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Resumo 

O presente artigo traz a discussão sobre a abordagem dada pelo jornal diário paranaense 

Gazeta do Povo aos processos de impeachment de Fernando Collor de Mello e de Dilma 

Vana Rousseff, em 1992 e 2016, respectivamente. Apresentamos as ideias a partir das 

proposições de Mikhail Bakhtin e Valentin Volochínov acerca da construção do 

enunciado, lançando mão de conceitos como signo ideológico, auditório, situação social 

e enunciação; os resultados parciais apresentam uma diferença no posicionamento do 

diário ao longo dos processos, sendo o de Collor visto de forma cautelosa e, de cerca 

forma, ponderada, enquanto que durante o processo contra Dilma, o jornal posicionou-se 

visivelmente à oposição do seu mandato, valorando o impeachment como um ato da 

democracia.  
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de impeachment sofrido pelo ex-Presidente da República, Fernando 

Collor de Mello, em 1992, marcou a história e a política brasileira como o impedimento 

do primeiro chefe do executivo democraticamente eleito após o período da Ditadura 

Militar (1964-1985). Cinco anos após o fim de uma série de manifestações massivas que 

demandavam maior participação pública nas eleições presidenciais - com as Diretas Já, 

que começaram dois anos antes do fim da Ditadura -, parecia que as eleições de 1989 

eram a síntese desse sentimento democrático que tomava o país. Contudo, como 

argumenta Sallum Jr. e Casarões (2011), aos poucos o então presidente eleito passou a 

perder seu prestígio popular e seu governo mostrou-se envolto em inúmeros escândalos 

de corrupção. Essa caminhada até os últimos dias do seu mandato pode ser vista como 

potencializada pelas ações da imprensa, que aliada aos partidos de oposição ao então 
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presidente Fernando Collor, conduziu as investigações e todas as iniciativas e 

negociações que produziram o impeachment (SALLUM JR/CASARÕES, 2011).  

Mais de vinte anos depois, em 2010, Dilma Vana Rousseff foi eleita a primeira 

mulher presidente do Brasil, sucedendo o então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, um 

ano depois. Depois, seguindo os passos do partidário, foi reeleita em 2014, com mais de 

54 milhões de votos (aproximadamente 51% da população eleitoral do Brasil), deixando 

seu adversário, Aécio Neves, em segundo lugar. Justamente por conta do resultado do 

processo eleitoral, criou-se uma ideia de “terceiro turno”, que seria travado entre a parte 

derrotada - entendida aqui como os partidos de oposição do governo Dilma. Caracterizado 

pelos constantes ataques que a ex-presidente sofreu por parte da imprensa brasileira 

(JUNIOR, 2016), esse período de polarização política por parte da mídia, representada 

pelos “principais jornais brasileiros, na esteira dos acontecimentos políticos liderados 

pela oposição, promoveram uma campanha extremamente contrária à presidente Dilma 

Rousseff” (JUNIOR, 2016, p.177).  

Considerando o papel que a imprensa brasileira desempenhou no 

desenvolvimento desses dois processos de impeachment, este artigo visa fazer um estudo 

do jornal diário paranaense, Gazeta do Povo, através das proposições teóricas de Valentin 

Nikolaevich Volochínov e Mikhail Bakhtin, dando ênfase à conceituação de enunciação 

como réplica do diálogo social, como a unidade de base da língua, que trata do discurso 

interior. Bakhtin/Volochínov (2011) explicam que a enunciação é essencialmente de 

natureza social e, portanto, é ideológica, não existindo fora de um contexto social, já que 

cada um dos locutores está situado dentro de um contexto histórico-social. “Há sempre 

um interlocutor, ao menos potencial. O locutor pensa e se exprime para um auditório 

social bem definido” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2011, p. 17). Consideramos, nesta 

pesquisa, as edições da Gazeta do Povo de 25 de setembro de 1992 e de 12 de abril de 

2016, respectivamente posteriores à acatação da Comissão da Câmara dos Deputados à 

abertura do processo de impeachment de Fernando Collor de Mello e Dilma Vana 

Rousseff, para a compreensão de como o signo ideológico impeachment foi valorado pelo 

jornal em ambos os contextos sociais envolvidos.  

