oeste”, de Mossoró-RN. 

Vamos  iniciar  a  análise  da  coluna  de  Dorian  Jorge  Freire  a  partir  de  uma  nota 

veiculada  na  edição  da  quinta-feira,  2  de  novembro  de  1989.  O  contexto  era  o  período 

eleitoral em que o país passava pela transição entre a Ditadura Militar e a democracia, com a 

realização  das  eleições  diretas  para  presidente  da  República.  Freire  que  testemunhara  o 

fechamento do jornal “Brasil, Urgente” e, como jornalista, sofrera na pele as conseqüências 

do  Golpe  Militar,  começava  a  experimentar  o  clima  de  liberdade  de  imprensa  que  se 

prenunciava com o restabelecimento da democracia.  Naquela edição do jornal “Gazeta do 

Oeste”, o “Jornal do Brasil”, do Rio de Janeiro-RJ, se constituía na fonte da agenda política 

para Dorian Jorge Freire:

 

O  fato  político  comentado  por  Dorian  Jorge  Freire  era  a  pré-candidatura  do 

apresentador  e  empresário  de  comunicação  Silvio  Santos,  dono  Sistema  Brasileiro  de 

Televisão (SBT). DJF atribui a postulação de Silvio Santos a uma manobra política do então 

presidente da República,  José Sarney,  líder  oligarca  do Estado do Maranhão.  O colunista 

nomina Silvio Santos um mercador que compra a legenda de um partido político como se fora 

 

Negócio
A candidatura do Senor Abravanel, vulgo Sílvio 
Santos, é uma imoralidade. Foi decretada por 
Sarney, o trágico Ribamar do Maranhão. O 
negociante compra a legenda e diz que está 
fechando “negócios”. Uma bofetada na cara do 
Brasil. Na justiça eleitoral, no Congresso 
Nacional, nos partidos, no povo. Trapalhão sem 
qualificação, Sílvio é, como diz duramente o 
“Jornal do Brasil”, um escárnio, uma troça. 
Será que há eleitores tão despreparados que 
votem no negociante do baú, traindo o Brasil?
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uma mercadoria,  numa possível  alusão  à  origem do empresário,  que  foi  camelô  (espécie 

comerciante ambulante), antes de se consagrar na televisão. Para Dorian, tal candidatura além 

de ter se constituído em agressão à sociedade brasileira significou desrespeito à Câmara dos 

Deputados  ao  Senado  Federal,  aos  partidos  e,  enfim,  à  democracia  que  estava  se 

reconstruindo no país. 

A candidatura do empresário Silvio Santos ocuparia espaço na coluna de Dorian, a 

partir  do  agendamento  pela  imprensa  nacional.  Ainda  na  edição  da  quinta-feira,  2  de 

novembro de 1989, Dorian incluiu mais uma nota sobre o assunto: 

Na nota do jornal “Folha de São Paulo”, o colunista Clóvis Rossi trata Silvio Santos 

pejorativamente de “trapalhão”,  chamando-o pelo nome de registro Abravanel,  sobrenome 

judaico da família da qual o apresentador descende. Qualifica a eleição de “ópera bufa”, com 

objetivo de se referir a um caráter cômico e a uma suposta falta de seriedade da candidatura 

de Silvio Santos, que não teria história de militância política nem conhecimento em relação 

aos problemas brasileiros. Dorian reforça o discurso de Rossi no sentido de desacreditar a 

candidatura do animador de TV. Frisa que, eleito Silvio Santos, um comediante e um palhaço, 

artistas da televisão do empresário, assumiriam ministérios no governo.

Do  jornalista  Newton  Rodrigues  (“Folha  de  S.  Paulo”),  Dorian  transcreveu,  no 

domingo, 5 de novembro de 1989, o seguinte sobre a candidatura de Silvio Santos: 

 

ABRAVANEL
Com a candidatura do trapalhão Abravanel, vulgo Silvio 
Santos, a eleição passou a ser ópera bufa – diz o jornalista 
Clóvis Rossi. “Um cidadão que confesse não “entender 
nada de política”, que jamais militou em qualquer partido 
político, que jamais expressou uma só idéia (e uma só, aí, é 
literal não força de expressão) a respeito de suas respostas 
aos problemas brasileiros...” Eleito, teremos Sérgio 
Malandro no Ministério do Trabalho, Bozo na Justiça. Meu 
Deus, tenha misericórdia deste país. 

OPINIÃO
“O PMB não é uma legenda, é valhacouto.  
E a própria candidatura Silvio Santos traz a  
marca da própria maldade. É a projeção, o  
alter ego, a filha política de Sarney Costa. A  
corriola que desfruta o poder tenta seu 
último golpe”. Título de artigo na  
“Folha de S. Paulo”. “SSS – Silvio  
Santos Sarney”.
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O PMB, chamado por Newton Rodrigues de “valhacouto”, era o Partido Municipalista 

Brasileiro. Valhacouto é substantivo masculino e significa asilo, abrigo. Na última acepção, 

emprega-se o termo também como “valhacouto de ladrões”, entendendo-se assim a intenção 

de Rodrigues. O colunista faz alusão à sigla que daria suporte à candidatura do empresário 

Silvio Santos, que traria a “marca da própria maldade”, “filha política de Sarney Costa”, então 

presidente  da  República.  Newton Rodrigues  se  refere  à  “corriola”  que  “tenta  seu  último 

golpe”.  “Corriola”,  na  gíria,  é  o  mesmo  que  grupo,  bando,  quadrilha.  O uso  da  palavra 

“golpe” aludia  à Ditadura Militar  que governou, pela  força,  o país de 1963 a 1985, e  se 

reportava uma manobra de seus membros para se manterem no poder com a candidatura de 

Silvio Santos. Nesse caso, Dorian não comenta sobre o conteúdo da nota, apenas transcreve, 

numa espécie de concordância com a opinião de Newton Rodrigues. 

 Dorian Jorge Freire reproduziu mais duas notas publicadas no “Jornal do Brasil” sobre 

Silvio Santos. Uma na quarta-feira, dia 8 de novembro de 1989:

Outra na quinta-feira, dia 9 de novembro de 1989:

Nas duas notas extraídas do “Jornal do Brasil”, do Rio de Janeiro-RJ, a intenção de 

Dorian Jorge Freire é semelhante. Na primeira, de Noblat, compara os candidatos Fernando 

Collor e Silvio Santos, que representariam os mesmos interesses. Na outra nota, compara o 

então presidente José Sarney a Silvio Santos7. O objetivo era mostrar o descrédito de ambos 

aos leitores de sua coluna. 

Em tempo  de  campanha  eleitoral,  mais  do que em outra  época,  os  promotores  da 

notícia  se  mobilizam com o intuito  de  promover  assuntos  ou acontecimentos,  dando-lhes 

7 O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) impugnou, na quinta-feira dia 9 de novembro de 1989, a candidatura do 
animador Silvio Santos e extinguiu, com a mesma votação, o PMB arrendado pelo pastor evangélico Armando 
Correa ao proprietário do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Silvio foi considerado inelegível por ser dono 
de uma rede de televisão. 
 

MOEDA
Diz Ricardo Noblat, “Jornal do 
Brasil”: “Os candidatos Collor e Silvio 
são faces de uma mesma moeda e 
representam os mesmos interesses”.

CONFIANÇA
“Jornal do Brasil”: “não confie em 
ninguém que troque o nome. Vide o  
José Ribamar”. Outro exemplo: Senor  
Abravanel.



36

dimensão e apresentando-os aos jornalistas (TRAQUINA, 2002, p. 21). Além dos promotores, 

outros agentes especializados (assessores) propõem a agenda política aos mídia, que têm a 

responsabilidade de aferi-los antes de realizar a seleção de tais acontecimentos para edição e 

transmissão das informações aos leitores/receptores. 

Na  edição  do  jornal  “Gazeta  do  Oeste”,  de  Mossoró-RN,  da  quarta-feira  15  de 

novembro  de  1989,  data  da  votação  para  o  primeiro  turno  das  eleições  presidenciais,  o 

jornalista Dorian Jorge Freire se declara explicitamente, em sua coluna, como promotor do 

nome do candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. 

Entretanto,  o jornalista,  em sua coluna,  no domingo dia  19 de novembro de 1989, 

critica a Rede Globo de Televisão pelo fato de promover o nome de Fernando Collor em sua 

programação  e  de  tentar  influenciar  no  resultado  das  eleições  presidenciais,  chegando  a 

lembrar um fato histórico (proconsult)8. Dorian usa como fonte de sua análise o jornal “Folha 

de S. Paulo”: 
 

Uma  série  de  acontecimentos  vem à  tona,  todos  os  dias,  e  aos  jornalistas  cabe  a 

responsabilidade  de  selecioná-los,  entre  tantos  outros,  para  repassá-los  aos  leitores.  Para 

Molotch e Lester (apud TRAQUINA, 2002, p. 22) os assuntos e questões concorrem entre si. 

8 Operação que levava o nome da Proconsult-Racimec,  responsável pela apuração das eleições de  
1982, do Rio de Janeiro, - empresa de propriedade de antigos oficiais de informação do Exército -  
tinha  como  objetivo  omitir  dados  favoráveis  ao  futuro  governador,  Leonel  Brizola,  e  fraudar  os 
resultados em favor do candidato do Governo federal na época, Moreira Franco, com o apoio da Rede 
Globo. 

 

TRABALHADOR
Trabalhador apenas Lula. Torneiro, 
militante das lutas operárias. Líder 
sindical. Hoje preferência dos 
intelectuais, artistas e das Igrejas 
Católicas e Evangélicas.

A Globo, a quem a reação cometeu o serviço de 
viabilizar a candidatura Collor, tenta, outra vez, 
bagunçar o coreto. Adianta-se a um TSE fraco e 
faz sua eleição. Segura a situação de segundo 
colocado segundo seus interesses. Se a nação 
dormir, a Globo repete o escândalo da Proconsult. 
A “Folha de S. Paulo” confirma a má fé da Globo. 
Merece credibilidade uma empresa que mente, 
espulha, manipula, faz manobras, trabalha contra 
a nação? É preciso que o telespectador fique com 
o pé atrás: a TV Globo é um instrumento de 
mentira e desinformação.
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Da constatação deduz-se que, semelhante concorrência entre os fatos materializa-se tanto em 

termos de coleta como no processo de transmissão pela mídia.  Na quinta-feira, dia 07 de 

dezembro de 1989, Dorian selecionou, entre outros assuntos, o editorial do “Jornal do Brasil” 

para emitir sua opinião. 

Apesar  de  ser  agendado  para  discutir  o  assunto  (entre  outros),  Dorian  discorda 

frontalmente do “Jornal do Brasil”, que defende o fim da estabilidade no serviço público e a 

demissão de milhares de servidores. Dorian reprova o “JB”, que não propõe medidas afetando 

as  grandes  empresas,  combate  à  corrupção e  distribuição  de  terras  para  os  trabalhadores. 

Dorian demonstra em sua coluna que o “Jornal do Brasil” defende os interesses dos ricos em 

detrimento dos pobres. Fica claro que, embora outros fatos ocorressem no país, a campanha 

eleitoral  para  presidência  da  República  concorria  com os  demais  e  agendava  a  imprensa 

nacional,  pela  própria  importância  do  evento  democrático,  pela  ação  dos  jornalistas  e 

promotores da notícia, profissionais de plantão devido a natureza de suas atribuições.   

No seu estudo sobre o caso Watergate9, Lang e Lang (1981 apud TRAQUINA, 2002, 

p. 22) recordam que outros assuntos dominaram a campanha eleitoral apesar do fato de que 

87% do eleitorado não ignoravam a existência do caso. Um emaranhado de interesses em 

promover ocorrências em acontecimentos públicos para outras pessoas, pressiona e agenda os 

jornalistas. Conhecendo as necessidades de acontecimentos por partes dos profissionais do 

9 Watergate é o nome de um complexo de edifícios, em Washington (EUA), que abrigava a Comissão Nacional  
Democrata, cujo escritório foi assaltado, uma noite, em junho de 1972. Seria comprovado na verdade o uso dos  
órgãos federais,  como um meio de pressão sobre adversários  políticos,  pelo governo do presidente Richard  
Nixon, que renunciaria ao cargo depois de uma série de denúncias da imprensa (BRADBURY; TEMPERLEY,  
1981, p. 357-358).      

 

IMORALIDADE
Em editorial, o “Jornal do Brasil” declara que Lula  
e Collor estão patrocinando uma feira de ilusões,  
quando deveriam estar alertando o povo que para  
salvar o Brasil quem vencer terá de cortar fundo.O 
jornal burguesão alinha medida que o futuro  
presidente terá de adotar. Entre elas, a quebra da  
estabilidade dos funcionários públicos e a demissão  
sumária de milhares deles. O jornal, sabichão, não  
fala nas reais medidas para repor o país na ordem 
da justiça: fim dos incentivos fiscais, marotas  
subvenções, pagamento da dívida externa,  
malandragem oficial, roubalheira, reforma agrária  
urgente. A burguesia, podre de rica com a crise,  
quer os pobres pagando seus crimes e licenças.
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campo jornalístico,  os profissionais do campo político costumam repassar aos mídia e até 

criar fatos políticos, conforme Boorstein (1962 apud TRAQUINA, 2002, p.23).

Emerge  um embate  simbólico  entre  os  diversos  agentes  sociais,  e  se  estabelece  a 

concorrência de um acontecimento com outro, na tentativa daquele de excluir ou mover este 

da pauta dos jornalistas e vice-versa.

Assim, temos a agenda das agendas políticas (e é precisamente a definição 
desta agenda que constitui um dos objetivos principais da luta política nas 
democracias modernas), que influencia a agenda jornalística (Até que ponto 
influência?  E  que  atores  do  campo  político  são  os  principais  news 
promoters?  Até  que  ponto são os  atores  do campo  político  e  não outros 
agentes sociais as principais fontes?) (TRAQUINA, 2002, p.25).

Situado no centro das relações entre diversos agentes sociais, o jornalista está exposto 

ao agendamento  político  por parte  de suas fontes,  que podem ser outros  profissionais  ou 

veículos da mídia. Em sua coluna, na edição da terça-feira dia 19 de dezembro de 1989, Freire 

atribui a vitória do presidente Collor à “venalidade” dos meios de comunicação.     

A força dos mídia, na opinião de Dorian Jorge Freire, teria sido um instrumento que se 

somou ao abuso do poder econômico e contribuiu para a vitória do candidato Fernando Collor 

de Melo. O jornalista ressalta o engajamento da Rede Globo no processo, além de seu papel 

como meio de comunicação. Na análise de Dorian, os ricos e poderosos teriam eleito Collor, 

“seu Delfim” (Netto), numa referência ao ex-ministro do governo da Ditadura Militar. 

