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Resumo 
 

O artigo aborda questões relacionadas aos oligopólios de mídia na América Latina, 
comandados por famílias detentoras de poder político e econômico, e a consequente 
baixa multiplicidade de discursos nos meios de massa. A concentração do poder 
midiático coloca em risco a própria democracia na região. Com base nas reflexões, 
verifica-se de que maneira os jornais ABC Color, do Paraguai, e Folha de S. Paulo, no 
Brasil, se posicionaram em seus editoriais a respeito do golpe parlamentar contra o 
presidente paraguaio Fernando Lugo. 
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Introdução 

Em 1980, a publicação do relatório “Many voices, One World” pela Unesco 

iniciou os debates sobre como os meios de comunicação de massa podem colaborar para 

o desenvolvimento e integração de comunidades e de países. Contudo, o texto já 

demonstrava preocupação com a concentração da propriedade das indústrias de 

informação e o risco que esses oligopólios de mídia trazem à democracia.  

Na América Latina, as empresas detentoras dos maiores meios de comunicação 

de massa são comandadas por holdings de origem familiar, muitas ligadas a políticos. A 

concentração da mídia a um grupo tão restrito prejudica a democracia e a multiplicidade 

de discursos, pois defende os interesses dos donos dos meios e de seus anunciantes. 

O impeachment do presidente paraguaio Fernando Lugo (2008-2012) mostra 

como o monopólio dos veículos de comunicação, em conjunto com a oligarquia rural e 

o poder judiciário, pode respaldar atentados à democracia na disputa política. Ainda que 

num contexto histórico distinto, é mesmo possível estabelecer correlação com o 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão do XVII Encontro dos Grupos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutorando do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Integração da América Latina PROLAM-USP, email: 
fabioscardoso@usp.br. 
 
3 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Integração da América Latina PROLAM-USP, email: 
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processo de impeachment no Brasil em 2016, quando também os meios de comunicação 

embarcaram num consenso forjado contra a então presidente Dilma Rousseff (2011 – 

2016). Tomando como referência os eventos políticos no Paraguai, este artigo aborda a 

questão da concentração da mídia na América Latina e verifica de que maneira os 

jornais ABC Color e Folha de S.Paulo cobriram a deposição de Lugo, com base nos 

editoriais publicados na data do impeachment e no dia seguinte ao acontecimento. 

 

Democratização dos meios 

Embora hoje o acesso mais fácil da população a equipamentos técnicos 

possibilitem, a um só tempo, o surgimento de fontes de informação alternativas e maior 

interação em espaços comunicacionais antes dominados pelos grandes veículos de 

comunicação de massa, as empresas de mídia tradicionais ainda conquistam maior 

alcance para disseminar a informação. É notória a participação das pessoas em redes 

sociais, fóruns de discussão e em canais particulares de compartilhamento de vídeos, 

por exemplo, mas nada que possa fazer frente às organizações já consolidadas. 

É preciso levar em consideração que as próprias redes sociais no mercado 

atualmente são monopólios: o Facebook é dono do WhatsApp, serviço de mensagens 

instantâneas, e do Instagram, rede social de compartilhamento de fotos. Google é dono, 

além do mecanismo onipresente de buscas na internet, do Google Plus, rede social que 

concorre com o Facebook, do Google Maps, serviço para mapeamento digital de 

cidades, do Google Earth, software de mapeamento digital da superfície da terra, do 

Picasa, para compartilhamento de fotos, do Android, sistema operacional para 

dispositivos móveis que concorre com o iOS da Apple, do Youtube, para 

compartilhamento de vídeos, entre outros. Juntas, Google e Facebook dominam o 

mercado de redes sociais, mecanismos de buscas e serviços de streaming de vídeos. 

Trata-se de um oligopólio criado sem a intervenção direta de governos, mas que, ao 

atingirem o tamanho que possuem hoje, dificultam ou impossibilitam o surgimento de 

concorrentes capazes de rivalizar com esses gigantes. A propósito disso, recentemente, 

até mesmo a revista inglesa The Economist, um dos principais semanários ingleses que 

advoga a tese da globalização, atentou para o fato de que talvez seja necessário 

estabelecer novos acordos antitruste para evitar a existência de controle absoluto de 

conteúdo que circula na rede mundial de computadores. 
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Nesse sentido, e antes do vaticínio da The Economist, Williams (2011, p. 81) 

ressalta que, apesar dos ganhos para a sociedade com a comunicação por meios 

alternativos, os problemas para sustentá-los economicamente são empecilhos à 

distribuição da comunicação: 
(...) os custos são altos, e a realidade do acesso estará em relação direta com as 
formas de controle do capital e com a ordem social geral a elas relacionada. 
Mesmo onde essas formas se democratizaram, há ainda uma gama de questões 
sobre os custos reais desse acesso em mídias diversas. Muito da tecnologia 
avançada está se desenvolvendo dentro de relações sociais firmemente 
capitalistas e o investimento, embora de forma variável, é direcionado dentro de 
uma perspectiva de reprodução capitalista, tanto em termos imediatos quanto 
em termos mais gerais. (WILLIAMS, 2011, p. 81) 