O ponto de partida da análise é justamente a explicação de Bakhtin/Volochínov 

(2011) de que o signo ideológico não é uma unidade integralmente estável, sendo alvo de 

um embate ideológico - que acontece em âmbito social. O signo ideológico impeachment, 

portanto, acumula várias entoações que têm origem no próprio diálogo dos interlocutores 
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com os valores sociais. Para além disso, Volochínov (2013) argumenta que a língua não 

é algo fixo, rígido, imóvel, movendo-se através da relação social. “Na comunicação 

verbal, que é um dos aspectos do mais amplo intercâmbio comunicativo - o social -, 

elaboram-se os mais diversos tipos de enunciações, correspondentes aos diversos tipos de 

intercâmbio comunicativo social” (VOLOCHÍNOV, 2013, p.157).  

Buscamos, com isso, dialogar com os enunciados propostos pelo jornal Gazeta do 

Povo, observando-o através das proposições teóricas da Filosofia da Linguagem, 

sobretudo para as discussões acerca da construção da enunciação. O recorte escolhido 

para análise serão as capas, os editoriais e as colunas das edições já citadas do jornal 

diário.  

 

O IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF 

 

O processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi aprovado pela 

Comissão da Câmara dos Deputados no dia 11 de abril de 2016, com aproximadamente 

58% de aprovação dentro da Comissão - representada por 38 votos. No dia seguinte, 12 

de abril, na edição 31.531 do jornal diário paranaense Gazeta do Povo, a aprovação do 

relatório favorável ao impedimento da então presidente foi destaque na capa da edição, 

que tem Leonardo Mendes Jr. como diretor de redação.  

Na capa da edição, como manchete principal, o jornal traz a aprovação do relatório 

favorável ao impeachment da presidente Dilma, tendo, logo acima, uma imagem dos 

deputados comemorando o resultado. A legenda da foto diz que “Deputados favoráveis 

ao impeachment da presidente Dilma comemoram o resultado da votação na 

comissão especial da Câmara que aprovou a abertura do processo”. Logo abaixo, na 

matéria principal, que tem como título “Comissão aprova relatório favorável ao 

impeachment”, traz o seguinte texto como chamada: 

 

O placar de 38 votos favoráveis ao impeachment e 27 contrários na 

comissão agrava a situação da presidente Dilma Rousseff, mas a 

margem apertada torna o resultado no plenário imprevisível. A votação 

final deverá começar na próxima sexta-feira e terminar no domingo. 

Para que o Senado seja autorizado a abrir o processo contra Dilma, são 

necessários os votos de pelo menos 343 dos 513 deputados - ou seja, 

dois terços do total (66,7%) (COMISSÃO, 2016, p.1). 
 

IMAGEM 1 
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Capa do dia 12 de abril de 2016 (Fonte: Gazeta do Povo) 

 

Já na seção “Pontos de Vista”, o editorial presente chama-se “Agora é com a 

sociedade”. O texto argumenta que a aprovação do relatório favorável ao impeachment 

da presidente Dilma, na Comissão da Câmara, era um indicativo de que o processo havia 

ganhado força, com os deputados dando indícios de que iriam manter o rito do 

impeachment seguindo em frente. Porém, o texto pontua que para que o processo fosse 

aprovado por ⅔ da Câmara, era necessário ter pressão da sociedade civil.  

 

Mesmo com um cenário favorável à admissibilidade do processo, será 

preciso olhos vigilantes e mobilização da sociedade para impedir que o 

fisiologismo saia vencedor. [...] Engana-se, entretanto, quem pensa que 

o impeachment já é uma realidade inevitável. O jogo pesado do Planalto 

pode a cada dia alterar o placar do próximo domingo. [...] As 

mobilizações de domingo podem convencer a mudar de ideia deputados 
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indecisos e aqueles que pretendem receber benesses do governo. 

(CAMPOS, 2016, p.2) 
 

No mesmo caderno, mas na seção “Sínteses”, a Gazeta do Povo traz a opinião dos 

seus colunistas. O primeiro texto é de autoria do jornalista e deputado federal pelo Partido 

da Social-democracia do Brasil (PSDB-SP), Paulo Eduardo Martins, e chama-se “Que 

golpe é esse?”. O autor afirma que o Partido dos Trabalhadores (PT) faz uso de uma 

técnica semelhante à novilíngua - dialeto criado por George Orwell em seu livro 1984, 

que o autor define como “um verdadeiro método de ação de governos antidemocráticos”. 

Logo depois disso, Paulo pontua que o PT faz uso dessa técnica para afirmar que o 

impeachment trata-se de um golpe.  