 

Venceu outra vez, o poder econômico. Que  
praticamente derrotado nos últimos dias
da campanha eleitoral, usou métodos sórdidos e virou  
a mesa. Triste afirmar que o presidente eleito usou  
armas imorais para vencer. Mentiu, caluniou. Difamou.  
Subornou. Utilizou a venalidade dos meios de  
comunicação, cuja operação-impostura foi comandada  
pela TV Globo do notório Roberto Marinho. Os gastos  
com a luta de Collor foram espantosos. Também o  
poder econômico tirou o transporte público das  
grandes cidades e médias cidades, provocando 
abstenção inesperada. A calúnia de Collor, a impostura  
da TV Globo, os gastos extraordinários da campanha  
do candidato dos ricos seriam motivos suficientes para  
anular o pleito, que restou viciado e vicioso. Não  
esperamos que isso aconteça. Todo poder estava  
mobilizado para eleger seu Delfim e o poder não vai  
punir-se.
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 Tratando-se  das  pressões  sobre  os  veículos  e  seus  profissionais,  estas  não  se 

restringem ao campo político, mas advêm das relações no âmbito comercial e organizacional. 

Quando  Dorian  Jorge  Freire  passou  a  assinar  coluna  no  jornal  “Gazeta  do  Oeste”,  de 

Mossoró-RN, a partir de 1985 (OLIVEIRA, 2005, p. 239), o veículo delineava seus vínculos 

ideológicos. No final de 1989 e exercício de 1990, anos escolhidos para nossa pesquisa, o 

jornal tinha relações comerciais e políticas com a administração da então prefeita de Mossoró, 

Rosalba Ciarlini Rosado, eleita para seu primeiro mandato em 1988, com o apoio explícito do 

colunista Canindé Queiroz, diretor e proprietário do jornal “Gazeta do Oeste”. 

Em livro lançado nas comemorações do jornal “Gazeta do Oeste”, a sócia proprietária 

do  veículo,  Maria  Emília  Lopes  Pereira,  confirma  a  existência  dos  vínculos  políticos  da 

organização, à época, com o município de Mossoró: “Vale ressaltar  que foi ele (colunista 

Canindé Queiroz) quem preparou Rosalba (Ciarlini)  para a primeira campanha. [...] ele se 

transformou no primeiro marqueteiro de Rosalba, pois nessa época ela não sabia falar’, revela 

Maria Emília” (OLIVEIRA, 2005, p. 31). 

Uma parte das receitas financeiras do jornal vinha também do governo do Estado do 

Rio Grande do Norte, que investia nas páginas do veículo para divulgar as realizações da 

gestão  administrativa.  Canindé  Queiroz  tinha  ligações  políticas  com  então  governador 

Tarcísio de Vasconcelos Maia e sua família. 

Houve também o fato de (o governador do Estado) Tarcísio Maia realizar 
muitas  obras  no  Oeste,  principalmente  as  estradas  asfaltadas.  Ele  tinha 
muitas obras para mostrar e o jornal para mostrar isso era a Gazeta do Oeste 
(OLIVEIRA, 2005, p. 23). 

Conseqüentemente,  as  forças  das  relações  comerciais  e  políticas  refletiam na linha 

editorial do veículo, no qual Dorian Jorge Freire publicava sua coluna diariamente. De acordo 

com Melo (2003, p. 74), os meios de comunicação “são aparatos ideológicos” que levam suas 

mensagens à sociedade, por vezes em parte atrelados a interesses do Estado, mas influenciam 

pessoas, grupos e comunidades, mesmo considerando-se as contradições predominantes nas 

sociedades. 

São,  portanto,  veículos  que  se  movem na  direção  que  lhes  é  dada  pelas 
forças  sociais  que  os  controlam e  que  refletem também as  contradições 
inerentes às estruturas societárias em que existem (MELO, 2003, p. 74).

Na análise da coluna de Dorian, observamos que as críticas ao governo do Estado, por 

exemplo,  não  seriam  intensas  como  aquelas  feitas  às  autoridades  em  nível  federal, 
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provavelmente devido ao constrangimento das relações comerciais e políticas do jornal, já 

citadas,  embora isso não configure uma regra.  No âmbito estadual,  o colunista  até emitia 

opinião em tom favorável a governantes e lideranças. O jornalista em seu estilo alterna entre o 

que  Melo  (2003,  p.  75)  denomina  opinião  como  categorização  das  mensagens 

intencionalmente  produzidas  para  atribuir  valor  aos  fatos,  e  entre  o  uso  da  estratégia  de 

direcionamento ideológico,  que ganha corpo nos processos jornalísticos através da seleção 

dos assuntos e do ângulo escolhido (frames, recortes) para dar enfoque a estes. De acordo com 

Melo, essa forma de opinião “materializa-se através da filtragem que as mensagens sofrem no 

processo  de  difusão,  seja  através  da  omissão,  seja  através  da  projeção  ou  redução  que 

experimentam na emissão” (MELO, 2003, p. 75). 

Com  esta  breve  consideração,  tentamos  demonstrar  que  há  outros  elementos  que 

perpassam o processo de construção da agenda jornalística. Além do campo político e suas 

fontes de conteúdo simbólico, diversos agentes sociais se movem no agendamento da mídia e 

de seus leitores. Entre eles, os promotores da notícia que concorrem com assuntos de seu 

interesse, em meio a outros, com o objetivo de ocupar espaço nos noticiários. 

Selecionamos para análise, notas da coluna escrita por Dorian Jorge Freire, no Jornal 

“Gazeta do Oeste”, edição de 16 de janeiro de 1990, para mostrar  de maneira breve que, 

quando é agendado pela mídia dos grandes centros, o colunista é mais veemente em suas 

críticas. No plano estadual, a intensidade do discurso é diferente, embora não perca o tom de 

criticidade. Iniciamos pelo exemplo em que Dorian se apropriou do discurso do “Jornal do 

Brasil” para criticar o presidente Fernando Collor de Melo, que fora eleito nas eleições diretas 

de 1989, e ainda não tomara posse. 

 

O colunista toma posse da nota do “JB” para apresentar o presidente eleito, Collor, aos 

leitores como um visitante, turista, governante ausente, distante do país. A nota é uma crítica 

aberta ao presidente que sequer havia tomado posse na presidência da República, pois à época 

a investidura no cargo ocorria no mês de março, e Collor se encontrava em período de férias 

no exterior depois da vitória nas urnas. 

 

TRANSCRIÇÃO
Do  “Jornal  do  Brasil”,  de  Sábado  
(13/01/1990): “Desembarca hoje para uma 
rápida visita ao Brasil o presidente eleito  
Fernando Collor de Melo”.
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Em outra nota da coluna no dia 16 de janeiro de 1990, Dorian Jorge Freire mostra 

perspectivas de crescimento do Partido dos Trabalhadores (PT), no Rio Grande do Norte. O 

colunista se refere ao partido e ao seu potencial eleitoral para o futuro, no Estado e no país. 

             

No caso, a opinião de Dorian é positiva a respeito do PT. Ele considera um partido 

com mentalidade  nova para  participar  das  decisões  futuras  no  RN,  com possibilidade  de 

eleger vereadores, deputados estaduais, e disposição para disputar mandatos na Câmara dos 

Deputados, Senado da República e ao governo do Estado.  

O jornalismo opinativo em Mossoró reserva espaço para focar as articulações políticas 

e Freire, em ano de eleições, dá seu tratamento ao assunto. As conjecturas sobre o cenário de 

então incluem o governador da época, Geraldo Melo: 

O  governador  Geraldo  Melo  é  projetado  na  coluna  de  Dorian  como  candidato  a 

senador. A idéia que se passa ao leitor é de um governante no auge da popularidade, que quer 

se dedicar  às realizações  do governo até  o último dia  da gestão,  apesar  das pressões dos 

aliados  para  que  dispute  um mandato  ao  Senado da  República.  A coluna  ao  se referir  a 

Geraldo Melo,  no último ano de governo, passa ao leitor a impressão de um gestor mais 

comprometido com a administração do Estado do que com os interesses políticos. 

Os  comentários  de  Dorian  relativos  ao  Partido  dos  Trabalhadores  (PT)  e  ao 

governador Geraldo Melo são enaltecedores, diferente da opinião que o colunista expressa 
 

PT
O PT do Rio  Grande  do  Norte,  prestigiado  
com sua grande votação obtida no país e no  
Estado pelo seu candidato Lula, vai abrir-se  
um  pouco  mais  para  obter  atuação  mais  
decisiva na política do Rio Grande do Norte.  
Terá candidato a governador do Estado e a  
senador.  Quer  eleger  os  dois  ou  três  
deputados  estaduais.  E  muitos  vereadores.  
Também  disputará  vaga  na  Câmara  dos  
Deputados. 

SENADOR
O PMDB insiste em candidatar o governador  
Geraldo  Melo  a  senador.  O  governador  já  
disse  que  não  aceita  e  que  governará  até  o  
término  de  seu  mandato.  Senador  da  
República, sem dúvida nenhuma, Geraldo Melo  
seria um grande representante do Rio Grande  
do  Norte  na  Alta  Câmara.  Talento  não  lhe  
falta.  Nem  conhecimento  da  realidade  
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sobre o presidente eleito, Fernando Collor, que, conforme já referido, está ausente e distante 

do país. Pelo menos é o que o texto transmite no teor de suas palavras. Mas Dorian usa de  

outros recursos na emissão de sua opinião. Vejamos mais uma nota da coluna:

Nesta nota, Dorian usa da ironia e sem aplicar o sentido literal faz uma crítica ácida de 

forma  implícita  no  texto.  Ao perguntar:  “E o  senado?”,  é  como  se  o  colunista  estivesse 

indagando a Aluízio  Alves,  numa linguagem bem coloquial:  “Achou pouco ser  deputado 

federal, governador e ministro”? Dorian emprega ainda um recurso para completar ou fazer a 

sua crítica ao mencionar os familiares do ex-governador, candidatos, repetindo que são “filho 

de Aluízio”, “cunhado de Aluízio”, “genro de Aluízio”, “sobrinhos de Aluízio” e “irmãos”. 

As entrelinhas  do discurso transmitem ao leitor  a idéia  de que Aluízio e sua família  têm 

ambição pelo poder ou cargos na política. 

Nos exemplos citados, percebemos a predominância da agenda política numa mesma 

data,  seja  pela  influência  da  mídia  nacional  ou  da  mídia  regional,  já  que  Dorian  projeta 

também  os  assuntos  que  são  notícia  e  tendem  a  ser  comentados.  Percebemos  assim  a 

exposição de Dorian Jorge Freire, como jornalista – e como o leitor em geral – aos efeitos da 

agenda política. Porém, a ação dos mídia tende provocar alterações nesse quadro, conforme os 

estudos da agenda-setting.

Se  a  agenda  política  influencia  a  agenda jornalística,  por  outro  lado,  configura-se 

também  o  inverso.  Ou  seja,  de  acordo  com  Traquina  as  reportagens  e  o  jornalismo  de 

investigação  repercutem  na  agenda  política.  É  o  caso  em  que  os  jornalistas  se  tornam 

promotores  da  notícia.  Além  disso,  as  conversas  entre  os  indivíduos  igualmente  podem 

intervir  na agenda das pessoas, portanto, nos assuntos de suas conversas, independente da 

agenda dos mídia.

Significa em síntese que a agenda pública também pode influenciar a agenda política e 

a agenda jornalística. Enfim, o processo de agendamento, em todos os níveis, e as ações de 

 

ALVES
O governador Aluízio Alves volta a declarar não 
desejar ser candidato a qualquer cargo eletivo. Já foi 
deputado federal, governador, ministro. E o senado? 
Da numerosa e ilustre família Alves são candidatos a 
filha de Aluízio, Ana Catarina, o filho de Aluízio, 
Henrique Eduardo, o cunhado de Aluízio, José Dias, o 
genro de Aluízio, Ismael Wanderley, os sobrinhos de 
Aluízio, Garibaldi Filho, Carlos Eduardo, e Manoel 
Alves Neto. Também no páreo, os irmãos Garibaldi e 
Agnelo.  
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outros agentes sociais estão sujeitos à interferência dos próprios acontecimentos. Contudo, os 

agentes do campo político estão sempre mobilizando os atores do universo jornalístico como 

forma de dar visibilidade aos acontecimentos ou ações de seu interesse, aos quais pretendem 

dar conotação de interesse mais geral. 

[...] Contrariamente à tese de que o campo jornalístico constitui um “contra-
poder”,  uma  conclusão  de  diversos  estudos  é  que  o  acesso  ao  campo 
jornalístico constitui “uma das fontes e sustentáculos das relações existentes 
de poder” - Molotch e Lester (1993 apud TRAQUINA, 2002, p. 29). Grifo 
do autor.

O comentário  de  Dorian  Jorge  Freire,  na  edição  do  jornal  “Gazeta  do  Oeste”  do 

sábado, dia 20 de janeiro de 1990, aponta para a existência das relações dos agentes do campo 

político  com veículos  da  mídia  que  ultrapassariam os  meros  interesses  das  fontes  e  dos 

jornalistas em torno do fluxo de informação. 

A opinião dada pelo jornalista induz o leitor a atribuir à revista “Veja” um poder de 

influência a ponto de depender da publicação editorial  a nomeação da “senhorinha” Zélia 

Cardoso, ministra da Economia, do governo do presidente Fernando Collor. Seria “o poder 

econômico”, “transnacional” da revista “ítalo-americana”, numa referência aos proprietários 

(Civitas) da publicação, que “não dão murro em ponta de faca”. “Veja” defenderia com seu 

“oba-oba” (matérias) a nomeação de Zélia Cardoso para cobrar do governo depois. 

Considerando  a  opinião  de  Dorian  Jorge  Freire,  os  jornalistas  teriam  o  poder  de 

influenciar a ação do governo, que repercutiria na economia do país e, particularmente, na 

vida das pessoas. Mas, também em concordância literal com a concepção de Dorian, deduz-se 

que “o oba-oba” poderia ocorrer atendendo às pressões dos promotores da notícia exercidas 

sobre os mídia. 