 
Em outras palavras, apesar das novas tecnologias permitirem a publicação de 

conteúdo informacional por qualquer indivíduo conectado à internet, o que antes era 

restrito apenas a empresas que pudessem investir grandes vultos financeiros para 

aquisição da infraestrutura necessária –, ainda hoje não é possível ao cidadão “comum” 

competir em pé de igualdade com essas organizações. 

Do ponto de vista dos grandes conglomerados de mídia, é correto afirmar que 

estes investem quantidades massivas de dinheiro para composição das equipes de 

jornalismo e de entretenimento, em equipamentos modernos e atualizados, no 

aprimoramento das técnicas audiovisuais, que tornam a competitividade daquele que 

deseja confrontá-las, no mínimo, injusta. 

As grandes empresas possuem em seu portfólio conteúdos variados – ainda que 

enviesados e superficiais, o que proporciona o acesso a uma gama informacional ampla 

frente à postagem de uma pessoa ou de um pequeno grupo interessado na competição. 

Aqui, vale a pena citar reportagem recente do jornal Valor Econômico que atenta para o 

fato de que a Rede Globo de Televisão, do Grupo Globo, um dos principais atores da 

Comunicação Social, tem feito investimentos maciços em conteúdo multiplataforma, a 

fim de, com isso, expandir a audiência também junto aos usuários da internet. Cabe 

também ressaltar que os anunciantes procuram as empresas com maior audiência para 

divulgarem seus produtos, o que perpetua um círculo vicioso onde o grande se torna 

cada vez maior e ao pequeno sobra um custo de permanência difícil de equacionar. 

Conforme ressalta a Federación Internacional de Periodistas (2016, p. 7), existe 

ainda uma desigualdade na própria distribuição geográfica do investimento em acessos 

aos meios de comunicação, normalmente dirigidos a áreas urbanas com maior expressão 

para interesses comerciais. Mastrini e Becerra (2011, p. 53) também notam a inclinação 
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do direcionamento do conteúdo da rádio e da televisão na América Latina aos grandes 

centros urbanos e afirmam que a concessão no segmento foi precocemente “cedida al 

sector privado, que desarrolló un modelo competitivo, basado en la publicidad para su 

sostenimiento económico”. 

Segundo Moraes (2013, p. 17), donas dos meios de produção de conteúdo, de 

infraestrutura e logística de distribuição da informação integram “um sistema que rege 

habilmente os processos de produção material e imaterial”, conseguindo de certa forma 

instilar no público pontos de vista e ideologias que incidem na formação da opinião: 
Além de planejar e coordenar atividades correlatas, esse sistema exerce 
interferência crucial na circulação de informações, interpretações e crenças 
indispensáveis à consolidação de consensos sociais, por mais diversificadas que 
possam ser as reações e respostas. (MORAES, 2013, p.17) 
 

De acordo com Moraes (p. 17-18), ao mesmo tempo em que o sistema midiático 

por meio da internet “instituiu outras formas de expressão, conexão, intercâmbio e 

sociabilidade”, a digitalização “agravou a concentração e a oligopolização de setores 

complementares”, como rádio, TV e cinema, para citar alguns exemplos. Isso porque as 

centrais de produção transmitem o mesmo conteúdo em múltiplas plataformas. 
Origina-se daí um sistema multimídia com flexibilidade operacional e 
tecnoprodutiva, que inclui variedade de empreendimentos e serviços de 
amplitude imensurável, explorando fluxos hipervelozes, espaços de visibilidade 
e elementos culturais dos mais díspares. (MORAES, 2013, p. 19) 
 

 Nos mercados midiáticos da América Latina, Mastrini e Becerra (2011, p. 54) 

afirmam que a “propriedade cruzada” torna possível a formação de conglomerados de 

mídia, visto que, no Brasil, por exemplo, esse tipo de propriedade é ilimitada do ponto 

de vista legal de seu estabelecimento. Aqui, por propriedade cruzada entende-se a 

atuação de um mesmo grupo econômico em várias mídias, como jornais, emissoras de 

televisão, revistas e meios eletrônicos. 