 

Não é  “golpe”! É impeachment: nome dado à punição conferida ao 

presidente da República que pratica crimes de responsabilidade no 

exercício do seu mandato, explica-se àqueles que desconhecem a 

Constituição Federal, como os petistas que não a assinaram. [...] 

Portanto, não há “golpe”; há crime cometido pela mulher sapiens 

que serão punidos com a arma constitucional do impeachment. O 

único golpe em curso é a tentativa desesperada do PT de tentar, mais 

uma vez, desvirtuar a realidade e fazer valer a sua novilíngua, não para 

governar o país e os brasileiros, mas simplesmente para manterem suas 

sinecuras e evitarem a cadeia. É patético! (MARTINS, 2016, p.3) 
 

. 

Na mesma página, o deputado federal do Paraná pelo PT, Enio Verri, é autor do 

artigo de opinião “Aspectos políticos não podem subverter aspectos jurídicos”. Verri 

começa explicando que o processo de impeachment está previsto na Constituição Federal, 

e contextualiza o cenário logo após a acatação do relátorio favorável ao impedimento na 

Câmara dos Deputados. Porém, ele começa a pontuar que as denúncias contra a ex-

presidente Dilma Rousseff são vagas, não caracterizando, as “pedaladas fiscais”, crime 

de responsabilidade. “Quanto às ditas pedaladas fiscais, aceitas por Cunha apenas as do 

exercício de 2015, elas sequer foram analisadas pelo Tribunal de Contas da União e muito 

menos consideradas pelo Congresso Nacional” (VERRI, 2016, p.3). O autor explica, 

brevemente, a denúncia contra a então presidente, afirmando que as acusações centram-

se na abertura de crédito suplementar por meio da edição de seis decretos entre julho e 

agosto de 2015, e inadimplemento da União com o Banco do Brasil, por atrasar o 

pagamento do crédito rural.  
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Um dos graves erros da peça acusatória é o de confundir 

gerenciamento orçamentário com financeiro. Uma coisa é o governo 

ter autorização para gastar, ou seja, o orçamento, mas não ter o recurso, 

o financeiro. [...] Os decretos foram produzidos sob parecerem 

técnicos e jurídicos de aproximadamente 20 órgãos competentes e 

sob a proteção de uma jurisprudência de mais de 15 anos. A 

presidenta não pode ser acusada de atentar contra a constituição. [...] O 

aspecto político da questão não pode subverter o jurídico e sobre ele 

prevalecer. [...] Interromper um mandato legitimamente eleito sem 

qualquer acusação que se sustente, fora do campo político, é atentar 

contra a democracia, as garantias constitucionais, o Estado 

Democrático de Direito, o ordenamento jurídico e, portanto, eu 

voto contra o que se caracteriza como um golpe. (VERRI, 2016, p.3).  
 

O IMPEACHMENT DE FERNANDO COLLOR DE MELLO 

 

A edição número 23.000, do dia 25 de setembro de 1992 da Gazeta do Povo, 

possui “Aprovada tramitação do impeachment” como manchete principal, trazendo 

logo abaixo uma foto do então deputado Gastone Righi, que presidiu a comissão especial 

da Câmara que aprovou o relatório favorável ao processo de impedimento de Fernando 

Collor de Mello, um dia antes.  

 

Por 32 votos a um, o parecer do relator Nelson Jobim, que acata o 

pedido de impeachment do presidente Collor, foi aprovado ontem pela 

comissão especial. O único voto contrário foi o do líder do governo, 

Humberto Souto, único governista além do presidente da comissão, 

Gastone Righi, presente à sessão. Os demais não compareceram, na 

tentativa de obstruir a votação. A aprovação do parecer não alcançou a 

proporção de dois terços dos votos que será exigida para a votação do 

impeachment no plenário, mas esse dado não preocupa os 

oposicionistas, já que na comissão estão líderes governistas 

comprometidos com a defesa de Collor, e no plenário estará um 

universo muito maior de parlamentares (APROVADA, 1992, p.1) 
 

Logo abaixo, a chamada “Calendário definido, votação deve acontecer na 

terça-feira” traz em seu texto “[...] Governo e oposição garantem que vencem no voto e 

ontem o secretário de imprensa, Estaldo Dias, disse que a estratégia do governo não será 

esvaziar o plenário, como chegou a ser cogitado, mas disputar voto a voto” 

(CALENDÁRIO, 1992, p.1).  