 

SIMPATIA
A revista ítalo-norte-americana “Veja”, 
que coloriu Collor vitorioso, tenta fazer 
ministra da Economia/Fazenda a 
senhorinha Zélia Cardoso. Saiu com tal 
oba-oba à moça, que poderá até 
prejudicá-la diante da febril vaidade de 
Collor. É o poder econômico, 
transnacional, captando todos os 
ministeriáveis para usá-los amanhã com 
mais bonomia. Todos sabem que Marinho 
e os Civitas não dão murro em ponta de 
faca.        
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Compete  aos  mídia  a  função de  noticiar  os  fatos  e,  por  isso,  o  acesso  ao  campo 

jornalístico é uma busca permanente dos agentes políticos. Está no alcance dos jornalistas, de 

certa maneira,  o poder de elaboração das notícias e de sua transmissão.  E, para Traquina, 

(2002, p.29), “As notícias acontecem na conjunção de acontecimentos e textos. Enquanto o 

acontecimento cria a notícia, a notícia cria o acontecimento”. De acordo com este autor, o 

conceito de agendamento abrange as notícias como construções, narrativas, “estórias”, pois, 

Dizer  que  a  notícia  é  uma  “estória”  não  é  de  modo  nenhum rebaixar  a 
notícia,  nem acusá-la  de ser  fictícia.  Melhor,  alerta-nos  para  o fato  de a 
notícia, como todos os documentos públicos, ser uma realidade construída 
possuidora da sua própria validade interna. Os relatos noticiosos, mais uma 
realidade  seletiva  do  que  uma  realidade  sintética,  como  acontece  na 
literatura, existem por si sós. Eles são documentos públicos que colocam um 
mundo à nossa frente (TUCHMAN, 1993 apud TRAQUINA, 2002, p.30).

É uma realidade seletiva a que Dorian Jorge Freire passa a seus leitores a partir dos 

relatos dos fatos colhidos da imprensa nacional. São “estórias” que ele reproduz ou interpreta 

colocando um mundo à frente de seus leitores. Na edição da terça-feira, dia 6 de fevereiro de 

1990, Dorian escreveu: 

 

A  “estória”  contada  por  Dorian  Jorge  Freire  em  06/02/90  estaria  para  acontecer. 

Baseado no jornalista Carlos Castello Branco, do “Jornal do Brasil”, prevê no governo do 

presidente Fernando Collor de Melo o comprometimento do país com o capital internacional, 

inclusive mandando mais dinheiro da nação para o exterior, e ao mesmo tempo deixará as 

empresas brasileiras desprotegidas contra a concorrência estrangeira. Segundo Dorian, haveria 

mais desemprego, salários defasados, fim da aposentadoria, privatização de bancos oficiais e 

empresas estatais. Em sua “estória” futura, Freire conclama uma reação dos parlamentares e 

 

Proclama Carlos Castello Branco o óbvio ululante: o  
governo Collor será conservador e da direita. Fará  
acordo com o FMI, escancarará as portas do Brasil ao  
capital estrangeiro, tornará mais fácil a remessa de  
lucros ao exterior, acabará com a reserva de mercados,  
como a da informática. Arrochará os salários,  
aumentará o desemprego, demitirá funcionários públicos  
federais, terminará com a estabilidade no emprego,  
procurará acabar com a aposentadoria por tempo de  
serviço. Tentará desgraçar com o Banco do Brasil e  
passar para particular as estatais. Até a Petrobrás.  
Collor está com a corda toda. O congresso se quiser  
ainda um mínimo de respeito, não pode lhe negar  
poderes. Os trabalhadores devem se organizar para  
enfrentar a direita em fastígio.
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trabalhadores contra as decisões do governo da direita em “fastígio”, isto é, da direita que vai 

continuar no auge, em alta no governo. 

Para conceber esse “mundo” e contar tais “estórias”, os mídia têm que se conformar a 

padrões e dominar fatores intrínsecos à sua atividade. Formas específicas, como a pirâmide 

invertida  norteiam a  elaboração  das  notícias.  Na constituição  do processo jornalístico,  os 

mídia se adaptam ao tempo peculiar da prática, à linguagem comumente utilizada no meio. 

Mediante um conjunto de saberes profissionais identificam acontecimentos segundo critérios 

de noticiabilidade,  um conjunto de valores-notícia  (notoriedade,  o conflito,  a proximidade 

geográfica, atualidade) (TRAQUINA, 2002, p.30-31). 

     Ao selecionar diariamente informações da imprensa nacional, Dorian Jorge Freire 

classificava  assuntos  que  seriam comentados  de  acordo  com a  sua  importância  em nível 

nacional e segundo a relevância para os leitores de sua coluna. Temas atuais, pertinentes às 

ações do governo, à política e à economia,  que repercutissem na vida da população. Para 

cumprir essa rotina, o jornalista recorria a um repertório de conhecimento e à experiência, 

inerentes  à  profissão  e  peculiares  ao  processo  jornalístico,  mesmo  que  sua  prática 

privilegiasse a opinião. Em 18 de fevereiro de 1990, o colunista contava mais uma história 

que ainda não acontecera:

 

  
  A fonte de informação e (de agendamento) de Freire é o “Jornal do Brasil”, que 

anuncia a demissão de uma população de 180 mil trabalhadores, segundo a futura ministra do 

 

Título de 1ª página do “Jornal do Brasil” de sexta-feira 
(16/02/1990): “Zélia sugere até 180 mil demissões”. Trata-se 
de senhorinha Zélia Cardoso de Melo, provável ministra da 
Economia do governo Collor. Zélia quer que Collor jogue no 
desemprego, na rua da amargura, 180 mil funcionários 
públicos. Seriam eles os responsáveis pelo caos brasileiro que 
foi plantado, implantado pela elite do dinheiro, a burguesia 
irracional de dedos leves e rápidos. Por que o servidor público 
vai pagar a conta que ele não fez e não o beneficiou? Por que 
não os banqueiros, as multinacionais, os especuladores, os 
ladrões brancos e ricos? Claro como água de filtro: Collor é a 
continuação de Sarney, Sarney que continuou Figueiredo, que 
continuou Geisel, que continuou Médici, que continuou Costa, 
que continuou Castelo. A mesma burguesia no poder para seu 
benefício próprio. A mesma e interminável transição entre 
ditadura e “democracia”. Mesma coisa. Ontem, militares de 
frente. Hoje, dando ordem unida na retaguarda. Resistir. 
Começando por verificar quais senadores e deputados federais 
nossos votarão no Congresso contra os servidores. Ou que 
darão carta branca a Indiana Jones.
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governo Collor. Um assunto que diz respeito à administração, à economia, à política e ao 

social. De acordo com Dorian, seria uma punição para os trabalhadores pelo caos implantado 

no país pela elite burguesa. Por Collor, a continuação dos governos militares seguidos, que 

continuarão mandando, numa transição (que não termina) entre ditadura e democracia entre 

aspas. O jornalista conclama a população a resistir. Sugere que a população acompanhe os 

votos dos deputados e senadores do Rio Grande do Norte que votarão a favor das medidas do 

governo  Collor  e  contra  os  servidores  públicos.  Freire  compara  Collor  a  Indiana  Jones, 

personagem de filme norte-americano, devido a imagem de herói que o presidente eleito tenta 

passar ao público através dos meios comunicação. 

Além de identificar as ocorrências ou questões, o jornalista precisa saber cultivar as 

fontes, fazer perguntas conexas e selecionar os elementos mais significativos. Os promotores 

da notícia, por sua vez, travam um embate político tendo como cerne a luta simbólica para a 

construção dos acontecimentos e das questões, envolvendo: 

1) a definição das ocorrências e/ou as questões que merecem ser constituídas 
em notícia e ganham assim o direito de existir enquanto recurso do discurso 
nos assuntos públicos e também o direito de figurar na agenda jornalística e 
2)  a  definição  das  ocorrências  e/ou  as  questões  de  uma  outra  forma, 
nomeadamente, a definição de seu enquadramento, isto é, a forma como será 
apresentada e possivelmente interpretada pela opinião pública (TRAQUINA, 
2002, p. 31).

O processo de constituição da notícia é acompanhado pelos agentes do campo político 

nas suas fases de desenvolvimento pela ação dos mídia. Desde a definição das ocorrências, 

sua elaboração e inclusão na agenda jornalística e nos assuntos do público, o ângulo escolhido 

para dar tratamento à notícia, até uma espécie de antecipação sobre como a opinião pública a 

receberá.  Dorian Jorge Freire insere na sua agenda, no domingo, 11 de março de 1990, nota 

colhida do “Jornal do Brasil”, com repercussão econômica e política: 

Em transcrição de nota publicada no “Jornal do Brasil”, Dorian Jorge Freire divulga 

projeto na área da agricultura, que apresenta resultados iniciais. O empreendimento agrícola 

 

MOSSORÓ
Transcrito do “Jornal do Brasil” de quinta-feira 
(08/03/1990): Mônica Rosenberg, presidente do grupo 
Cevecol, foi na semana passada com o ex-governador 
Tarcísio Maia colher os primeiros melões do Projeto 
Dunas, em Mossoró, no sertão do Rio Grande do Norte. 
Trata-se do primeiro projeto do grupo fora da área 
petroquímica, que ocupa 7.000 hectares. O investimento foi 
de 10 milhões de dólares.
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representa  o  fortalecimento  da  economia,  gerando  emprego  e  renda,  com repercussão  na 

política por ter como um dos investidores o ex-governador Tarcísio Maia, pai do senador José 

Agripino Maia, candidato a governador do Estado, em 1990, em busca do segundo mandato 

para o governo. Além disso, a nota apresenta um aspecto interessante. Apesar da localização 

da ocorrência ser Mossoró, município/cidade onde se estabelece o jornal “Gazeta do Oeste”, 

no qual Dorian Jorge Freire assina sua coluna, o jornalista extrai a informação de um veículo 

da  distante  região  Sudeste.   Ou  seja,  mesmo  havendo  a  proximidade  geográfica  entre  o 

jornalista e Mossoró, local do fato,  e a possibilidade maior de experiência  pessoal com o 

assunto, Dorian foi agendado pelo “Jornal do Brasil”. O contato com fontes e informações 

sobre o empreendimento poderia ocorrer de forma direta, mas Dorian colheu a informação nas 

páginas  do  “Jornal  do  Brasil”,  do  Rio  de  Janeiro-RJ,  ratificando  integralmente  o 

enquadramento da notícia transmitida pelo citado veículo.  

À  medida  que  os  estudos  do  conceito  do  agendamento  avançam,  evidencia-se  a 

pertinência  da  contínua  mobilização  dos  jornalistas  pelos  agentes  do  campo  político. 

Principalmente  por  perceberem a  importância  do papel  dos  mídia  na  sustentação de suas 

relações de poder (no caso, dos agentes políticos). O sentido do texto de Dorian Jorge Freire, 

na coluna do sábado, dia 21 de abril de 1990, passa uma idéia da atuação dos promotores de 

notícia do campo político: 

Freire começa a nota com a expressão “tire-se o chapéu a Dix-huit Rosado”. “Tirar o 

chapéu”  é  um costume,  tipo  de  etiqueta  que  denota  respeito,  reverência  a  alguém  ou  a 

determinada ocasião. O jornalista aplica a expressão ao ex-prefeito que, à época, mesmo sem 

ocupar cargo público e sem outros recursos, conseguia agendar o noticiário político da mídia. 

Dorian se refere à condição de idoso de Dix-huit Rosado como uma virtude, não como algo 

negativo que dificultasse o desempenho numa eventual gestão. Então com 78 anos, prefeito de 

Mossoró duas vezes (1973-1976, 1983-1988), “O velho (Dix-huit)” – segundo Dorian – “está 

com a  bola  toda”.  A  expressão  mais  ligada  às  práticas  esportivas  no  texto  do  jornalista 

significa estar com prestígio ou cartaz, o que poderia representar um paradoxo para quem se 
 

DIX-HUIT
Tire-se o chapéu a Dix-huit Rosado. Sem mandato eletivo, 
sem cargo em governo, membro de partido de força 
duvidosa, sem dinheiro, sozinho, tem sido notícia política 
no Estado, discutido, aplaudido, criticado diariamente. 
Superou poderosos que tem mandato, força de governo. Se 
senilidade é o que ele tem, bendita senilidade. O velho está 
com toda bola.
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encontrava sem mandato. Porém, na visão de Dorian traduz influência, inclusive em termos 

de agendamento da mídia. 

A avaliação da coluna de Dorian Jorge Freire comprova seu agendamento pela mídia 

nacional, sobretudo a preponderância dos assuntos políticos, pautados pelo jornalista, tratados 

segundo sua ótica e transmitidos aos leitores, também expostos aos efeitos do enquadramento 

dos  fatos,  da  opinião  expressa,  em  tempo  de  evolução  dos  estudos  do  agenda-setting. 

Observa-se, na visão de Traquina (2002, p.33), que o primeiro artigo de McCombs e Shaw, 

sobre agendamento, publicado em 1972, atribuía um poder limitado aos mídia. Para Cohen, 

em princípio o conceito de agendamento enunciava que os mídia podem não dizer às pessoas 

como pensar, mas sim sobre  o que pensar (grifo do autor). Duas décadas após, em análise 

sobre os avanços da pesquisa do agenda-setting, McCombs e Shaw escreveram:

“O agendamento é consideravelmente mais que a clássica asserção que as 
notícias nos dizem sobre o que pensar. As notícias também nos dizem como 
pensar nisso. Tanto a seleção de enquadramentos para pensar esses objectos 
são poderosos papéis do agendamento. [...] Novas investigações, explorando 
as conseqüências do agendamento do enquadramento  dos mídia,  sugerem 
que os mídia não só nos dizem em que pensar, mas também como pensar  
nisso, e consequentemente o que  pensar - Mccombs e Shaw (1993 apud 
TRAQUINA, 2002, p.33).

As  afirmações  dos  estudos  do  agendamento  salientam  o  papel  dos  jornalistas  na 

seleção e enquadramento dos acontecimentos e seus efeitos. Particularmente,  em relação a 

Dorian Jorge Freire, ele é o leitor que sofre os efeitos do agendamento e o jornalista, a quem 

cabe  a  responsabilidade  da interpretação  das  ocorrências  ao público  leitor  de sua  coluna, 

como é o exemplo da edição da quarta-feira, dia 11 de maio 1990. 

Dorian Jorge Freire seleciona trecho da revista “Isto É”, de circulação nacional, para 

mostrar um país em crise intelectual e moral, no governo do presidente Fernando Collor, com 

a probabilidade de agravamento dessa situação. Freire relaciona o quadro à composição da 

equipe do governo, a começar pelo presidente. E encerra o breve comentário com uma frase 
 

OPINIÃO
Da revista “Isto é” (que diz a verdade, enquanto a 
“Veja” mente com o despudor característico dos 
americanos Civitas, sobre Collor. Um líder carismático 
tropical, segundo outros. Indiscutível é que vivemos uma 
crise de integridade intelectual e moral antes de qualquer 
outra crise. É o caldo de cultura ideal para grandes 
desastres”. Vejam bem o time: Collor, Cabral, Magri, 
Zico, Margarida, Ipojuca. “Minino, nunca verás país 
como este”.
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atribuída ao consagrado poeta Olavo Bilac para realçar uma singularidade do país. Na nota 

abaixo, publicada em 12 de junho de 1990, Dorian Jorge Freire reforça uma imagem negativa 

do presidente da República: 

A julgar pelo que escreve e transcreve Dorian Jorge Freire, o leitor vai pensar num 

país em situação de instabilidade, que tem origem na postura (ou falta desta) do presidente da 

República.  Dorian se apropria  da opinião do articulista  Gilberto  Dimenstein,  que induz a 

pensar Collor como um Indiana Jones, numa referência ao herói da ficção norte-americana, 

mas em sentido pejorativo.  O pensamento de quem é agendado – e o jornalista Dorian se 

inclui – remete a um país mal-governado. 