Por exemplo, a família Marinho é dona do já citado Grupo Globo4, formado por 

TV Globo, Globo Filmes, programadora de canais de TV por assinatura Globosat, 

Editora Globo (16 revistas), Infoglobo, que reúne os jornais O Globo, Extra, Valor e 

Expresso, Som Livre, Sistema Globo de Rádio, classificados on-line ZAP. O Grupo 

Folha, da família Frias, controla o portal UOL, a gráfica Plural, revistas, um instituto de 

pesquisa, uma agência de notícias, gráfica e empresa de logística, entre outros 

                                                 
4 Ver Áreas de atuação do Grupo Globo, disponível em <http://www.grupoglobo.globo.com/> 
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negócios5. No Paraguai, não escapando dessa tendência de concentração da América 

Latina, a família Zuccolillo é dona do jornal ABC Color, um banco, uma construtora, 

três shoppings e diversos centros comerciais, gráfica, empresa de investimentos em 

agropecuária, cadeia de supermercados, entre outros empreendimentos6. 

Não é segredo que essas produtoras de mídia ainda contam com o investimento 

de organizações transnacionais, fundos de capital e bancos. Tamanha influência externa 

torna menos independente seu produto final, tanto jornalístico quanto de entretenimento, 

mas em especial as nivela ao patamar de qualquer outra empresa, com administração 

voltada somente ao lucro em detrimento de seu propósito mais nobre: comunicar. Dessa 

forma, o sistema midiático reforça o discurso social hegemônico e elitista aliado a 

interesses comerciais, eliminando ou tornando mais difícil a propagação de opiniões que 

contestem o status quo, como afirma MacBride no relatório da Unesco: 
Si el acceso a los medios se confina a los grupos dominantes en el terreno 
político o cultural, ya sea en el nivel nacional o internacional, existe el grave 
riesgo de que se impongan pautas que entren en conflicto con los valores de las 
minorías étnicas, culturales o religiosas (MACBRIDE, 1980, p.46) 
 

Uma gama maior de organizações midiáticas estimula a pluralidade de 

informações, com diferentes pontos de vista sobre um mesmo acontecimento e inclusão 

de vozes normalmente excluídas do sistema, além de conteúdos de entretenimento que 

incluam produtos não regidos apenas por uma determinação mercadológica, mas que 

expressem a multiculturalidade. 
Diversidade se assegura, principalmente, com políticas públicas que valorizem a 
comunicação como um direito humano e contribuam para deter a oligopolização 
da produção simbólica, a começar por mecanismos democráticos de regulação, 
de universalização de acessos, de proteção do patrimônio cultural intangível, de 
usos educativos e comunitários das tecnologias (MORAES, 2013, p. 18). 
 

A Federación Internacional de Periodistas (2016, p. 20) ressalta que são pouco 

eficientes os dispositivos regulatórios sobre os meios de comunicação no continente. Na 

América Latina, leis que regulamentam e tentam impedir o monopólio de empresas de 

comunicação na mídia são rechaçadas pela própria imprensa. De uns tempos para cá, 

sobretudo no Brasil, para além de entidades como Associação Nacional dos Jornais, que 

sempre defenderam os valores dos grandes veículos, é preciso reconhecer que houve 

                                                 
5 Ver história do Grupo Folha em <http://www1.folha.uol.com.br/institucional/conheca_o_grupo.shtml> 
6 SEGOVIA, Diego. Comunicación y Democracia: El rol de los medios en la construcción del discurso 
político ciudadano. Asuncion:Base investigaciones sociales. 2010. 
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uma articulação em torno de think tanks, como o Instituto Millenium e de forma mais 

sutil na Abraji, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. 

Mattelart (2006, p. 16) diz que as empresas consideram como “tentativa de 

restauração da censura” qualquer ação por parte dos governos que tenha o objetivo de 

abrir o mercado. O autor insiste que a própria classe política pouco age para lutar contra 

os oligopólios, uma vez que a aprovação de mudanças nas leis de imprensa a faria 

perder apoio justamente dessas empresas.  
Sus organizaciones corporativas o empresariales ejercen presiones sobre los 
gobiernos y las instituciones internacionales para quebrar los marcos jurídicos 
que limitan las concentraciones o que impiden la constitución de posiciones 
dominantes. La doctrina de la autorregulación sustituye aquella de la regulación 
pública. La «libertad de expresión comercial» se inscribe en tensión con la 
libertad de expresión ciudadana (MATTELART, 2006, p. 16). 
 