 

IMAGEM 2 
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Capa do dia 25 de setembro de 1992 (Fonte: Gazeta do Povo) 

 

Após as chamadas na capa, a próxima matéria a tratar do impeachment de Collor 

na edição só aparece na página seis, na coluna de Carlos Castello Branco. Castello (1992) 

pontua que seria a primeira vez que a solução para a crise do país não viria dos quartéis. 

“Pela primeira vez, também, um presidente está na iminência de deixar o cargo para ser 

julgado por crime de responsabilidade que envolve mentira e corrupção” (CASTELLO, 

1992, p.6).  

 

O afastamento de Collor encerra a crise no que diz respeito à sua pessoa, 

ainda não se pode prever que ela será eliminada do quadro político com 

a posse do vice-presidente Itamar Franco oficialmente pelo período de 

até 180 dias no curso do processo no Senado. Não se discute a ascensão 
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do vice, mas sua capacidade de formar um governo de estabilidade, que 

atenda a expectativas internas e externas quanto à sua sua filosofia e ao 

seu desempenho.  
 

Logo abaixo, na coluna de Manoel de Oliveira Franco Sobrinho, temos o texto 

“Os fantasmas da democracia”, onde o autor questiona se o período vivenciado pelo 

Brasil em 1992 poderia ser caracterizado como democracia. Ele questiona, ainda, as ações 

do governo contra a população, afirmando que o povo nada pode fazer, sendo explorado 

pelos governos e pelos governantes.  

 

“No Brasil, precisamos não mais de reformas deformantes, mas de 

algumas mudanças na legislação política [...] lei orgânica dos partidos 

políticos e da purificação coativa do sistema eleitoral [...] Enquanto isso 

não fizermos cuidadosamente as representações não serão nunca 

legítimas e não teremos representantes legítimos moralmente. Serão, 

sem dúvida, fantasmas aproveitadores das falhas de uma organização 

estatal carente de instrumentos de defesa da sociedade, embora 

possamos continuar a viver da ilusão dos direitos humanos, das ilusões 

democráticas e a sofrer na constância pressões antidemocráticas. 

(SOBRINHO, 1992, p.6). 

 

A seguir, na página sete, Carlos Chagas apresenta seu artigo de opinião “Do 

semáforo amarelo ao vermelho”, onde começa explicando que os governistas acreditam 

que esvaziando a comissão especial da Câmara conseguiriam barrar o processo de 

impeachment contra Collor.  

 

 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este artigo possui como base as proposições teóricas de Mikhail Bakhtin e 

Valentin Volochinov dentro do campo da Filosofia da Linguagem russa, especificamente 

com as discussões acerca de signo ideológico e da construção da enunciação. Em relação 

ao primeiro, Bakhtin/Volochinov (2011) pontuam que o domínio da ideologia está 

intrínseco ao do signo ideológico, pois ambos são correspondentes. Os signos – para este 

estudo, importa-nos a palavra impeachment e suas similares, como impedimento, por 

exemplo – nessa perspectiva, emergem a partir do processo de interação entre uma 
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consciência e outra, através de uma interação social (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2011). 

Os autores pontuam que a palavra é um signo ideológico por natureza. “A palavra é o 

fenômeno ideológico por excelência. A realidade toda da palavra é absorvida por sua 

função de signo [...] a palavra é o modo mais puro e sensível de relação social” 

(Bakhtin/Volochinov, 2011, p.34). 

Outro aspecto importante à discussão proposta diz respeito a outra propriedade da 

palavra: o discurso interior. Bakhtin/Volochinov (2011) argumentam que embora a 

realidade da palavra - e de qualquer signo - seja resultado de um consenso entre 

indivíduos, a palavra é produzida pelos próprios meios do organismo individual. “Isso 

determinou o papel da palavra como material semiótico da vida interior, da consciência” 

(Bakhtin/Volochinov, 2011, p.35).  

A discussão acerca do discurso interior é retomada por Volochinov (2013) em seu 

ensaio “A Construção da Enunciação”, onde ele pontua que o discurso interior e 

determinado por dois aspectos de âmbito social: a situação e o auditório. Segundo 

Volochinov (2013), isso obriga o discurso interior a realizar-se numa expressão exterior 

- como a fala ou a escrita, por exemplo.  