Os mídia estreitariam, no exercício de suas atividades profissionais, as relações com a 

agenda do público, suscetível a se interessar pelos assuntos noticiados nos veículos. Estudos 

que se sucederam à publicação que originou o conceito de agendamento experimentaram a 

hipótese teórica avançada por McCombs e Shaw e constataram a existência de “uma relação 

causal entre a agenda jornalística e a agenda pública. Funkhouser (1991), MacKcuen (1981) e 

MacKuen e Coombs (1982) – citados por Traquina, 2002, p.34 – verificaram que a atenção 

dada  pelos  mídia  ao  longo  do  tempo  refletiu  na  preocupação  pública  com  os  referidos 

problemas. À medida que os mídia abordavam mais os assuntos o interesse das pessoas, salvo 

algumas exceções, aumentava em relação aos mesmos.

Ao  contrário  do  estudo  de  McCombs  e  Shaw  (1972),  o  estudo  de 
Funkhouser (1973/1991) seguiu uma análise diacrônica durante um período 
de dez anos e concluiu que “a cobertura midiática e a opinião pública estão 
fortemente relacionadas” (TRAQUINA, 2002, P.34). Grifo do autor.

O problema secular da seca na região Nordeste há anos afeta a vida das pessoas e é um 

assunto recorrente na agenda jornalística e no discurso político. Na edição da quarta-feira, dia 

4 de julho de 1990, o jornalista Dorian Jorge Freire busca as páginas da “Folha de S. Paulo”, 

como fonte de informação sobre a questão.

 

OPINIÃO
 Cada dia mais cai no vazio e com toques de ridículo a 
imagem que o presidente Fernando Collor tenta vender de 
“Indiana Jones” – Gilberto Dimenstein. “Folha de S. 
Paulo” de domingo (10/06/1990).

TRANSCRIÇÃO
Da “Folha” de segunda-feira (02/07/1990): “O 
governador do Rio Grande do Norte, Geraldo Melo, está  
irritado com o governo federal. Diz que a seca na região é  
“calamitosa” e que não recebeu “um tostão” para cuidar  
de cem mil famílias desabrigadas”.
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O  problema  da  seca,  segundo  a  nota,  motiva  a  preocupação  do  governante,  que 

procura a ajuda em nível federal. O governador se refere a uma situação calamitosa de cem 

mil famílias para mostrar a gravidade do quadro que atinge seu Estado e que não recebeu “um 

tostão”, para designar a falta de ajuda financeira.  

Na quinta-feira, 5 de julho de 1990, Dorian Jorge Freire transcreveu nota do “Jornal do 

Brasil” que se reportava a perdas salariais dos trabalhadores: 

 

Em relação à nota reproduzida por Dorian Jorge Freire da “Folha de São Paulo”, o 

governador  Geraldo  Melo  recorre  à  imprensa  para  denunciar  um problema,  cuja  solução 

deveria  vir  do  Estado.  Talvez,  a  confiança  do  governante  decorra  da cobertura  midiática 

constante para a questão da seca ao longo dos anos. Neste caso, porém, a preocupação pública 

se manifesta não só devido a atenção dos mídia, mas sobretudo por se tratar de um problema 

grave de existência secular. Por outro lado, é mais um exemplo em que Dorian extrai  da 

imprensa  nacional  assunto relativo  ao  Rio Grande do Norte,  onde o jornalista  está  (mais 

próximo geograficamente) e poderia buscar a informação diretamente. 

Na nota seguinte, extraída do “Jornal do Brasil”, que trata das perdas salariais, Dorian 

Jorge  Freire  se  refere  ao  então  presidente  Collor  como  “Fernandinho”,  que  teria  feito 

juramento “a todos os orixás das Alagoas que faria um governo para descamisados”, numa 

referência às pessoas mais pobres do país. Dorian usa um recurso literário e interage com uma 

personagem, para simular  um dialogo com o leitor:  – Acha Leninha,  que ele não mentiu: 

“Collor  vai  deixar  o  operário  sem  camisa.  Descamisado  e,  quem  sabe?  descuecado”.  – 

Leninha tenha modos. Oxente – responde o jornalista. Freire enquadrou a questão salarial a 

partir do “Jornal do Brasil” para mais uma vez criticar o governo Collor. De novo, em voga a 

atenção dos mídia a um assunto para chamar a atenção e agendar o público.     

 

 [...] O “Jornal do Brasil” de terça-feira (03/07/1990)  
informa que o salário com data base em julho perdeu 65  
por cento. O Fernandinho se jurando para todos os orixás  
das Alagoas que faria um governo para descamisados.  
Acha Leninha, danada como sempre, que ele não mentiu:  
“Collor vai deixar o operário sem camisa. Descamisado 
e, quem sabe? descuecado”. Leninha tenha modos.  
Oxente.     
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Entretanto,  embora os estudos tenham concluído sobre a existência de uma relação 

entre a agenda jornalística e a agenda pública,  já em 1976 McCombs defendia que não é 

sempre que o agendamento funciona sobre todas as pessoas e questões. (TRAQUINA, 2002, 

p.36).  Para  melhor  compreensão  do  conceito,  a  pesquisa  sobre  agendamento  procura 

responder se o agenda-setting prevalece igualmente em relação a todas as pessoas e sobre 

todos os assuntos.

Os efeitos do agenda-setting variam, dependendo da participação ou não das pessoas 

em conversas com as outras sobre assuntos da agenda jornalística. As pessoas que participam 

das  conversas  sobre  os  temas  abordados  pelos  meios  de  comunicação  social  são  mais 

vulneráveis à agenda proposta pelos mídia do que aquelas que não participam das conversas 

interpessoais, conforme os estudos de Mcleod, Becker e Byrnes (1974 apud TRAQUINA, 

2002, .36).

Superávit,  impostos,  juros,  assuntos  focados  na  coluna  de  Dorian  Jorge  Freire  da 

quarta-feira, dia 8 de agosto de 1990, podem estar nas conversas de umas pessoas e de outras, 

não. Estas estariam mais expostas ao agendamento segundo os estudos do tema e, por não 

terem experiência  direta com a questão, dependeriam da intermediação dos mídia – como 

Dorian – para se informarem a respeito: 

Os leitores da coluna de Freire recebem a orientação sobre a matéria veiculada pela 

revista “Isto É”, através do olhar do jornalista, para o qual cresce o desemprego e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) manda fiscalizar as contas do governo do presidente Fernando 

Collor de Melo, que arrocha os salários de funcionários públicos, aposentados, pensionistas. 

Dorian diz que Collor desobedece às leis do país, comete erros, favorece aos ricos e prevê 

 

Como vai o Brasil debaixo de Collor? Ruinzinho, diz a revista 
paulista “Isto é”. O superávit anunciado em 2 por cento do PIB, 
baixou 1,22 por cento. A arrecadação de impostos em todas as 
capitais caiu de Cr$ 42 bilhões em janeiro para Cr$ 28,3 bilhões, 
em junho. De janeiro a junho, o comércio registrou retração de 
17 por cento. “Estamos produzindo 50 por cento menos”, diz o 
dono da Lorenzetti. “Não há saída nesse esquema de juros altos e 
achatamento da produção”, geme o presidente da Indústria de 
Papel, São Roberto. O desemprego aumenta. FMI mandou para 
cá sua auditoria. Reforma Agrária é assunto proibido. Arrocho 
salarial. Zero de aumento para funcionários públicos, 
aposentados, pensionistas. Collor continua rasgando a 
Constituição, e seu governo em cada 2 medidas que adota erra 1. 
vivem prosperidade apenas a burguesia poderosa que o elegeu. O 
país parou na recessão e poderá cair na depressão.
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mais crise.  Assim, o agendamento dos mídia varia com as questões e de umas pessoas a 

outras, conforme o nível de experiência existente ou não. 

As pessoas que têm grande necessidade de orientação sobre um assunto estão mais 

sujeitas ao efeito do agendamento. A necessidade de obter informação expõe essas pessoas 

aos mídia  noticiosos  e,  consequentemente,  submete-as a maiores  efeitos  do agendamento. 

Weaver, McCombs e Spellman (1975 apud TRAQUINA, 2002, p. 37) mostram no estudo 

sobre o caso Watergate que o impacto do agendamento não é igual para todas as pessoas, 

dependendo  da  necessidade  de  orientação.  Os  autores  sublinham  que  os  meios  de 

comunicação social mais do que reforçam as crenças pré-existentes das pessoas com grande 

necessidade de orientação:

[...] os mídia podem ensinar a estes membros da audiência quais as questões 
e os tópicos que devem utilizar na avaliação de certos candidatos e partidos 
políticos,  não  só  durante  a  campanha  eleitoral  mas  também  durante  os 
períodos mais longos entre as campanhas.

A coluna de Dorian Jorge Freire, edição da quinta-feira, dia 27 de setembro de 1990, 
enquadrou a questão do Banco Estado do Rio Grande do Norte (BANDERN), de interesse da 
população do Estado e do governo Geraldo Melo:

A liquidação  do BANDERN é mencionada  pelo  jornal  “Folha  de  S.  Paulo”,  com 

declarações do governador Geraldo Melo de que é o governo federal o devedor ao banco, não 

o contrário.  Dorian  repercute  em sua  coluna  o problema,  que  atinge  a  muitas  pessoas,  a 

começar pelos funcionários do estabelecimento, ao quais podem se classificar entre os que 

têm grande necessidade de orientação sobre o assunto. No centro da questão, o governador do 

Estado  aparece  como  o  gestor  aparentemente  atento  à  questão  e  sujeito  a  avaliação  dos 

leitores/eleitores. 

O  efeito  do  agendamento  da  agenda  jornalística  varia  também  de  acordo  com  a 

natureza do assunto. As pessoas mais experientes com as questões econômicas, por exemplo, 

tidas como notáveis, e com as quais têm vivência direta são menos vulneráveis aos efeitos da 

agenda jornalística. Por outro lado, ao se submeterem a temas relativos à política externa, por 

 

BANDERN
Leio no número acima citado (terça-feira, 25/09/1990), da 
“Folha paulista”. “Não se justifica tecnicamente. O 
governo federal é que deve ao Bandern”. Declarações do 
governador Geraldo Melo sobre a liquidação do banco 
estadual.
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exemplo,  dos  quais estão mais  distantes  (e  que são consideradas  as questões  distintas),  a 

probabilidade do efeito da agenda-setting é maior (TRAQUINA, 2002, p. 38). 

O comentário de Gilberto Dimenstein, da “Folha de S. Paulo”, transcrito por Dorian 

Jorge Freire, na terça-feira, dia 2 de outubro de 1990, pode ser um exemplo de assunto 

econômico, ao qual as pessoas são menos vulneráveis em termos agendamento:

O assunto focado por Gilberto Dimenstein abrange a situação dos bancos estaduais no 

país, mas Dorian recorta a informação para sua coluna no jornal “Gazeta do Oeste”, porque o 

fato diz respeito também ao Banco do Estado do Rio Grande do Norte (BANDERN), agência 

de  Mossoró-RN,  liquidada  pelo  governo  federal.  Freire  realça  apenas  a  opinião  de 

Dimenstein, que dá razão ao governo federal na adoção da medida, e cita a concordância do 

então deputado por São Paulo, José Serra. É interessante ressaltar que Dorian não expressa 

opinião  contrária  à  atitude  do  governo,  considerada  antipática,  que  desempregou  muitas 

pessoas e afetou a economia do Estado. Em outras notas, Dorian se opõe ao governo e não 

limita a criticar a instituição, porém, direciona-as à figura do presidente Fernando Collor, de 

quem descreve uma imagem negativa.  

Mencionados por Traquina (2002, p. 40), Weaver, Graber, McCombs e Eyel (1981) 

ressaltam a importância do papel do agendamento exercido pelo campo jornalístico na agenda 

dos atributos ou qualidades da imagem dos candidatos políticos. Os autores acentuam que a 

função  do  agendamento,  de  construção  da  imagem  dos  candidatos,  tem  maior  poder  de 

persuasão nas decisões do eleitorado do que a função de agendamento relativa às questões que 

merecem atenção por parte do eleitorado. Tal constatação se verifica devido à aprendizagem 

sobre  a  imagem  dos  candidatos  ser  considerada  mais  fácil  do  que  a  aprendizagem  dos 

eleitores em relação às posições dos candidatos sobre as questões da campanha eleitoral.

A imagem do presidente Fernando Collor de Melo está no centro da análise de Dorian 

Jorge Freire, na quarta, 14 de novembro de 1990:

 

BANDERN
O Jornalista Gilberto Dimenstein, da “Folha de S.Paulo”, 
julga que o governo acertou fechando os bancos estaduais. A 
mesma opinião é a do deputado oposicionista (PSDB) 
economista José Serra.
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À pergunta do “Jornal do Brasil”, sobre o que faz o presidente Collor em Tóquio, 

Dorian responde em sua coluna. O jornalista acentua os traços da imagem de um presidente 

que “bangola”, ou seja, vagueia, caminha sem rumo; “gasta conversa” no sentido de falar à 

toa,  inutilidades.  Um  governante  que  “esquece”  o  país  e  “brinca  de  personagem 

internacional”. A opinião de Dorian é de que Collor, como chefe de Estado, enquanto passeia 

em  países  economicamente  desenvolvidos,  ricos,  abandona  a  população  em  condições 

totalmente opostas: inflação alta e estacionada, desemprego. Para o jornalista, pior de tudo é 

ter de suportar Collor por mais tempo. É a imagem construída Freire, a partir das páginas do 

“Jornal  do Brasil”,  em sua  coluna,  para  seus  leitores.  Trata-se  de  uma construção que  o 

jornalista  tenta  realizar,  de  maneira  perseverante  na  sua  agenda  jornalística,  do  governo 

Collor, que observamos nas colunas analisadas. 

O caso Watergate, nos Estados Unidos, pelo menos em princípio, foi tido como um 

exemplo de inexistência do efeito de agendamento na fase entre julho de 1972 e março de 

1973. O enquadramento do acontecimento como um assalto leviano e o surgimento na metade 

da campanha eleitoral dificultaram que as pessoas acreditassem na ligação entre o presidente 

Richard Nixon e um assalto de terceira categoria (LANG e LANG apud TRAQUINA, 2002, 

p. 42). 