Mastrini e Becerra (2011, p. 54) lembram que, quando governos progressistas na 

América Latina tentaram, nos últimos anos, implantar mudanças que previam uma 

intervenção do governo na política de meios e controles relacionados à concentração da 

propriedade, “los grandes propietarios de medios han denunciado que la regulación de 

los gobiernos procura limitar su capacidad de crítica”.  

Antes desses autores, o documentário “Ao Sul da Fronteira”, de Oliver Stone, 

abordou como meios de comunicação dos Estados Unidos, liderados pelo canal Fox 

News, bombardeou intensamente os governos progressistas da América Latina, 

apontando como Venezuela, Argentina, Brasil e Paraguai haviam sido tomados por uma 

agenda contrária aos interesses norte-americanos. Em certa medida, o documentário 

mostrava como a tentativa de remover presidentes era uma prática fomentada por 

Washington já no contexto da década de 1980. Em 2002, conforme o filme registra, 

houve a tentativa de apear o então presidente Hugo Chávez do poder, uma iniciativa que 

foi frustrada graças ao apoio popular em detrimento do comportamento da mídia. No 

próximo segmento deste artigo, a ideia é observar como essas tentativas se sofisticaram 

também com o beneplácito da atuação parcial de dois dos principais meios de 

comunicação do Paraguai e do Brasil no episódio que marcou a saída de Lugo do poder. 

 

Mudanças de Regime e a Doutrina do Choque 
 
Desde a década de 1970, o movimento da Escola de Chicago liderado por 
Friedman tem conquistado espaço em todo o mundo, mas até recentemente sua 
visão não tinha sido inteiramente aplicada em seu país de origem. (...) Durante 
três décadas, Friedman e seus seguidores exploraram, metodicamente, os 
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momentos de choque em outros países – os equivalentes estrangeiros do 11 de 
Setembro, começando com o golpe de Pinochet em 11 de setembro de 1973. O 
que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001 foi que uma ideologia produzida 
nas universidades norte-americanas, e fortalecida pelas instituições de 
Washington, teve finalmente a sua chance de voltar para casa (KLEIN, 2008, p. 
21). 

 
Desde a introdução de seu livro, a abordagem de Naomi Klein não deixa dúvidas 

acerca de qual é a agenda da autora. Jornalista e ativista política, Klein escreve em “A 

Doutrina do Choque” que existe um estratagema eficaz não apenas para a tomada do 

poder, mas para a conversão de regimes democráticos progressistas em laboratórios para 

a execução de toda sorte de iniciativas pró-mercado. No livro, a autora lista uma série 

de países que serviram de territórios abertos para esse tipo de experiências, grosso 

modo, para abrir as portas para o livre-mercado, da África do Sul até o Iraque, passando 

pelos países da América Latina, como é o caso da Bolívia. Aqui, talvez seja interessante 

identificar o que a autora entende como Doutrina do Choque: 

 
Aqueles que acreditam na doutrina do choque estão convencidos de que 
somente uma grande ruptura – uma inundação, uma guerra, um ataque terrorista 
– pode criar o tipo de tela branca, grande e limpa que eles tanto procuram. É 
nesses momentos maleáveis, quando estamos psicologicamente fragilizados e 
fisicamente esgotados, que esses artistas do real esfregam as mãos e iniciam seu 
trabalho de refazer o mundo (KLEIN, 2008, p.31) 

  
Dito de outra maneira, a autora entende que só a partir de uma grande ruptura 

(seja crise econômica, seja catástrofe natural) que uma agenda de reformas e 

transformações drásticas se impõem, de modo irresistível, como única alternativa ao 

caos. Em certa medida, os eventos que aconteceram no Paraguai nos idos de 2012 

abrem margem para essa linha de interpretação. Isto é, com o perigo da desestabilização 

política em virtude da falta de apoio ao presidente Fernando Lugo, aqueles que 

endossavam a queda do presidente paraguaio viram uma janela de oportunidade se abrir 

para também alterar a estrutura política do país, removendo o “empecilho” às reformas 

que poderiam melhorar as condições para os latifundiários do Paraguai. 