Por fim, o professor Carlos Alberto Faraco (2003) pontua que, de acordo com a 

visão do Círculo de Bakhtin, todo enunciado (entendido neste artigo como o jornal 

Gazeta do Povo) é ideológico.  “E ideológico em dois sentidos: qualquer enunciado se 

dá numa esfera de uma das ideologias [...] e expressa sempre uma posição avaliativa [...].” 

(FARACO, 2003, p.47). 

 

A VALORAÇÃO DO SIGNO IMPEACHMENT 

 

Consideraremos, dentro do estudo da valoração ideológica que o signo 

impeachment sofreu em ambos os contextos, dois aspectos propostos por Valentin 

Volochínov, que são fundamentais para a constituição do enunciado: o auditório e a 

situação social. Sobre isso, ele explica que a situação diz respeito à vida real das fontes, 

das variedades e do intercâmbio comunicativo social. O auditório refere-se à presença dos 

participantes da situação (VOLOCHINOV, 2013).  

A soma desses dois aspectos provoca a passagem da linguagem interior a uma 

expressão externa. Antes, ainda, em “Marxismo e Filosofia da Linguagem”, 

Bakhtin/Volochínov explica que o processo da fala, a passagem da linguagem interior 
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para a exterior, é ininterrupto, e a enunciação surge como uma ilha num oceano sem 

limites - o discurso interior: 

 

A situação e o auditório obrigam o discurso interior a realizar-se em 

uma expressão exterior definida, que se insere diretamente no contexto 

não verbalizado da vida corrente, e nele se amplia pela ação, pelo gesto 

ou pela resposta verbal dos outros participantes na situação de 

enunciação. Uma questão completa, a exclamação, a ordem, o pedido 

são enunciações completas típicas da vida corrente. 

(Bakhtin/Volochínov, 2011, p.127- 28).  
 

Tomemos, então, para a análise, a situação social do Brasil em ambos os cenários: 

em 1992 e em 2016, de acordo com a tabela 1.  

 

TABELA 14 

 1992 2016 

PIB no ano -0,5% -3,60% 

Câmbio real 66,27 75,77 (dado de 2015) 

Inflação em 12 meses 25,24% 6,29% 

Desemprego  15,2% 11,9% 

 

De acordo com os dados, é possível perceber que a recessão econômica foi uma 

realidade em ambos os momentos, considerando que o Produto Interno Bruto (PIB) do 

país estava negativo. Para além disso, outro aspecto com uma grande diferença é a 

inflação enfrentada pelo país, uma vez que em 1992 os números eram quatro vezes 

maiores que em 2016. Porém, é necessário considerar que as taxas de desemprego e o 

índice de câmbio real, que diz respeito à desvalorização da moeda, não tiveram diferenças 

gritantes.  

Quando consideramos o auditório social, Marina Yaguello, no prefácio de 

“Marxismo e Filosofia da Linguagem”, argumenta que a enunciação é uma réplica do 

diálogo social, sendo assim a unidade básica da língua. Ainda: a enunciação faz parte 

tanto do diálogo interior, compreendido aqui como o diálogo consigo mesmo, quando 

exterior. Ela ainda explica que: 

                                                 
4 Dados retirados dos sites Folha de São Paulo (http://www1.folha.uol.com.br/mercado/) e G1 

(http://especiais.g1.globo.com/economia/2016/ultimos-anos-de-recessao-no-brasil/). 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://especiais.g1.globo.com/economia/2016/ultimos-anos-de-recessao-no-brasil/
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Ela é de natureza social, portanto ideológica. Ela não existe fora de um 

contexto social, já que cada locutor tem um “horizonte social”. Há 

sempre um interlocutor, ao menos potencial. O locutor pensa e se 

exprime para um auditório social bem definido. A filosofia marxista da 

linguagem deve colocar como base de sua doutrina a enunciação, como 

realidade da língua e como estrutura sócio-ideológica. 

(Bakhtin/Volochínov, 2011, p.17).  
 