No caso  Watergate,  a  insistência  e  a  determinação  dos  jornalistas  foram 
necessárias  para  quebrar  não  só  o  obstáculo  do  “fenômeno  de 
incredibilidade”  (neste  caso  a  existência  de  valores  consensuais  que 
fornecem uma  imagem  coletiva  do  presidente  honesto),  mas  também os 
outros obstáculos que foram erguidos pelos “homens  do presidente” para 
dificultar o acesso à informação (TRAQUINA, 2002, p. 42). 

Há situações no jornalismo que requerem uma cobertura contínua dos fatos sob pena 

destes caírem no esquecimento e não chamarem a atenção das pessoas para pensar no assunto 

agendado. A cobertura realizada pela imprensa nacional em relação aos problemas do governo 

Collor  pode  ser  um exemplo  de  persistência  da  imprensa  nacional,  e  particularmente  do 

 

? – O “Jornal do Brasil” pergunta: o que faz o  
presidente Collor em Tóquio? Bangola, gasta  
conversa, esquece um pouco o Brasil e brinca de  
personagem internacional. Deixa nas antípodes um 
povo se matando de problemas. Inflação, recessão,  
depressão, estagflação, pior: a perspectiva de mais  
4 anos e meio de Collor.
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jornalista Dorian Jorge Freire. A veiculação de seguidas matérias em jornais e revistas afetou 

o presidente brasileiro – que seria afastado do cargo – e despertou a atenção da população.

O aprofundamento dos estudos consolida os argumentos de que a agenda jornalística 

tem influência na agenda pública e na agenda política, o que é comprovado pelos fatos do dia-

a-dia, mas principalmente pelos acontecimentos de maior abrangência e repercussão na vida 

das pessoas. Embora os próprios acontecimentos, a agenda pública e a agenda política possam 

inverter  muitas  vezes  o  processo  e  influenciar  a  agenda  jornalística.  O agendamento  tem 

múltiplas direções.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para atingir o objetivo geral deste trabalho, analisamos os efeitos do agendamento na 

coluna  do  jornalista  Dorian  Jorge  Freire.  Apresentamos  como  proposta  verificar  em que 

condições o jornalista é agendado pela imprensa nacional. Realizamos a pesquisa tendo como 

foco a coluna assinada por Dorian Jorge Freire, na página 2 do jornal “Gazeta do Oeste de 

Mossoró”, no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Fundamentamos a análise do corpus 

estudado na Teoria do Jornalismo, com o intuito de encontrar respostas para as interrogações 

que surgem em torno do assunto. 

Uma  das  primeiras  conclusões  da  pesquisa  é  de  que  a  nacionalização  dos  temas 

abordados pelo jornalista Dorian Jorge Freire em sua coluna contribuiu para que ocorresse o 

agendamento de sua coluna pela imprensa nacional. A passagem de Dorian Jorge Freire por 

jornais da região Sudeste, como “Última Hora” e “Brasil, Urgente”, ambos de São Paulo-SP, 

provavelmente  influenciaram  no  interesse  do  jornalista  pelas  questões  nacionais.  Se,  ao 

contrário, Dorian privilegiasse notícias e assuntos estaduais, regionais e locais, a possibilidade 

do  agendamento  da  coluna  diminuiria  consideravelmente  em  termos  de  ocorrências 

veiculadas pela imprensa nacional. 

Outro aspecto que ficou evidente no nosso estudo diz respeito à forma como Dorian 

Jorge Freire tratava as questões locais e do Estado, em comparação aos assuntos nacionais. 

Conforme já demonstrado, as críticas às autoridades e o enfoque às questões nacionais seriam 

mais intensas do que aquelas feitas em relação aos temas noticiados em Mossoró e no Rio 

Grande do Norte. Embora não possamos afirmar com segurança, os motivos para a postura do 

jornalista provavelmente decorreriam de seu interesse maior pelos temas nacionais em função 

da militância na imprensa do sudeste. As vinculações políticas e comerciais dos proprietários 

do  jornal  “Gazeta  do  Oeste”,  de  Mossoró-RN,  já  mencionadas  neste  trabalho,  também 

influenciariam Dorian a adotar uma posição comedida, na hora de expressar sua opinião sobre 

os assuntos estaduais. Tais ligações implicariam um tipo de constrangimento organizacional 

com o qual convivem os profissionais de uma empresa de comunicação. 

A  distância  de  Mossoró  em  relação  aos  grandes  centros  também  é  um  fator 

preponderante para o agendamento da coluna de Dorian Jorge Freire pela imprensa nacional. 

Esses veículos estão mais próximos geograficamente ou estabelecidos nas próprias cidades 

onde se localizam as sedes dos governos, ministérios e as casas parlamentares, consideradas 
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principais fontes de informações que alimentam o fluxo de notícias da agenda governamental 

e da agenda política do país.        

Conforme demonstrado  neste  estudo,  o  fato  de Dorian  Jorge Freire  ter  atuado em 

jornais  da  imprensa  alternativa,  com  ideologia  de  esquerda,  e  ter  sido  perseguido  pela 

Ditadura  do  Governo  Militar,  contribuiu  para  que  o  jornalista  adotasse  uma  posição  de 

combate a governos conservadores, como o do presidente Fernando Collor de Melo, o que 

ficou comprovado ao longo do desenvolvimento da nossa pesquisa. O sentido de grande parte 

das notas e informações extraídas dos jornais que agendam sua coluna coincide com as idéias 

externadas pelo jornalista em seus comentários e opiniões. Ou seja, havia uma concordância 

entre o pensamento de Freire com o teor das notas e informações escritas por jornalistas da 

região sudeste e veiculadas pela imprensa nacional, algumas vezes transcritas literalmente por 

Dorian, outras vezes analisadas e repercutidas de acordo com o valor que decidia atribuir ao 

assunto. 

Podemos  acrescentar  ainda  um ponto  em termos  de  conclusão.  Houve insistência, 

persistência pela imprensa nacional, por exemplo, em relação à cobertura dos problemas do 

governo  de  Fernando  Collor.  Essa  repetição  contribuiu  significativamente  para  o 

agendamento da coluna de Dorian Jorge Freire, sobretudo para caracterizar a predominância 

dos assuntos políticos no agendamento do espaço. Constatamos na nossa análise que Dorian 

Jorge Freire, na maioria das notas selecionadas, comentou ou transcreveu literalmente tópicos 

que tratavam da agenda política. Isso ocorreu de maneira recorrente no período delimitado 

para o presente estudo.  

Constatamos ainda que Dorian Jorge Freire tinha grande necessidade de orientação 

pelos veículos da imprensa nacional, por seus profissionais e colaboradores acerca de alguns 

assuntos  e  questões  exploradas  diariamente.  Informações  relativas  à  postura  do  governo 

federal  interessavam a Dorian,  que recorria  às mesmas  para transmitir  esses  assuntos aos 

leitores de sua coluna integralmente ou em parte, dependendo do modo que escolhia para 

emitir sua opinião. Essa necessidade de orientação transformava Dorian no leitor comum, e 

não apenas no repórter/jornalista, exposto assim aos efeitos do agendamento.   

Como vimos no curso do nosso trabalho, da necessidade de busca de informação pelo 

indivíduo decorre o desenvolvimento do processo de agendamento dos mídia. A profissão de 

Dorian Jorge Freire o colocava nessa condição de indivíduo em busca da informação, como 

jornalista  ou leitor  das  notícias  da imprensa  nacional.  Na pesquisa,  essa é  mais  uma das 

conclusões a que chegamos,  já que Freire  dependia de tais  informações  dos veículos dos 
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grandes centros para cumprir seu dever de produzir diariamente a coluna no jornal “Gazeta do 

Oeste”, de Mossoró-RN.  

Verificamos  ainda  que  Dorian  Jorge  Freire,  na  maior  parte  do  período  estudado, 

recorreu sempre às mesmas fontes (“Folha de São Paulo”, “Jornal do Brasil”, revistas “Veja”, 

Isto É”, etc.), o que pode ser negativo se considerarmos a necessidade de buscar outras para 

melhor apurar os fatos, dever profissional dos jornalistas. Embora se deva levar em conta as 

dificuldades estruturais dos veículos de Mossoró-RN, no final de 1989 e início de 1990, em 

termos de acesso às tecnologias disponíveis atualmente, como a Internet, por exemplo. No 

entanto, podemos inferir que Dorian reputava suas fontes de informações como merecedoras 

de credibilidade, um dos requisitos influentes na constituição do processo de agendamento.

A capacidade profissional de Dorian Jorge Freire de identificar ocorrências e questões 

também contribuiu para o agendamento de sua coluna pela imprensa nacional. A experiência 

de quem trabalhou em veículos de centros como São Paulo o movia na seleção de questões 

ligadas  às ações do governo e  ao universo político,  que afetavam a vida das  pessoas,  da 

sociedade como um todo. O jornalista era agendado e agendava pessoas suscetíveis a incluir 

tais assuntos em suas conversas do cotidiano. 

Nas colunas analisadas,  foi possível concluir  ainda que Dorian Jorge Freire não se 

limitou  a  um jornalismo de  relato  e  transmissão  dos  fatos  aos  leitores  de  sua  coluna.  O 

jornalista  assumiu  posições  que  julgou  corretas.  Dorian  criticou  poderes,  veículos  de 

comunicação  e  tentou  proporcionar  a  seus  leitores  uma  reflexão  sobre  as  questões  que 

afetavam à população do país, valendo-se de uma das prerrogativas do jornalismo no seu 

papel de informar e orientar a sociedade.      

Para McCombs (1992 apud TRAQUINA, 2002, p. 43), “os atributos enfatizados pelo 

campo jornalístico podem influenciar diretamente a direção da opinião pública”. Depois de 

mais de vinte anos de estudos o conceito de agendamento identifica poderes importantes, a 

partir  da  análise  da seleção  das  ocorrências  e/ou  das  questões  que  formarão  a  agenda,  a 

seleção dos enquadramentos para interpretar essas ocorrências.

Sobre o assunto, escreve McCombs (1992 apud TRAQUINA, 2002, p. 43). A seleção 

dos tópicos para a agenda jornalística e a seleção de enquadramentos para as estórias acerca 

desses tópicos são poderosos papéis de agenda-setting e responsabilidades éticas “terríveis” 

dos jornalistas.  

Os  profissionais  do  campo  jornalístico  serão  cada  vez  mais  exigidos,  pelas 

organizações produtoras de informação e pela sociedade, no exercício de suas atividades nos 
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meios de comunicação social. De acordo com Traquina, é inegável a relevância do papel ativo 

que os jornalistas desempenham na construção social da realidade:

Só a cegueira provocada pela ideologia jornalística pode explicar que alguns 
jornalistas insistam em pretender que o seu trabalho se limite à identificação 
dos fatos e a simples recolha e transmissão dos relatos (TRAQUINA, 2002, 
p. 47). 

De acordo com o autor, descarta-se aquela pretensa postura de neutralidade. A nova 

realidade deixa evidente que os profissionais estão sempre se posicionando, de acordo com 

suas convicções, ideologias, sob as pressões sociais e os constrangimentos das organizações 

às quais os jornalistas se vinculam.  

Traquina considera ser necessário aos jornalistas se desligarem de outras militâncias, 

como  a  política,  para  se  comprometerem  exclusivamente  com  a  militância  profissional, 

postura essencial para a autonomia do campo jornalístico. 

O aperfeiçoamento do sistema democrático passa também pelo apego dos 
jornalistas  às regras deontológicas e éticas,  bem como pela afirmação da 
mitologia jornalística em toda a sua pujança, resistindo assim às tentações do 
sensacionalismo e dos “furos jornalísticos”, que servem o interesse próprio e 
não o (nobre) objectivo de informar o público (TRAQUINA, 2002, p. 47).

Em  tempos  modernos,  de  avanços  da  ciência,  da  tecnologia  e  de  luta  contra  as 

injustiças sociais, é crescente a responsabilidade dos jornalistas no exercício profissional, o 

que  exige,  sem dúvida,  uma  formação  que  se  baseie  na  sistematização  do  conhecimento 

teórico. É indispensável que os jornalistas tenham a dimensão do dever perante a sociedade, 

no sentido de contribuir para o fortalecimento da democracia. E é necessário que no campo 

jornalístico haja espaço para o processamento da informação e a formação de uma consciência 

no sentido de levar as pessoas a refletirem sobre os acontecimentos que as cercam. 

Nesse sentido, nosso trabalho pretende se somar às pesquisas realizadas por colegas de 

curso e se constituir  num passo em termos de estudo sobre a mídia local e a atuação dos 

profissionais dos veículos de comunicação social. Propomos, assim, a ampliação dos estudos 

não somente sobre o jornalista Dorian Jorge Freire e o tema agendamento, mas em relação a 

outros profissionais e assuntos inerentes ao jornalismo.  Sobretudo por acreditarmos que o 

Curso de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

está  preparando  um  terreno  apropriado  para  a  reflexão  sobre  as  questões  da  prática 

jornalística. 
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Textos selecionados da coluna do jornalista Dorian Jorge Freire, no jornal “Gazeta do 
Oeste”, de Mossoró-RN

Período: novembro de 1989 a novembro de 1990

Quarta-feira, 1º/11/1989

GOVERNO
Os remédios subiram 247 por cento e a inflação 41 mil por cento nos últimos 3 anos. Sarney, 
obediente às multinacionais, aumenta os preços dos medicamentos de novo: 190 por cento. Só 
nos resta mudar. Lula.

Quinta-feira, 02/11/1989

NEGÓCIO
A candidatura do Senor Abravanel, vulgo Silvio Santos, é uma imoralidade. Foi decretada por 
Sarney,  o  trágico  Ribamar  do Maranhão.  O negociante  compra  a  legenda,  e  diz  que está 
fechando “negócios”. Uma bofetada na cara do Brasil. Na justiça eleitoral, no congresso, nos 
partidos, no povo. Trapalhão sem qualificação, Silvio é, como diz duramente o “Jornal do 
Brasil”,  um escárnio,  uma  troça.  Será  que  há  eleitores  tão  despreparados  que  votem no 
negociante do baú, traindo o Brasil?

ABRAVANEL
Com a candidatura do trapalhão Abravanel, vulgo Silvio Santos, a eleição passou a ser ópera 
bufa  –  diz  o  jornalista  Clóvis  Rossi.  “Um cidadão  que  confessa  não  “entender  nada  de 
política”, que jamais militou em qualquer partido político, que jamais expressou uma só idéia 
(e uma só, aí, é literal, não é força de expressão) a respeito de suas respostas aos problemas 
brasileiros...” Eleito, teremos Sérgio Malandro no Ministério do Trabalho, Bozo na Justiça. 
Meu Deus, tenha misericórdia deste país. 