 Retomando um argumento apresentado pelo documentário “Ao Sul da 

Fronteira”, de Oliver Stone, os regimes à esquerda que ocupam o poder na América 

Latina na primeira década do século XXI não podem ser removidos à base do uso da 

força. É necessário levar em conta o fato de que a intervenção externa custa em termos 

de capital político e afeta o prestígio dos países que exercem esse tipo de expressão. O 

documentário foi produzido em 2009 e não chega a abordar as alterações políticas que 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

ocorreram na América Latina, começando por Honduras e passando por Paraguai, 

Bolívia, Argentina, Venezuela e mais recentemente Brasil. É certo que nem todos esses 

países citados sofreram com mudança de governo. Todavia, como é o caso de Honduras 

e de Paraguai, nota-se a sofisticação de um método, que toma como base o aparato legal 

para justificar a deposição dos respectivos presidentes da República, acusados, nos dois 

casos, de ir de encontro à Constituição de seus países. 

 Como não é o objetivo deste texto elaborar análise específica a esse respeito, 

frisamos que a alteração da condução política no Paraguai atendeu a uma agenda que 

era dos latifundiários e que ia de encontro ao interesse da maioria da população, que, 

por sua vez, havia eleito Lugo e estava satisfeita com sua proposta de reforma agrária.  

 De volta ao argumento de Klein, o choque aqui é representado não só pela 

deposição do presidente, que tinha proposta de governo progressista, mas, 

essencialmente, para atender a interesses da elite econômica. 

 Para que essa dinâmica pudesse tomar corpo, e a “doutrina do choque” pudesse 

ser implementada, cumpriu-se um roteiro que tinha nos meios de comunicação daquele 

país uma espécie de porto seguro para o livre-fluxo de opiniões que endossavam essa 

posição em favor da queda de Lugo. No contexto do século XX, momento anterior à 

globalização econômica, financeira e do livre-trânsito de informações, a notícia relativa 

à mudança política no Paraguai tão somente interessaria ao público local. Ocorre que, 

no século XXI, com o advento da globalização tendo apelo maciço junto aos mais 

variados aparatos midiáticos, essa informação não interessa apenas aos paraguaios. 

Também, em alguma medida, ao público brasileiro. Nesse sentido, no segmento a 

seguir, veremos qual foi o papel desempenhado pelos meios de comunicação – mais 

especificamente ABC Color e Folha de S.Paulo – no desenvolvimento desse episódio. 

 

Impeachment na opinião dos jornais 

 Os meios de comunicação de massa tiveram um papel preponderante no 

desenrolar do impeachment de Lugo. É preciso, aliás, respeitar o fato de que os jornais, 

revistas, emissoras de rádio, tv, além de portais noticiosos da internet têm um papel 

decisivo na formação da opinião pública, conforme se pode observar a partir da 

chamada teoria da agenda-setting. De acordo com esse modelo teórico, formulado por 

Maxwell McCombs e Donald Shaw, grosso modo, o público se manifesta com muito 

mais efetividade acerca de temas que foram elencados como prioritários pela mídia.  
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 Nesse sentido, o referido modelo não pode ser descartado quando se observa o 

comportamento dos jornais no episódio do impeachment. Nesse caso, os veículos 

analisados no presente artigo não somente noticiaram o ocorrido, como também se 

manifestaram a propósito desse tema. A mídia pode e deve se manifestar editorialmente 

em relação aos assuntos acerca dos quais promove cobertura jornalística. Acontece que 

no caso em questão esse tipo de posicionamento pode ter uma interferência que não 

deve ser ignorada, haja vista que algumas empresas jornalísticas possuem conflito de 

interesse em relação a determinados temas.  

 No livro “O Capital da Notícia”, Ciro Marcondes Filho tece um paralelo entre o 

desenvolvimento do liberalismo como ideologia e o desenvolvimento da imprensa 

burguesa. O autor observa que: 
A burguesia colocava-se a favor da liberdade política separadamente, como se a 
liberdade econômica não a determinasse. Para a classe dominante, tratava-se de 
separar as coisas: política é política, economia é economia. Todos, 
supostamente, teriam as mesmas chances na política. (MARCONDES, 1986, 
p.82) 

 
 Ainda no mesmo segmento do livro, o autor atenta para a impossibilidade da 

separação conforme pretende o discurso liberal. Essa sinalização é importante 

principalmente quando Marcondes Filho apresenta as características de um subproduto 

do liberalismo, a imprensa liberal. Conforme o autor, a imprensa liberal possui aspectos 

que vão além do espaço concedido para a publicidade, que, por sua vez, impõe ao leitor 

informes publicitários de produtos que são comercializados pelos anunciantes. Para 

Marcondes Filho, portanto, o elemento central da chamada imprensa burguesa vai além 

da “promoção de vendas a todo custo. Antes, o item sine qua non da imprensa burguesa 