Portanto, levando isso em conta, todo estudo enunciativo deve ter em mente a 

quem o locutor se exprime, qual é o seu auditório social. Dentro da Gazeta do Povo5, 

podemos considerar o seu leitor como o interlocutor conhecido pelo diário. Segundo 

dados do jornal, mais da metade (cerca de 63%) do público é composto por pessoas de 

idade entre 25 e 54 anos, tendo, inclusive, uma parcela considerável (25%) de jovens de 

18 a 24 anos como leitores; essas pessoas são majoritariamente homens (54%) e possuem 

graduação (76%); a maioria é casado (80%) e está inserido dentro das classes econômicas 

A/B ( 56%). Esses dados estão coerentes com a Pesquisa de Mídia Brasileira, que coloca 

o jornal impresso como o quarto meio de comunicação mais utilizado pelos brasileiros 

(3%) para se informar. O jornal ainda é mais disseminado entre o público de 35 a 64 anos 

e que possui o ensino superior completo. A pesquisa ainda indica que o diário é mais 

popular entre pessoas que ganham mais de R$ 4 mil. O jornal diário Gazeta do Povo não 

disponibiliza atualmente os dados referente ao público-leitor de 1992, o que nos obriga, 

nesta análise, a considerar a hipótese de que as características dos leitores mantém-se 

semelhantes, de acordo com o exemplo do jornal Folha de São Paulo, que de 1992 a 2016 

manteve um público-leitor essencialmente voltado para as classes econômicas A e B 

(SOARES/KUSPIOSZ, 2017).  

Consideraremos, aqui, que o signo está localizado dentro de um ambiente de 

confronto ideológico, onde grupos opostos disputam a sua valoração. 

Bakhtin/Volochinov (2011, p.17) explicam, em Marxismo e Filosofia da Linguagem, que 

“o signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes. Esta plurivalência social 

do signo ideológico é um traço da maior importância”. Com isso, há uma plurivalência 

no signo, essencialmente, já que sua compreensão passa por essa luta de poder. Ao 

considerarmos o jornal Gazeta do Povo em 1992, no dia após a aprovação do relatório 

favorável ao impedimento de Collor pela comissão especial da Câmara, vemos que a 

abordagem, inicialmente, é calcada em termos técnicos-jurídicos, que mantém uma 

                                                 
5 Dados retirados do site da Gazeta do Povo (http://gazetadopovojornais.com.br/) 
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estabilidade dentro do signo. Não há, nesse momento, um confronto por sua valoração 

dentro dos grupos sociais. A manchete “Aprovada tramitação do impeachment” 

mostra, de forma ampla, qual é o cenário que o presidente Collor iria enfrentar, já que em 

sua manchete explica o que aconteceu durante a votação - ainda que esse cenário fosse 

pessimista para o então presidente. Ainda na capa da edição, outra manchete aponta para 

os próximos passos do processo de impeachment, com a chamada “Calendário definido, 

votação deve acontecer na terça”, sobretudo com o destaque dado ao fato de que o 

governo iria tentar disputar o processo de impedimento através de votos efetivos, e não 

de estratégias duvidosas como o esvaziamento da câmara.  

A atenção dada ao processo, na capa do jornal, em 1992, foi discreta, como mostra 

a imagem 2, uma vez que outros assuntos também ilustram o periódico. Algumas páginas 

depois, dentro dos espaços dedicados aos textos de opinião, Manoel de Oliveira Franco 

Sobrinho questiona a existência de uma democracia no Brasil no período, já que as 

explorações sofridas pelo povo eram constantes. “No Brasil, precisamos não mais de 

reformas deformantes, mas de algumas mudanças na legislação política [...] lei orgânica 

dos partidos políticos e da purificação coativa do sistema eleitoral” (SOBRINHO, 1992, 

p.6). Em meio ao cenário, as “reformas deformantes” citadas por Franco Sobrinho, na 

época, podem ser vistas como as tentativas de interromper o governo de Collor. É possível 

perceber aqui não, necessariamente um questionamento aberto à relevância do processo 

de impedimento, mas, a proposta de uma reflexão sobre as vantagens futuras dentro de 

uma situação social que já estava sofrendo impactos políticos e econômicos negativos. Já 

Carlos Chagas, em seu artigo “Do semáforo amarelo ao vermelho”, aponta a 

possibilidade de o governo tentar esvaziar a câmara para conseguir barrar o impeachment.  

Levando em conta que o signo é um produto ideológico vivo, já que “acumula as 

entoações do diálogo vivo dos interlocutores com os valores sociais, concentrando em 

seu bojo as lentas modificações ocorridas na sociedade e, ao mesmo tempo, pressionando 

uma mudança nas estruturas sociais estabelecidas” (STELLA, 2012, p.178), podemos 

perceber a valoração utilizada dentro do grande enunciado geral que é o jornal. Ao passo 

que os colunistas apresentam um cenário onde governo e oposição irão disputar a 

hegemonia do poder dentro da Câmara dos Deputados, eles não necessariamente 

decretam o impeachment como ato já irreversível ou como a solução para a situação social 

do país.  Deliberadamente citaremos, agora a coluna de Branco (1992, p.6) para 

corroborar isso, já que ele argumenta que “O afastamento de Collor encerra a crise no que 
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diz respeito à sua pessoa, ainda não se pode prever que ela será eliminada do quadro 

político com a posse do vice-presidente Itamar Franco [...]”.  