LULA
“O empresário Émerson Kapaz, dirigente do PNBE, diz que os ataques a Lula na campanha 
eleitoral  não  passam de  “histeria”  e  acha  que  o  candidato  do  PT pode “até  reformar”  o 
capitalismo no Brasil”. “Folha”, 31/10. 

Domingo, 05/11/1989

OPINIÃO
Do jornalista  Newton Rodrigues:  o  PMB não  é  uma  legenda,  é  valhacouto.  E  a  própria 
candidatura Silvio Santos traz a marca da própria maldade. É a projeção, o alter ego, a filha 
política de Sarney Costa. A corriola que desfruta o poder tenta seu último golpe. Título de 
artigo na “Folha de São Paulo”: “SSS – Silvio Santos Sarney”.

NOTAS
Debate de domingo na TV Bandeirante. Nota 10 para Lula, que venceu o encontro de ponta a 
ponta e, no final, dizendo a última palavra, esmagou Caiado. Nota 9 para Brizola, Covas e 
Roberto  Freire.  Brizola  fez  sua  melhor  apresentação  de  campanha.  Dois  para  Afif, 
inteiramente perdido. Um para Maluf: inconsequentemente. Zero para Caiado: insignificante.

Quarta-feira, 08/11/1989
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MOEDA
Diz Ricardo Noblat,  “Jornal do Brasil”:  “os candidatos  Collor  e  Silvio são faces de uma 
mesma moeda e representam os mesmos interesses”.

Quinta-feira, 09/11/1989

FRASE
Jornalista José Artur Giannotti: “Ravengar foi lançado candidato à presidência da República. 
A  novela-farsa  que  a  TV Globo  montou  –  é  menos  ridícula  do  que  a  farsa  da  política 
brasileira”.

CONFIANÇA
“Jornal do Brasil”: “não confie em ninguém que troque o nome. Vide o José Ribamar”. Outro 
exemplo: Senor Abravanel.

Sexta-feira, 10/11/1989

PASTOR
“Jornal do Brasil”: O dono do PMB, Armando Correa, tem uma igreja em São Paulo. E é 
proprietário em Roraima de 43 fazendas. É pastor em São Paulo, mas seu rebanho pasta em 
Roraima”.

Quarta-feira, 15/11/1989

TRABALHADOR
Trabalhador  apenas  Lula.  Torneiro,  militante  das  lutas  operárias.  Líder  sindical.  Hoje 
preferência dos intelectuais, artistas e das Igrejas Católica e Evangélicas.

Domingo, 19/11/1989

A Globo, a quem a reação cometeu o serviço de viabilizar a candidatura Collor, tenta, outra 
vez, bagunçar o coreto. Adianta-se a um TSE fraco e faz sua eleição. Segura a situação de 
segundo colocado segundo seus interesses. Se a nação dormir, a Globo repete o escândalo da 
Proconsult. A “Folha de S. Paulo” confirma a má fé da Globo. Refletir: merece credibilidade 
uma empresa que mente, espulha, manipula, faz manobras, trabalha contra a nação? É preciso 
que  o  telespectador  fique  com o  pé  atrás:  a  TV Globo  é  um instrumento  de  mentira  e 
desinformação.

Domingo, 03/12/1989

MEDO
Transcrito da “Folha”: A hipótese de vitória de Lula está deixando a extrema-direita de cabelo 
em pé. Lula prometeu “passar a história a limpo”. A extrema direita teme que casos de tortura 
e morte sejam revirados.

Terça-feira, 05/12/1989

IRMÃOS
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Na “Folha” declaração de Guilhermina, tia de Afif, a quem acusa de ter se apropriado da 
herança da família: “Não voto em Collor: ele é irmão de Afif”.

Quinta-feira, 07/12/1989

IMORALIDADE
Em editorial, o “Jornal do Brasil” declara que Lula e Collor estão patrocinando uma feira de 
ilusões, quando deveriam estar alertando o povo que para Salvar o Brasil, quem vencer terá de 
cortar fundo. O jornal burguesão alinha medida que o futuro presidente terá de adotar. Entre 
elas, a quebra da estabilidade dos funcionários públicos e a demissão sumária de milhares 
deles. O jornal, sabichão, não fala nas reais medidas para repor o país na ordem da justiça: fim 
dos  incentivos  fiscais  marotas  subvenções,  pagamento  da  dívida  externa,  malandragem 
oficial, roubalheira. Reforma agrária, urgente. A burguesia, podre de rica com a crise, quer os 
pobres pagando seus crimes e licenças.

Domingo, 10/12/1989

MARAJÁS
Collor jantou com os marajás das Alagoas, em festa de confraternização. Beijinhos e abraços. 
Dureza contra os marajás,  só na televisão,  em comício.  Na intimidade,  eles se entendem. 
Tutto buonagente. A notícia com fotos está no “Jornal do Brasil” de quinta-feira (07/12/1989). 
Acredite-se em Collor...

Terça-feira, 12/12/1989

3 POR CENTO
A  TV  Globo,  dona  de  Collor,  continua  mentindo.  Domingo  apresentou  resultados  de 
pesquisas envelhecidas, Ibope, Gallup. Omitiu a recentíssima pesquisa da Datafolha, que dá 
diferença de 3 por cento de Collor sobre Lula. Empate técnico. Nunca se viu um despencar 
mais espetacular. A Globo encobre a verdade. É a técnica nazista adotada por Collor: mentir, 
até que a mentira alcance foro de verdade.

Domingo, 17/12/1989 

TRANSCRIÇÃO, 1
Opinião do “Jornal do Brasil”: “O candidato Fernando Collor de Mello baixou o nível da 
campanha” baixou até o seu próprio nível. Nenhuma surpresa. Collor não tem o que dar. É um 
xuxo com licença da Xuxa, que lulou.

Terça-feira, 19/12/1989

Venceu  outra  vez,  o  poder  econômico.  Que  praticamente  derrotado  nos  últimos  dias  da 
campanha eleitoral, usou métodos sórdidos e virou a mesa. Triste afirmar que o presidente 
eleito  usou armas  imorais  para  vencer.  Mentiu,  caluniou.  Difamou.  Subornou.  Utilizou  a 
venalidade  dos  meios  de  comunicação,  cuja  operação-impostura  foi  comandada  pela  TV 
Globo  do  notório  Roberto  Marinho.  Os  gastos  com  a  luta  de  Collor  foram  espantosos. 
Também o poder econômico tirou o transporte público das grandes cidades e médias cidades, 
provocando abstenção inesperada. A calúnia de Collor, a impostura da TV Globo, os gastos 
extraordinários da campanha do candidato dos ricos seriam motivos suficientes para anular o 
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pleito,  que restou viciado e vicioso. Não esperamos que isso aconteça.  Todo poder estava 
mobilizado para eleger seu Delfim e o poder não vai punir-se.

FARSA
Collor mentiu do primeiro ao último dia. Chegando a dizer que Lula congelaria as cadernetas 
de poupança,  tomaria  as casas financiadas  pelo BNH. Suprema baixeza não o fez recuar: 
subornou por 200 mil cruzados uma mal-amada e esta, na televisão, declamou o texto que a 
fizeram decorar. Foi sob o símbolo da corrupção, que Collor se fez Sarney II.

ECONOMISTAS
Economistas advertem: vitória de Collor, continuação do caos, hiperinflação. Economizem-se 
tostões. Até para comprar farinha e feijão. Acautele-se a classe média: o pior vem aí.

LADRÃO
Collor  Marinho  promete  para  o  início  de  governo  a  operação  “pega  ladrão”.   Gilberto 
Dimenstein, da “Folha”, indaga se a operação atingirá seus aliados: ministro Antonio Carlos 
Magalhães, por exemplo. O empresário Paulo César Farias, na lista negra do Banco Central, 
acusado de emitir notas falsas. E Cláudio Humberto Rosa e Silva, segundo Leopoldo Collor, 
irmão do eleito, com talento apenas para “trato irregular da coisa pública”? E Leopoldo, que 
subornou a mal-amada Miriam?

Domingo, 31/12/1989

BRASIL, 30
A  revista  “veja”,  dos  ítalo-norte-americanos  civitas  declara  no  seu  número  de  24  de 
dezembro, que Collor será o 30º presidente do Brasil. Na página 75, que será o 41º. Em que 
ficamos?  É assim que a história  do Brasil  é  escrita.  Com falsa cultura,  falsa  informação, 
irresponsabilidade absoluta.

Quarta 03/01/1990

CLARO
Transcrito da “Folha de S. Paulo”. “Fernando Collor já despachou o recado discreto: pensou 
melhor  e está mudando sua opinião sobre a FIESP”. Lembram-se que na campanha, Lula 
denunciou Collor Marinho de atacar a Fiesp de dia e ir procura seu apoio nas caladas da 
noite?

Domingo, 07/01/1990

TRANSCRIÇÃO 
Transcrito de Zózimo, “Jornal do Brasil”, do Rio: “Do deputado Ibsen Pinheiro (PMDB- RS), 
que se confessa indignado com um presidente que viaja para o exterior nas festas de fim de 
ano: - o dinheiro que Collor está gastando, daria para comprar um aparelho de som igual ao de 
Lula, que ele disse não ter dinheiro para adquirir.

Sábado, 20/01/1990

SIMPATIA
A revista ítalo-norte-americana “Veja”, que coloriu Collor vitorioso, tenta fazer ministra da 
Economia/Fazenda a senhorinha Zélia Cardoso. Saiu com tal oba-oba à moça, que poderá até 
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prejudicá-la diante da febril vaidade de Collor. É o poder econômico, transnacional, captando 
todos os ministeriáveis para usá-los amanhã com mais bonomia. Todos sabem que Marinho e 
os Civitas não dão murro em ponta de faca.        
   
Quinta-feira, 1º/02/1990

POBRES 101
“A situação de brutal injustiça social existente no país é levada ao paroxismo pela crônica 
crise inflacionária”, editorial da “Folha” de 30. Inflação que enriquece os ricos, banqueiros, 
capitalistas. E mata os pobres de fome.

Sexta-feira, 02/02/1990

TRANSCRIÇÃO
Da “Folha”.  “Incrível:  Collor  não  aproveitou  sua  passagem pelo  Japão para  comprar  um 
aparelho de som melhor como aquele que Lula tem em casa”. 

Sábado, 03/02/1990

HIPER
“Um freguês entra no açougue e pergunta quanto custa o quilo de carne. O açougueiro: “só 
respondo na presença do meu advogado”. Deu na “Folha” do dia 1 (02/89)”.

Domingo, 04/02/1990
Frase: “Profunda decepção. Collor não dançou no Bolshoi”. Millor Fernandes.

Terça-feira, 06/02/1990

Proclama Carlos Castello Branco o óbvio ululante: o governo Collor será conservador e da 
direita. Fará acordo com o FMI, escancarará as portas do Brasil ao capital estrangeiro, tornará 
mais fácil a remessa de Lucros ao exterior, acabará com a reserva de mercados, como a da 
informática. Arrochará os salários, aumentará o desemprego, demitirá funcionários públicos 
federais, terminará com a estabilidade no emprego, procurará acabar com a aposentadoria por 
tempo  de serviço.  Tentará  desgraçar  com o Banco do Brasil  e  passará para particular  as 
estatais.  Até a  Petrobrás.  Collor  está  com a  corda toda.  O congresso se quiser  ainda  um 
mínimo de respeito, não pode lhe negar poderes. Os trabalhadores devem se organizar para 
enfrentar a direita em fastígio.
 
Terça-feira, 06/02/1990
Publicou o “JB” domingo (04/02/90). “O presidente José Sarney, depois de passar a faixa 
presidencial, bem que poderia retornar ao Maranhão de ônibus”. Seria a oportunidade de ver 
de perto o estados das estradas brasileiras. Com o assalto do selo-pedágio e tudo.

Domingo, 11/02/1990

BRASIL
“Quem, mês passado, investiu em estocar papel higiênico em casa ganhou 46,3 por cento mais 
do que quem investiu em Bônus do Tesouro Nacional. Em outras palavras: o papel higiênico 
está valendo mais do que a BTN. Sem falar em suas demais utilidades” – JB, 9.2.90.
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Terça-feira, 13/02/1990

PDT
Brizola explica como será o comportamento do PDT diante do Collor: “Oposição de rédea 
curta, sem conversa para chimarrão ou cafezinho”.

REFLEXÃO
“Collor será o último cálice envenenado que conseguirão impor ao povo brasileiro”. – Leonel 
Brizola

Sábado, 17/02/1990

MAGRI
O futuro  ministro  do  Trabalho,  Magri,  que  será  também ministro  da  Previdência  Social, 
confessa  que  não  entende  nadica  de  nada  de  previdência  social.  De  dividir  a  classe 
trabalhadora,  entende.  O  rapaz,  segundo  o  “Jornal  do  Brasil”,  devora  livros:  rasga  um 
catálogo telefônico inteirinho com suas mãos de artista marcial.

ALTA
Segundo a “Folha de S. Paulo”, estão em alta, para ministros, Ariosto da Riva, Agricultura, 
José  Agripino  Maia,  Ação  Social,  Goldemberg,  Educação.  A  indicação  do  senador  José 
Agripino Maia, se houver, será muito importante para o Rio Grande do Norte.

Domingo, 18/02/1990

Título de 1ª página do “Jornal do Brasil” de sexta-feira, (16/02): “Zélia surgere até 180 mil  
demissões. Trata-se de senhorinha Zélia Cardoso de Melo, provável ministra da Economia do 
governo Collor. Zélia quer que Collor joque no desemprego, na rua da amargura, 180 mil 
funcionários  públicos.  Seriam eles  os  responsáveis  pelo  caos  brasileiro  que  foi  plantado, 
implantado pela elite do dinheiro, a burguesia irracional de dedos leves e rápidos. Por que o 
servidor  público  vai  pagar  a  conta  que  ele  não  fez  e  não  o  beneficiou?  Por  que  não os 
banqueiros, as multinacionais, os especuladores, os ladrões brancos e ricos?  Claro como água 
de filtro: Collor é a continuação de Sarney, Sarney que continuou Figueiredo, que continuou 
Geisel,  que  continuou  Médici,  que  continuou  Costa,  que  continuou  Castelo.  A  mesma 
burguesia  no  poder  para  seu  benefício  próprio.  A  mesma  e  interminável  transição  entre 
ditadura e “democracia”. Mesma coisa. Ontem, militares de frente. Hoje, dando ordem unida 
na retaguarda. Resistir. Começando por verificar quais senadores e deputados federais nosso 
votarão no Congresso contra os servidores. Ou que darão carta branca a Indiana Jones.

Terça-feira, 20/02/1990

ELITE
Millor Fernandes no “JB” de domingo. “Reunião de elite é uma reunião de biltres, bandalhos, 
patifes,  açambarcadores,  birrantes,  cafajestes,  salafrários,  pulhas,  embusteiros,  puxa-sacos, 
estelionatários, atravessadores, alcoólatras, usurários, trambiqueiros, sodomitas, peculatários, 
desbocados,  sibaritas  todos  –  e  todos,  naturalmente,  o  tempo  todo  falando  apenas  em 
moralidade”.