é o reforço em favor da agenda liberal, tal como se lê a partir das palavras do autor: 
Seu valor de uso continua a ser a notícia, a informação, em última análise, a 
afirmação ideológica. Publicidade aí aparece como forma de sustentação e de 
sobrevivência do próprio veículo informativo (...) diferente do jornal 
publicitário, a mercadoria do jornal liberal é a informação, sensacionalizada e 
mutilada para tornar-se mais vendável, mas ainda um artigo de real procura dos 
consumidores. Sob essa perspectiva, jornais podem vender tudo, desde que lhes 
seja lucrativo. (MARCONDES FILHO, 1986, p.88) 

 
  A análise Marcondes Filho estabelece que a imprensa burguesa atende a um 

projeto ideológico que é uma peça-chave da sua engrenagem. Cabe ressaltar que essa 

agenda se torna mais sensível quando outros interesses no tocante ao negócio afetam os 

humores dos proprietários dos veículos de imprensa. No caso específico do Paraguai, o 

fato de pertencer a uma família que possui investimentos no agronegócio faz com que o 
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jornal esteja alinhado com a posição liberal não somente pelo fato de pertencer ao 

ideário liberal, mas também porque o veículo está condicionado aos interesses dos 

detentores do agronegócio. Esse diagnóstico é importante para a sequência de eventos 

que se deu com Lugo, conforme está apresentado a partir do próximo parágrafo. 

  Ao assumir o governo em 2008 pela coligação Alianza Patriótica para el 

Cambio, Lugo desbancou o Partido Colorado, que ocupava o poder havia seis décadas. 

Uma das promessas da campanha era promover a reforma agrária, o que lhe rendeu 

apoio de movimentos sociais, pois no Paraguai há uma relação extremamente 

conflituosa entre os trabalhadores do campo e os latifundiários – muitos brasileiros, 

chamados “brasiguaios”. No entanto, não tinha apoio dos parlamentares e não conseguia 

aprovar medidas que colaborassem para a melhoria da vida do povo paraguaio. 

Após alguns anos de convívio forçado com a elite tradicional do país e, por 

extensão, com os meios de comunicação do Paraguai7, Fernando Lugo foi destituído do 

governo no dia 22 de junho de 2012. O estopim para o afastamento foi um confronto 

entre campesinos paraguaios e policiais que deixou 17 mortos, no dia 15 de junho, em 

uma fazenda na cidade de Curuguaty. Em 21 de junho, o pedido de impeachment foi 

aceito na Câmara e, no dia seguinte, o Senado realizou a votação que tirou Lugo do 

poder em um processo considerado “relâmpago” – apesar de previsto na constituição do 

país. No Libelo Acusatório8 analisado por Câmara e Senado, o presidente foi 

responsabilizado pelas mortes em Curuguaty, e acusado de mau desempenho das 

funções, gerando instabilidade política e luta de classes, entre outras acusações.  

O principal jornal paraguaio, ABC Color, sempre fez oposição ao governo do 

presidente Lugo, uma vez que suas atitudes enquanto presidente confrontavam os 

interesses da família Zuccolillo, dona do veículo.  

No dia do impeachment, 22 de junho de 2012, o editorial com o título “Lugo 

perdió el respaldo de la mayoría del pueblo paraguayo” comentava as denúncias feitas 

pelo governante de que a vitória obtida nas urnas sofria um ataque. O periódico alegava 

que a Constituição previa o julgamento por mau desempenho das funções, sem entrar no 
                                                 
7 Um dos episódios que marca esse convívio forçado se deu por ocasião do anúncio, estridentemente 
midiático, dos filhos de Fernando Lugo com diversas mulheres no Paraguai. Para além da abordagem 
essencialmente pautada por um moralismo conservador, os jornais aproveitaram para escancarar um 
ataque contra a figura do presidente da República por conta de um assunto que pertencia ao contexto de 
sua intimidade. Prática semelhante havia sido adotada pelos partidos conservadores e por parte da mídia 
nos Estados Unidos desde a década de 1980, como revela o livro “All the truth is out”, do jornalista 
estadunidense Matt Bai. 
8 Cf. documento disponível em <http://www.apublica.org/wp-content/uploads/2012/11/Libelo-Acusato 
rio.pdf> 
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mérito do que era “mau desempenho”. Ressaltava ainda que, como a Alianza Patriótica 

para el Cambio (coligação que elegeu Lugo) perdeu o apoio do Partido Liberal Radical 

Auténtico (PLRA), ficou sem os votos obtidos pela legenda. Dessa forma, na opinião do 

jornal apresentada como critério legítimo, o presidente já não tinhaa a aprovação da 

maioria dos cidadãos. O jornal diz esperar que, após a saída de Lugo: 
las nuevas autoridades que asuman la máxima conducción del país tengan un 
plan debidamente elaborado y presto a ser ejecutado para restituir al país su 
inmediata pacificación y entendimiento, designando un gabinete con mujeres y 
hombres probos y eficientes, que trabajen con ahínco y presteza por el 
desarrollo económico y social del Paraguay (ABC Color, Editorial, 22 de junho 
de 2012). 