Então, 24 anos depois do processo de impeachment de Fernando Collor de Mello, 

a comissão especial da Câmara dos Deputados acatou o relatório favorável ao 

impedimento do mandato de Dilma Rousseff. Durante a cobertura de 1992 da Gazeta do 

Povo, percebemos um enunciado ponderado com a possibilidade de interromper o 

mandato de Fernando Collor de Mello (como Castello, que afirma que o impeachment 

não iria ser suficiente para resolver a crise no país). Já no caso de Dilma Rousseff, a 

Gazeta do Povo posiciona-se visivelmente de forma favorável ao processo de 

impeachment, podendo ser classificada como um veículo opositor à petista. Na capa, o  

(imagem 1) jornal dá destaque quase integral à decisão da comissão, fazendo, além de um 

infográfico com o número de votos favoráveis e contrários à decisão, uma foto, no topo 

da página, com os deputados opositores à petista comemorando a decisão. A legenda da 

foto diz que “Deputados favoráveis ao impeachment da presidente Dilma 

comemoram o resultado da votação na comissão especial da Câmara que aprovou a 

abertura do processo”. A manchete “Comissão aprova relatório favorável ao 

impeachment” dá espaço para a imprevisibilidade do processo, devido à margem de 

aceitação do processo. Nesse primeiro momento, a Gazeta não se posiciona de forma 

favorável ao impeachment, uma vez que pondera e noticia um fato. Apesar disso, Mainetti 

(2014) explica que as notícias tendem a ter um conteúdo ideológico, que deriva 

diretamente de quem produz essas notícias. Então, a valoração ideológica que o jornal dá 

ao signo impeachment começa a aparecer dentro da seção “Pontos de Vista”, onde ficam 

os editoriais do periódico. Em “Agora é com a sociedade”, a Gazeta afirma que é preciso 

uma grande pressão popular para garantir que o processo - já que, pontua o texto, nada 

ainda estava definido. Contudo, algumas palavras ilustram o posicionamento do jornal 

como no trecho “será preciso olhos vigilantes e mobilização para impedir que o 

fisiologismo saia vencedor”. Ou seja, a “parte podre” das relações políticas, as 

“benesses” do governo poderiam barrar o impedimento, segundo o jornal.   

Já na seção “Sínteses” a Gazeta dá espaço para seus colunistas. O primeiro é o 

deputado federal (PSDB-SP), Paulo Eduardo Martins - opositor à Dilma -, que afirma que 

a narrativa do impeachment como golpe é parte de uma estratégia do governo petista para 

“desvirtuar a realidade [...] não para governar o país e os brasileiros, mas 

simplesmente para manterem suas sinecuras e evitarem a cadeia”. E, na mesma 
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página, Enio Verri (PT-PR), argumenta sobre a fragilidade do processo, argumentando 

que o movimento é contra a democracia, as garantias constitucionais, sendo, assim, um 

golpe. Essa decisão pode ser vista como uma tentativa de isenção do jornal, uma vez que 

coloca duas opiniões opostas lado a lado, com o espaço na página do diário. Porém, como 

explica Hall (1978), as notícias podem ser uma forma de ampliação dos poderes 

dominantes e de sustentação do status quo. O texto de Verri (2016) é o único enunciado 

contrário ao processo de impeachment de Dilma Rousseff em toda a edição do jornal, que 

se posiciona favoravelmente ao impedimento da ex-presidente através dos seus editoriais. 

Sendo assim, o enunciado criado pela Gazeta do Povo tenta mostrar que o impeachment, 

aos moldes que estava sendo conduzido, não é um golpe, uma vez que possui, sendo o 

jornal, bases jurídicas e apoio popular.  