PERGUNTINHA
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O “JB” fez perguntinha a Collor:  os generais,  na passagem para a reserva,  vão continuar 
levando seus  carros  chapa-branca,  pagando-os  em 48 meses  sem juros  nem correção?  Já 
perdeu várias para os militares: não conseguiu acabar com os 3 ministros deles, substituindo-
os pelo Ministério  da Defesa não conseguiu extinguir  o SNI,  nem nomear seus ministros 
militares sem consultá-los.

Sexta-feira, 02/03/1990

MISTÉRIO
Diz  a  “Folha”  que  diante  do  agravamento  da  crise  econômica,  chefes  militares  vem  se 
reunindo  para  avaliar  os  acontecimentos.  Para  quê?  Mistério.  A crise  econômica,  social, 
política, institucional, moral, começou com a tomada do poder pelos militares a 1º de abril de 
64.

Sábado, 03/03/1990

CORRUPÇÃO
Fisiologismo é corrupção. Josias de Souza publica na “Folha” que Collor para obter favores 
de  senadores  e  deputados  federais  vai  distribuir  favores.  Chama  a  isso  “fisiologismo  de 
resultado”.  Até  agora  a  coisa  era  os  fins  justificando  os  meios.  Começará  mal  Collor  se 
começar mantendo o toma-lá-dá-cá.

Domingo, 04/03/1990

DENÙNCIA
Emery Costa denuncia que o Partido Democrático Nacionalista,  PDN, que o mossoroense 
Dix-Huit Rosado e outros querem criar, “é uma espécie de UDR que é União Democrática 
Ruralista.  Organização nazista e adversária do povo, comandada pelo bundão Caiado (por 
fora e podre por dentro). Emery:  “O tal PDN tem sua origem em São Paulo e está sendo 
fundado por  empresários  que  representam os  pensamentos  mais  retrógrados  da  sociedade 
brasileira nos dias de hoje”.

MEDIOCRIDADE
O comandante  Canindé  Queiroz  escandalizado  com a  mediocridade  do  ministério  Collor. 
Gente desconhecida, sem obra, sem garantia, sem conhecimentos maiores. Afora o manjado 
Osires, o fracote Cabral, o bisonho Magri, o irrelevante Coimbra, a estreante senhorinha Zélia 
Cardoso de Melo. O comandante está vendo o futuro imediato com pessimismo.

Domingo, 11/03/1990

MOSSORÓ
Transcrito do “Jornal do Brasil” de quinta-feira:  “Mônica Rosenberg,  presidente do grupo 
Cevecol,  foi  na  semana  passada  com o ex-governador  Tarcísio  Maia  colher  os  primeiros 
milhões  do Projeto Dunas,  em Mossoró,  no sertão  do Rio Grande do Norte.  Trata-se do 
primeiro  projeto  do  grupo  fora  da  área  petroquímica,  que  ocupa  7.000  hectares.  O 
investimento foi de 10 milhões de dólares”.

Terça-feira, 13/03/1990

BOLSA
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Do “Jornal do Brasil”: “O senador Carlos Chiarelli não ganhou um ministério. E sim uma 
bolsa de estudos”.

Quarta-feira, 14/05/1990

Do “Jornal do Brasil”. “O que faz Carlos Chiarelli num ministério da Educação?”

Quinta-feira, 15/03/1990

Castelo Branco, jornalista, aponta mais incoerência decorrente do desequilíbrio emocional de 
Collor.  Ele  afirma  que  quer  a  união  nacional  e  faz  ministro  do  Trabalho  num  pelego 
provocador  como Magri.  Diz  desejar  união  nacional  mas  só  aceita  adesão incondicional. 
Adesão incondicional ele só conseguirá dos políticos profissionais do PFL, PTB, PL E PRN. 
Gente que tem massa cinzenta no cocuruto só adere incondicionalmente a Deus.

Sábado, 17/03/1990

MILLÔR
Millôr Fernandes, o filósofo, no dia da posse: “Alô, alô passageiros do Titanic – Brasil com 
destino ignorado: apaguem seus cigarros apertem os cintos; e rezem, pelo amor de Deus”.

Terça-feira, 20/03/1990

CASTELO
Políticos, militares e, ultimamente,  economistas se tornaram monstros golpistas e intervêm 
com freqüência  em nossas  vidas,  a  pretexto  de melhorá-las mas  sempre  para suprimir  as 
liberdades públicas, afetar os direitos humanos ou dilapidar o patrimônio comum e o de cada 
um de nós” – Carlos Castelo Branco, “Jornal do Brasil”, Rio, domingo (18/03/1990).

Quarta-feira, 21/03/1990

JORNALISTA
Na “Folha de S. Paulo”, Newton Rodrigues defendeu sempre Collor. Hoje diz que “a imagem 
de seriedade da nova administração está rudemente amassada: Zélia indicou aplicações no 
over e Collor acusou Lula de ameaçar as cadernetas de poupança...” Acha o jornalista que o 
Congresso tem de cumprir agora sua missão constitucional: penas carcerárias e empréstimos 
compulsórios ferem a Constituição; limites de saque é extorsão. Collor tal como Hitler na 
Alemanha de 33, treina para ver se pode ser ditador.

Sexta-feira, 23/03/1990

PAPO
Zózimo conta. O pitoresco Magri conversa com o professor Arnaldo Niskier e lhe disse: “o 
plano já começou a dar certo. Jantei ontem no Florentino e o prato de camarão que eu como 
sempre  por  600 cruzados  novos,  havia  baixado para  300 cruzeiros”.  E o professor:  “E o 
restaurante estava cheio de trabalhadores, não é ministro?” pano rapidíssimo.

Sábado, 24/03/1990

PIADINHA
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Zózimo: “O carioca já inventou um novo nome para a gripe que assola o Rio. Chama-se Zélia, 
dá torcicollor e deixa você magri”.

Terça-feira, 27/03/1990

OPRESSÃO
“A  era  Collor  vai  se  transformando  em  sinônimo  de  opressão  do  Estado,  totalitarismo, 
violência  e  iniqüidade...  Com  a  invasão  da  “Folha”  desmascara-se  por  completo  esse 
liberalismo de matéria  plástica,  essa modernidade “kitsch”, esse dinamismo de canastrões, 
essa austeridade de aproveitadores e arrivistas, essa disciplina de uma gangue desordeira, esse 
jacobinismo de oportunidade... A democracia foi ferida por uma camarilha subdesenvolvida e 
truculenta [...]  instaurou-se um clima de terror e de chantagem na sociedade brasileira” – 
“Folha de S. Paulo”, editorial de 25.3.90.

Quinta-feira, 29/03/1990

TRANSCRIÇÃO
Da brava “Folha”: Leopoldo Collor disse há algumas semanas que Cláudio Humberto só tinha 
talento para a delinqüência com as coisas públicas”. Leopoldo (autor da maracutaia com a ex-
namorada de Lula) é irmão do presidente e seu representante em São Paulo. Cláudio, assessor 
de imprensa do presidente.

Domingo, 1º/04/1990

INCOERÊNCIA
Transcrevo do “Jornal do Brasil” de quinta-feira (29/03/90): “Há pelo menos uma incoerência 
flagrante num dos projetos anunciados pelo presidente Fernando Collor. Num dia anuncia que 
vai enxugar as gorduras do governo e no outro contrata para o serviço público a Marilena 
Curi”. Dá-lhe, Collor.

Terça-feira, 03/04/1990

“Avalia-se no TSE que as estatais irão sofrer no futuro um volume tão grande de contestações 
às demissões que poderá jogar por terra toda a economia dos gastos conseguidos hoje” – 
“Folha” de domingo.

Sexta-feira, 06/04/1990

FRASE
“Há um cheiro de governo Sarney no ar” – “Jornal do Brasil”

Domingo, 08/04/1990

WODEN
Transcrevo Woden Madruga: “Você acredita no sistema bancário brasileiro? Você acredita na 
credibilidade do governo Collor? Ah, duvido. Primeiramente,  o governo confiscou tudo e 
garfou, para começo de conversa, nossas poupanças, muitas delas acumuladas durante anos de 
sofrimento e esperança. Sabe quantas vezes você receberá o que está congelado? Nunca [...]”

Quinta-feira, 12/04/1990
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FRANCIS
Do jornalista Paulo Francis, adversário de Lula e correligionário de Collor: “temos uma piada 
para tudo. Somos uma piada. É uma piada que 81 por cento dos brasileiros aprovam o plano 
Collor, quando foram confiscados em 81 por cento de seus haveres. A história de que só 
tubularam as elites é coisa de jornal estúpido”.

Quinta-feira, 19/04/1990

TRANSCRIÇÃO
Do  “Jornal  do  Brasil”  de  terça  (17/04/1990):  “E  a  ministra  Margarida  Procópio  hem? 
Empregou o marido na Radiobras e ainda nem começou a trabalhar direito no Ministério da 
ação social”.

Sábado, 21/04/1990

DIX-HUIT
Tire-se o chapéu a Dix-huit Rosado. Sem mandato eletivo, sem cargo em governo, membro de 
partido  de  força  duvidosa,  sem  dinheiro,  sozinho,  tem  sido  notícia  política  no  Estado, 
discutido,  aplaudido, criticado diariamente.  Superou poderosos que tem mandato,  força de 
governo. Se senilidade é o que ele tem, bendita senilidade. O velho está com toda bola.

Sábado, 05/05/1990

MORDOMIA
Do senador Mário Covas: “Ir almoçar  em casa de helicóptero é mordomia”.  Collor ouviu 
engoliu em seco. Para ele o presidente se-mostrador, mordomia é pecado alheio. Nele e nos 
áulicos de seu desequilibrado governo, é virtude e austeridade.

Terça-feira, 08/05/1990
Do noticiário  dos  jornais  de  domingo  (06/05/1990),  “A reforma  administrativa  poupa  os 
militares” – título de notícia da “Folha de S. Paulo”. “Os militares não foram atingidos pela 
reforma administrativa executada pelo governo Collor. Serão vendidos 9.391 apartamentos 
funcionais  da  administração  direta,  mas  os  apartamentos  ocupados  por  militares  serão 
preservados. O governo vai vender 2.500 carros oficiais,  mas os ministérios militares têm 
autonomia para baixar instruções sobre o uso de veículos”. Adiante: “Os ministérios militares 
estão  realizando  uma  reforma  administrativa  paralela,  totalmente  independente  da 
administração”.

LIXO
Comandante Canindé Queiroz tem razão: grita em favor da higiene pública não deve limitar-
se aos hospitais.  Também farmácias,  clínicas,  laboratórios,  postos de saúde,  ambulatórios. 
Chamo a atenção da comissão de vigilância sanitária sobre eles. Nenhuma exceção deve ser 
aberta.

Quarta-feira, 09/05/1990

TRANCRIÇÃO
O presidente do Banco Central, Ibrahim Éris, está otimista quanto ao futuro do plano Collor. 
A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Melo, nem tanto”. (“Folha de S. Paulo”, 7/5/90).
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Sexta, 11/05/1990
Da  revista  “Isto  é”  (que  diz  a  verdade,  enquanto  a  “Veja”  mente  com  o  despudor 
característico dos americanos Civitas, sobre Collor. “Um líder carismático tropical, segundo 
outros.  Indiscutível  é  que  vivemos  uma crise  de  integridade  intelectual  e  moral  antes  de 
qualquer outra crise. É o caldo de cultura ideal para grandes desastres”. Vejam bem o time: 
Collor, Cabral, Magri, Zico, Margarida, Ipojuca. “Minino, nunca verás país como este”. 

Quarta-feira, 16/05/1990

CULPA
“A culpa, no fundo, é do próprio Collor. Para se eleger, não escolheu meios. Usou da baixaria, 
da mentira e, principalmente, da venda de ilusões” – Clovis Rossi, jornalista, na “Folha de S 
Paulo”.

Sexta-feira, 25/05/1990

“Veja” – A revista “Veja” dos ítalo-americanos Civitas, defende o poder, porque existe contra 
a lei e sob favor do poder. Pois bem, vejamos o que diz (no caso) a insuspeita “Veja”. 1) que a 
equipe econômica persiste nas trapalhadas; 2) que fala-se em demissões nos ministérios; 3) 
que  o  dinheiro  disponível  na  praça  pulou  de  231  bilhões  de  cruzados  novos,  no  fim de 
fevereiro, para 873 bilhões no final de abril; 4) que no último dia de Sarney o dólar custava 82 
cruzados novos e na semana passada chegou a 90 cruzeiros; 5) que a piada do momento é que 
todos os cheques no Brasil deveriam ter o nome de titular da conta acompanhado de um e/ou 
Fernando Collor de Mello; 6) que a popularidade do presidente desabou de 81 por cento em 
março para 54 por cento em maio.

Sábado, 26/05/1990

OPINIÃO
“O fim da prefixação salarial, o estímulo à livre negociação entre empregados e empregadores 
são farofa doce sobre sorvete chocolamour. Os economistas de plantão afirmam: democracia, 
modernidade. A livre negociação, é bom dizê-lo logo e claramente, é mais uma violência no 
quadro de uma economia ainda fortemente indexada e, infelizmente, inflacionária. Sem regra 
própria, o assalariado fica exposto a novos desgastes, para alargar o clamoroso déficit que já 
carrega em relação aos preços. Sem que isso refresque a pergunta: não era isso que vocês 
queriam? A gente  não sabe se a  moçada é  cínica,  ou incompetente”.  Editorial  do último 
número da revista “Isto é”. Em tempo: a moçada é cínica e incompetente.

Quinta-feira, 31/05/1990

O economista José Serra prova por A mais B – diz o “Jornal do Brasil” – que o déficit público 
este ano será de 5,5 por cento. A senhorinha Zélia falava, a vitalina, em superávit de 2 por 
cento.

Sábado, 02/06/1990

CRÍTICA
O vetusto jornal “O Estado de S. Paulo”, dos Mesquita, rompeu com Collor. Júlio Mesquita 
Filho critica a violenta  intervenção do Estado na economia e declara que o setor privado 
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atravessa “séria crise”. Protesta também contra as violentações jurídicas do governo Collor e 
termina acusando o presidente de praticar  erros grosseiros e inaceitáveis.  É a consciência 
nacional que está despertando. A palavra de ordem é uma: RESISTIR. Mobilizar-se a nação 
para resistir ao governo desequilibrado de um presunçoso aprendiz de feiticeiro.