  
Mesmo sem citar os conflitos no campo de maneira aberta, a “pacificação 

imediata” defendida pelo jornal é a volta da represália aos camponeses que ocupam 

latifúndios de propriedade de fazendeiros, considerados pela imprensa no país como os 

responsáveis pelo crescimento econômico do Paraguai.  

De fato, o país apresenta números extremamente positivos relacionados ao 

crescimento do PIB em função da exportação de soja. Ocorre que essa riqueza não é 

redistribuída. Enquanto os grandes produtores pagam impostos irrisórios para exportar a 

produção, não há políticas públicas para incentivar os pequenos agricultores no campo 

ou mesmo de redistribuição desses dividendos. De certo modo, a remoção de Lugo 

atenderia aos interesses daqueles que desejavam manter o status quo. As manchetes e a 

tonalidade da cobertura jornalística do ABC Color correspondiam à agenda oculta da 

publicação, cujos proprietários eram também grandes latifundiários. 

 No dia seguinte ao impeachment, em 23 de junho de 2012, o editorial do ABC 

Color, intitulado “Otra etapa con nuevas esperanzas”, afirma que o novo governante 

paraguaio deve "pacificar los ánimos en los sectores rurales desahuciados”, bem como 

"reordenar la institucionalidad y eficiencia del Estado”.  

O jornal defende as reivindicações ruralistas, que ganham fortunas com a 

exportação de soja sem pagar impostos. O bem estar da maioria da população, que luta 

por pedaço de terra, não é levado em conta frente aos interesses dos grandes 

latifundiários e empresários, elite à qual pertence o dono do veículo. 

O editorial do ABC Color ainda elogia a população que se comportou de forma 

pacífica durante o julgamento do presidente e comemora a falta de motivos para os 

observadores internacionais questionarem a legalidade do processo: 
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Ningún hecho violento se registró en el país, ningún enfrentamiento lesivo ni 
otros sucesos desdorosos ensombrecieron el paisaje democrático en estos días, 
de tal suerte que los extranjeros que, observándonos y juzgándonos, estaban 
quizás alentando en lo profundo de su pensamiento la oscura intención de 
desacreditar el proceso de destitución del presidente Lugo y hasta encontrar 
algún pretexto para intentar intervenciones en nuestros asuntos internos, han 
quedado, felizmente y gracias a la conducta ejemplar de la ciudadanía, 
desprovistos de todo argumento para ejecutar tales designios. (ABC Color, 
Editorial, 23 de junho de 2012). 

 
 Ainda que o Mercosul tenha suspendido o Paraguai após o golpe, não podemos 

deixar de lembrar que, enquanto as nações da América do Sul ainda repudiavam o 

processo, vários países reconheceram o novo presidente Federico Franco – entre os 

primeiros estavam Vaticano, Alemanha e Espanha. O fato não surpreende: além da elite 

extremamente católica e de Lugo ser um ex-bispo que teve filhos com fieis enquanto 

pertencia à igreja, Alemanha, Espanha e outros países da União Europeia são os 

principais compradores de soja do Paraguai.  

 Já o jornal Folha de S.Paulo não dedicou o espaço editorial do dia 22 de junho 

ao assunto. Seus textos versaram sobre a redução de funcionários públicos no governo 

federal e sobre a lei que limita a distribuição de sacolas plásticas em supermercados da 

cidade. O julgamento de um impeachment presidencial em um país vizinho, onde vivem 

milhares de brasileiros envolvidos em conflitos agrários (um dos motivos alegados para 

o processo), não mereceu considerações na seção de opinião do periódico. Discutir uma 

lei municipal sobre uso de sacolas em determinada cidade foi mais importante para o 

jornal, que aliás circula em todo o território nacional.  

 Apenas no dia seguinte, a Folha dedicou o espaço nobre ao assunto. No editorial, 

o jornal afirma que não foi concedido direito de defesa adequado a Lugo, porém afirma 

que o Brasil deve respeitar a soberania do Paraguai. “Eventuais questionamentos à 

decisão do Legislativo devem ser feitos por meio de órgãos multilaterais, como a 

Organização dos Estados Americanos. (Folha, 23 jun. 2017, p. 2)”.  