 

CONSIDERAÇÕES  

 

Com essas ideias expostas, tiramos algumas considerações sobre a cobertura do 

jornal diário paranaense Gazeta do Povo durante o processo de impeachment de Fernando 

Collor de Mello e de Dilma Vana Rousseff. Isso, claro, levando em conta as proposições 

teóricas de Mikhail Bakhtin e Valentin Volochínov acerca do signo ideológico e da 

construção da enunciação. Primeiro, percebemos que para a construção de um enunciado 

geral, é necessária a noção de quem são os leitores (auditório) - o público que irá ter 

acesso ao material publicado -, e qual o contexto social (situação) - onde o conteúdo irá 

circular. Depois, em 1992, o enunciado construído através do jornal é ponderado. Não há, 

necessariamente, um posicionamento efusivo do veículo favoravelmente ao 

impeachment, uma vez que até mesmo o processo possui pouco destaque nas páginas; os 

colunistas avaliam o cenário como preocupante, mas não veem o impedimento do 

mandato como a solução para a crise enfrentada pelo país. Porém, em 2016, o jornal 

posiciona-se como um opositor ao mandato de Dilma Rousseff, colocando através dos 

seus editoriais o impedimento e as manifestações contra a petista como uma ação nascida 

na democracia; há, também, a discussão se o impeachment seria ou não um golpe, da qual 

o jornal tenta se isentar apresentando ideias opostas na mesma página.  

 

REFERÊNCIAS  

APROVADA tramitação do impeachment. Gazeta do Povo, Curitiba, p.1, 25 set. 1992.  



 

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

 

 15 

BAKHTIN, M. (VOLOCHÍNOV, V. N.). Marxismo e filosofia da linguagem: 

problemas fundamentais do método sociológico nas ciências da linguagem. São 

Paulo: Hucitec, 2011.  

BRANCO, C. C. Coisas que acontecem pela primeira vez. Gazeta do Povo, Curitiba, 

p.6, 25 set. 1992  

CALENDÁRIO definido, votação deve acontecer na terça-feira. Gazeta do Povo, 

Curitiba, p.10, 25 set. 1992.  

CHAGAS, C. Do semáforo amarelo ao vermelho. Gazeta do Povo, Curitiba, p.10, 25 

set. 1992.  

COMISSÃO aprova relatório favorável ao impeachment. Gazeta do Povo, Curitiba, 

p.1, 12 abril 2016.  

CAMPOS, M. A. Agora é com a sociedade. Gazeta do Povo, Curitiba, p.2, 12 abril 2016.  

FARACO, C. A. Linguagem & diálogo: as idéias do Círculo de Bakhtin. Curitiba: Criar 

Edições, 2003. 

HALL, Stuart et al. Policing the crisis - Mugging, the State, and Law, and Order. New 

York: Holmes & Meier Publishers Inc., 1978.  

JÚNIOR, B. S; CASARÕES, G. S. P. O impeachment do presidente Collor. A literatura 

e o processo. Lua Nova, São Paulo, 82: 163-200, 2011.  

JÚNIOR, J. F; SASSARA, L. O. O terceiro turno de Dilma Rousseff. Saúde em Debate. 

v.40, Rio de Janeiro, 2016.  

MAINENTI, G. M. P. O jornalismo como quarto poder: a liberdade de imprensa e a 

proteção aos direitos da personalidade. ALCEU - v. 14 - n.28 - p. 47 a 61 - jan./jun. 2014. 

MARTINS, P. E. Quer golpe é esse? Gazeta do Povo, Curitiba, p.3, 12 abril 2016.  

SOBRINHO, M. O. F. Os fantasmas da democracia. Gazeta do Povo, Curitiba, p.6, 25 

set. 1992  

SOUZA, J. K. L. L. de. [et al.]; org. GERALDES, E. C. [et al.]. Mídia, Misoginia e 

Golpe. 1. ed. – Brasília: FAC-UnB, 2016. 316 p.  

STELLA, P. R. In. BETH, B. Bakhtin: conceitos-chave. 5 ed. São Paulo: Conteto, 2012.  

SOARES, S. S; KUSPIOSZ, D. M. 1992 e 2016: impeachment sob olhar semiótico. Anais 

do XVIII Congresso de Ciências da Comunicação da Região Sul, Intercom: Caxias do 

Sul, 2017.  

VERRI, E. Aspectos políticos não podem subverter aspectos jurídicos. Gazeta do 

Povo, Curitiba, p.3, 12 abril 2016.  

VOLOCHINOV, V. N. A construção da enunciação e outros ensaios. São Carlos: 

Pedro&João. 2013. 