Domingo, 10/06/1990

POBREZA
Segundo o “Jornal  do Brasil”,  o  brasileiro  chegará  mais  pobre ao último dia  do governo 
Collor do que era no último dia do governo Sarney. Diante do crescimento médio de 2 por 
cento da população, a diminuição da renda “per capita” ocorreria mesmo que o país fechasse 
o ano com um PIB igual ao de 89. A queda do PIB em 2 por cento empobrece mais o pobre.  
Collor é uma praga do Egito. Rezemos à misericórdia de Deus. [...]”.

Terça-feira, 12/06/1990

OPINIÃO
 “Cada dia mais cai no vazio e com toques de ridículo a imagem que o presidente Fernando 
Collor  tenta  vender  de  “Indiana  Jones”  –  Gilberto  Dimenstein.  “Folha  de  S.  Paulo”  de 
domingo (10/06/90).

Sábado, 23/06/1990

SHOW
Collor “administra a economia como se fosse mais um segmento de um programa do horário 
gratuito;  comporta-se frente  às  instituições  e à  opinião  pública  como se tivesse diante  de 
câmaras de TV sempre prontas a focalizar o seu melhor ângulo. Tudo parece se resumir, para 
o governo Collor, num show que nunca termina” – Artur Ribeiro Neto, “Folha de S. Paulo”, 
de 21/06/90.

Terça-feira, 03/07/1990

Leio para Leninha nota do “JB” de domingo (1º/07/1990). Um experiente político brasileiro 
deixou o Palácio do Planalto e explicou: “O Brasil tem presidente, mas não tem governo”. 
Xiitíssima nesta segunda-feira, Leninha comenta,  amarga: “Brasil não tem nem uma coisa 
nem outra”.

Quarta-feira, 04/07/1990

TRANSCRIÇÃO
Da “Folha” de segunda-feira (02/07/1990): “O governador do Rio Grande do Norte, Geraldo 
Melo, está irritado com o governo federal. Diz que a seca na região é “calamitosa” e que não 
recebeu “um tostão” para cuidar de cem mil famílias desabrigadas”.

Quinta-feira, 05/07/1990

[...] O “Jornal do Brasil” de terça-feira (03/07/1990) informa que o salário com data base em 
julho perdeu 65 por cento. O Fernandinho se jurando pra todos os orixás das Alagoas que 
faria  um governo  para  descamisados.  Acha  Leninha,  danada  como  sempre,  que  ele  não 
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mentiu: “Collor vai deixar o operário sem camisa. Descamisado e, quem sabe? descuecado”. 
Leninha tenha modos. Oxente.     
 
Quinta-feira, 02/08/1990

MILLÔR
“A  pedido  do  presidente  da  Febraban,  Léo  Cochrane,  o  governo  está  estudando  a 
possibilidade  de  criar  nos  Estados,  delegacias  especializadas  em  crimes  contra 
estabelecimentos de créditos. Tratariam de delitos que iriam desde sem fundos até os assaltos. 
Oba! Vão prender os banqueiros” – Millôr Fernandes, gênio.

Quarta-feira, 08/08/1990

Como vai o Brasil debaixo de Collor? Ruinzinho, diz a revista paulista “Isto é”. O superávit 
anunciado em 2 por cento do PIB, baixou 1,22 por cento. A arrecadação de impostos em todas 
as capitais caiu de Cr$ 42 bilhões em janeiro para Cr$ 28,3 bilhões, em junho. De janeiro a 
junho, o comércio  registrou retração de 17 por cento.  “Estamos produzindo 50 por cento 
menos”, diz o dono da Lorenzetti. “Não há saída nesse esquema de juros altos e achatamento 
da produção”, geme o presidente da Indústria de Papel, Tão Roberto. O desemprego aumenta. 
FMI mandou para cá sua auditoria. Reforma agrária é assunto proibido. Arrocho salarial. Zero 
de aumento para funcionários públicos, aposentados, pensionistas. Collor continua rasgando a 
Constituição, e seu governo em cada 2 medidas que adota erra 1. vivem prosperidade apenas a 
burguesia poderosa que o elegeu. O país parou na recessão e poderá cair na depressão.

Quinta-feira, 09/08/1990

MISTÉRIO 
Sob o título acima Zózimo, do “Jornal do Brasil”, pergunta: “pergunta para os economistas do 
governo  responderem,  rápido:  se  a  inflação  está  caindo,  porque  é  que  o  BNT  continua 
subindo?”

MARACUTAIA
O “Jornal do Brasil”, Rio, prova que Collor e Sarney combinaram brigas para derrotar Lula. 
Tudo sacanagem. O acordo foi firmado dia 27 de fevereiro de 1989, no sítio São José do 
Pericumã, propriedade do maranhense. Presente o general Agenor Homem de Carvalho. Ficou 
decidido que Collor atacaria violentamente Sarney e seria atacado por este. De forma a dar 
impressão aos bocós que Collor era adversário de Sarney e não seu seguidor. A mentira tem 
perna curta. Por aí se vê quanta credibilidade merecem os politiqueiros deste país. Collor e 
Sarney, por exemplo.

Domingo, 12/08/1990

DECADÊNCIA
Transcrevo Woden Madruga: “O editorial da revista Isto É/Senhor desta semana é impecável 
no retrato que traça do Brasil hodierno. Um país que entra em franca decadência sem ter 
vivido qualquer momento de grandeza. Jorge (ou Benjor) explicava: é coisa nossa”.

Terça-feira, 14/08/1990

AGRIPINO
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Leio na “Tribuna do Norte”, de Natal, jornal da família Alves, em Carlos Castelo Branco, que 
o senador José Agripino Maia ganhará as eleições no primeiro turno.

Sexta-feira, 17/08/1990

PESQUISA
Pesquisa da Data Folha revela que 56 por cento dos brasileiros acham que a vida do país 
piorou com Collor. Era horrível com Sarney, horrorosa com Sarney II.

Quarta-feira, 05/09/1990 

XIITAS
Segundo a “Folha de S. Paulo”, cresce em todos os sindicatos do país a impressão de que só 
derrubando Collor teremos paz e justiça no Brasil. A CUT (ainda) não aderiu à tese.

Domingo, 02/09/1990 

NADA
Pergunta o “Jornal do Brasil”, do Rio: “O que faz o ministro Carlos Chiarelli? Qual o projeto 
educacional do governo Collor de Melo?” Para a primeira pergunta a resposta é NADA. Para 
a outra – NENHUM.

Sábado, 1º/09/1990

DESEMPREGO
Leninha,  eficaz,  traz  recorte  da  “Folha”,  reclamação  ali  publicada  do leitor  José  Roberto 
Lima,  de  Osasco.  Seguinte:  “É  escandalosa  a  humilhação  que  os  desempregados  estão 
sofrendo  para  receber  o  seguro-desemprego.  Faz-se  necessária  medida  urgente  para 
descentralizar a distribuição dos pagamentos. É inadmissível que os que estão pagando caro 
pelo efeito recessivo do plano econômico se acumulem em filas desde a madruga...”.

Sexta-feira, 14/09/1990

NORDESTE
Título de notícia publicada na “Folha de S. Paulo”: “Governo federal adia distribuição de 
alimentos na região nordeste”. Leninha quer saber se o governo federal já adiou a distribuição 
de alimento na Casa da Dinda. Tenha modos, menina.

Quarta-feira, 26/09/1990

MARGARIDA
Diz a “Folha de S.Paulo” de segunda-feira, 24: “Em entrevista semana passada, Margarida 
Procópio enrolou-se toda ao apresentar os números da suplementação orçamentária de seu 
ministério. Horas depois, assessores telefonaram para jornalistas, corrigindo a ministra”.

ANALFABRUTA
É  o  rapidíssimo  diagnóstico  de  Leninha,  meu  exemplar  mais  saltitante  de  “Das 
Ewigweibliche”.
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Quinta-feira, 27/09/1990

BANDERN
Leio no número acima citado (terça-feira, 25/09/1990), da “Folha” paulista. “Não se justifica 
tecnicamente. O governo federal é que deve ao Bandern”. Declarações do governador Geraldo 
Melo sobre a liquidação do banco estadual.

Sexta-feira, 28/09/1990

MORALIDADE
Segundo a revista “Veja”, a senhorinha Zélia Cardoso de Melo, ministra da Economia, está 
namorando o Bernardo Cabral, ministra da Justiça, casado no civil e no religioso com dona 
Zuleide. A revista adianta haver rumores de que o ministro Cabrera, da Agricultura, namorada 
Margarida  Procópio,  casada,  ministra  da  Ação  Social.  Leninha  estoura  de  rir.  E  declara: 
“Brasil, capital Sodoma”.
   

Terça-feira, 02/10/1990

BANDERN
O  Jornalista  Gilberto  Dimenstein,  da  “Folha  de  S.Paulo”,  julga  que  o  governo  acertou 
fechando  os  bancos  estaduais.  A mesma  opinião  é  a  do  deputado  oposicionista  (PSDB), 
economista José Serra.

Sábado, 06/10/1990

DIÁLOGO
“Pinçado da conversa entre dois senhores idosos que esperam a vez de votar já à tardinha na 
fila de uma seção eleitoral no Jardim Botânico: - Se não for indiscrição, quem o senhor vai 
sufragar? – com os candidatos que estão aí, meu caro, a gente não sufraga, a gente naufraga”. 
Zózimo, “Jornal do Brasil” de 4.10.90.

Quarta-feira, 10/10/1990

CARTA
“Atenuação  dos  pruridos  moralistas  na  sociedade  atual  poderia  levar  até  a  relevar-se um 
relacionamento  amoroso  extraconjugal  entre  o  homem Bernardo Cabral  e  a  mulher  Zélia 
Cardoso de Melo.  Mas,  no caso de existir  mesmo tal  relacionamento como aceitá-lo  sem 
reparos se esse mesmo homem, uma pessoa civilmente casada, é o titular do Ministério da 
Justiça e o nosso Código Penal, ainda em vigor, capitula o adultério como crime?” – carta de 
Dionísio Correia da Silva ao Jornal “Folha de S.Paulo”, 7 de outubro.

Sábado, 13/10/1990

APOIO
Segundo a “Folha de S.Paulo”, o PT no segundo turno determinará a seu eleitorado anular 
seus  votos  nos  seguintes  Estados:  São Paulo,  Minas  Gerais,  Maranhão,  Paraná,  Roraima, 
Rondônia, Pará, Alagoas, Piauí e o Rio Grande do Norte.

Sexta-feira, 19/10/1990
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CARAS
O registro é do “Jornal do Brasil” de 17 de outubro: “Sai governo, entra governo. E as caras 
são  as  mesmas”.  Claro  porque  são  as  mesmas  caras/máscaras  da  burguesia.  Passarinho, 
Delfim,  Campos,  Ulisses,  Brizola,  Amaral,  Malvadeza,  Maluf,  Montoro,  Arraes,  Nelson 
Carneiro. Plus ça change, plus c’este la même chose...

PROVÉRBIO
Pilhado em Zózimo no “JB” de quarta, 17 de outubro: “Captado num elevador no centro da 
cidade: - Mais vale um passarinho na mão do que dois pombinhos namorando”.

Terça-feira, 23/10/1990

LUIS FAUSTO – DORIAN AVC
O titular desta coluna, Dorian Jorge Freire, fica de molho por alguns dias. Um AVC fora de 
hora pegou o mestre de surpresa, obrigando a guardar a máquina de escrever que há 44 anos é 
a sua companheira ininterrupta. Tenho a missão de substituí-lo, se é que é possível substituir  
Dorian Jorge Freire. Vou tentar ao menos. Antecipadamente, me perdoem.

LUIS FAUSTO – Sexta-feira, 26/10/1990  

DORIAN
O titular desta coluna, Dorian Jorge Freire, deixou ontem a Casa de Saúde Dix-sept Rosado. 
Está bem, muito bem. Na casa grande da Praça da Redenção, DJF recebe visitas, conversa 
com amigos e recupera as forças para voltar  a fazer  com maestria  o que faz há 44 anos 
ininterruptos: escrever.

Terça-feira, 13/11/1990 (Dorian volta a escrever depois de sofrer em AVC)

TRANSCRIÇÃO
Transcrevo  da  “Folha  de  S.Paulo”:  “A desorientação  política  da  bancada  governista  está 
popularizando um comentário entre congressistas: “Até parece que o governo está em fim de 
mandato”.

Quarta-feira, 14/11/1990

? – O “jornal do Brasil” pergunta: o que faz o presidente Collor em Tóquio? Bangola, gasta 
conversa,  esquece  um  pouco  o  Brasil  e  brinca  de  personagem  internacional.  Deixa  nas 
antípodes um povo se matando de problemas. Inflação, recessão, depressão, estagflação, pior: 
a perspectiva de mais 4 anos e meio de Collor.

Quinta-feira, 15/11/1990

“O pólo petroquímico do Rio parou. Parou por quê?” – “Jornal do Brasil”. 

Sábado, 11/11/1990

? – pergunta do “Jornal do Brasil”, do Rio: “O que faz o presidente Collor na área social?” 
Leninha pega a pergunta andando e responde avoadamente. “Vá perguntar ao Zé Cardoso...”
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Domingo, 18/11/1990

Artigo de Moacir Werneck da Costa recentemente publicado no “Jornal do Brasil”, do Rio de 
Janeiro. “Durante a ditadura, muitos crimes foram cometidos e não apurados. Matou-se gente 
a sangue frio: indigitados terroristas, sobretudo. Veio depois a anistia com precondição da 
abertura democrática”. Mais, “Os fatos que se pretendem revogar por decreto continuam a ser 
fatos.  Pertencem à  História.  Os  fatos  históricos  são  indescartáveis”.  Mais.  “Houve  mais: 
crimes cometidos depois da lei de anistia permaneceram escandalosamente impunes. O caso 
do Riocentro ocorreu em maio de 1981, e o principal agente executor foi mantido, com todas 
as regalias, na carreira militar”. Mais. “Falta que as forças armadas se compenetrem de que 
essa codificação histórica é inelutável  e em última análise  se fará para o bem de todos e 
felicidade geral da nação”.

Terça-feira, 20/11/1990

CONCORDATAS
O “Jornal do Brasil” registra que nos últimos 60 dias, 58 empresas pediram concordata, o que 
quer dizer que descontados sábados, domingos e feriados, quebrou uma empresa e meia por 
dia útil. Dá-lhe Collor.

Terça-feira, 27/11/1990

EU
Interrompo hoje minha colaboração a esta Gazeta vou a Natal me submeter a uma bateria de 
exames especializados. Não creio que esta máquina esteja boa. De qualquer forma, tenho a 
obrigação de  zelar  por  ela.  Aproveitando os  oferecimentos  que me  fez  Canindé Queiroz, 
comandante-em-chefe  desta  Casa,  aqui  deixo,  interinamente,  meu  filho  Luis  Fausto.  No 
cumprimento das obrigações de seu pai que começa a falhar e a faltar.     

 