 É estranho o próprio jornal falar em “soberania” paraguaia, sendo que o Brasil 

via de regra desrespeita o país vizinho. No último caso mais divulgado pela imprensa, 

em agosto de 2015, o Paraguai reclamou oficialmente que patrulhas das Forças 

Armadas brasileiras haviam invadido o país sem autorização, um ato de desrespeito a 

sua soberania, sob o pretexto de perseguir suspeitos de tráfico de drogas.  

 A própria Folha de S.Paulo ainda faz frequentemente reportagens favoráveis a 

fazendeiros que, nos confrontos agrários, solicitam a intervenção do governo brasileiro 
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e apoio na defesa de suas propriedades em relação aos campesinos. Nessas ocasiões, a 

soberania paraguaia e a intromissão do governo brasileiro jamais é questionada.  

 

Considerações finais 

A promoção da diversidade cultural e de informação está intrinsecamente ligada 

à diversidade midiática. Admite-se que a mídia deva veicular conteúdo informativo e 

cultural dentro de uma pluralidade de opiniões, o que se torna inviável quando os 

empresários que controlam os meios padronizam o conteúdo por pressão comercial ou 

para defender os próprios interesses. Parte-se do pressuposto que nenhuma mensagem é 

objetiva e livre de preconcepções que reflitam juízos de valores e que nenhuma empresa 

é capaz de mudar comportamentos sociais, mas certamente pode influenciá-los. 

 Os recursos financeiros investidos no passado para aquisição da infraestrutura 

dos jornais e TVs consolidaram as grandes empresas do setor que hoje reinvestem esses 

mesmos recursos no novo meio midiático, a internet, agregando assim a esse espaço a 

sua tradição do produzir jornalismo e entretenimento. As grandes empresas de mídia 

repudiam qualquer tentativa de regulamentação do setor por parte do Estado e calam a 

classe política que poderia mudar essa situação. Os políticos temem rejeição por parte 

dessas organizações, com posteriores ataques a suas campanhas. É de se imaginar que 

temam, ainda, a influência dessa publicidade negativa diante dos próprios anunciantes 

dos oligopólios de mídia, que podiam doar verba a campanhas até 2016.  

 Segmentos da imprensa e as mídias alternativas até podem ter qualificado de 

golpe o impeachment de Lugo, mas as vozes dissonantes não encontram espaço dentro 

do sistema midiático dominado pelos oligopólios. Sem dúvida, esses discursos são 

importantes, mas não têm a mesma força para influenciar a opinião pública a ponto de 

forjar um consenso. Se os maiores jornais impressos dos dois países não se posicionam 

radicalmente contra o atentado democrático, por mais perplexidade que expressem 

veículos alternativos, o discurso não tem ressonância.  

 Em certa medida, o processo que condenou o destino de Lugo no Paraguai 

remete, guardadas as respectivas singularidades, ao encaminhamento do processo de 

impeachment de Dilma Rousseff no Brasil em 2016. Separados no tempo, os dois casos 

podem ser identificados com base na reflexão apresentada por Klein. De acordo com o 

argumento principal do livro, alguns governos são destituídos do poder a partir de uma 

estratégia de força – nas palavras da autora, o choque. Curiosamente, Klein cita o 
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exemplo das medidas econômicas do Chile para identificar como o regime militar 

imposto em 11 de setembro de 1973 promoveu a agenda liberal em concordância com a 

Escola de Chicago. Escrito em meados da primeira década do século XXI, a obra ataca 

com bastante ênfase o que aconteceu no período de ocupação do Iraque durante o 

governo de George W. Bush (2001-2008). Para a autora, só a partir da estratégia do 

choque os Estados Unidos poderiam ocupar militarmente o país e reelaborar sua 

estratégia de dominação geopolítica naquela região.  

 O Paraguai, tema central deste artigo, não foge a essa dinâmica. As medidas 

drásticas relativas aos trabalhadores do campo só puderam ser tomadas em benefício 

dos latifundiários a partir do momento em que o país atravessou um período de inflexão 

com a deposição de Lugo da presidência. Uma vez que sua agenda era contrária à 

dinâmica dos grandes latifundiários, os meios de comunicação atacaram-no não só pelo 

viés moralista, mas, sobretudo, pela sua suposta falta de legitimidade para enfrentar as 

tensões sociais no país. Esse “choque” teve impacto graças ao apelo dos meios de 

comunicação de massa, em especial o ABC Color, que, defendo a sua própria agenda, 

deu força à narrativa constitucional que legitimou a queda de Fernando Lugo. 
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