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Resumo 

 

O presente artigo busca identificar o destaque da temática corrupção no processo de 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016, e de que forma foi utilizada pela 

imprensa para imprimir marca de degeneração moral ou política (BUNCHAN; HILL), 

contribuindo para a criação de consenso na opinião pública sobre a culpabilidade da 

governante e a falta de condições para que permanecesse no cargo. A presença do tema 

na imprensa no período que antecedeu o golpe de 2016 será comparada com o assunto 

mobilizador de outro golpe da história contemporânea brasileira: o que depôs o presidente 

João Goulart, em 1964. Para tanto, utilizamos aspectos metodológicos baseados na 

framing analys (GOFMAN, 1974), confrontando as matérias publicadas na capa do jornal 

O Globo nos 30 dias que antecederam a deposição dos dois presidentes. 
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1 – Introdução 

 

O Brasil vive, em 2017, os reflexos de um golpe revestido de legalidade por ter 

sido implementado por rito parlamentar supostamente com base na Constituição Federal, 

que prevê, no Art. 85, o impeachment em caso de crimes de responsabilidade. A acusação 

que levou ao afastamento da presidenta Dilma Rousseff do poder foi ancorada na suposta 

realização de operações fiscais do Tesouro Nacional não previstas na legislação, as 

chamadas “pedaladas fiscais”. No entanto, todo o processo que culminou com a retirada 

do poder da presidenta Dilma Rousseff foi contextualizado por outro tema: a corrupção, 

que contribuiu para a criação de consenso na opinião pública sobre a culpabilidade da 

governante e a falta de condições para que permanecesse no cargo.  

                                                 
1 Este trabalho está sendo submetido ao  GP Políticas e Estratégias de Comunicação, XVII Encontro dos Grupos 

de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda do PPGCOM da Escola de Comunicação (ECO); Coordenadora da ONG Criar Brasil. 
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Cinquenta e dois anos antes da deposição de Dilma Rousseff, outro presidente 

brasileiro legitimamente eleito, João Goulart, foi alijado do poder por um golpe, este 

numa articulação civil-militar.  

O papel desempenhado pela mídia hegemônica através de suas manchetes, de seus 

signos, no sentido bakhtiniano, foi de suma importância neste contexto histórico 

considerando que “a palavra funciona como elemento essencial que acompanha toda a 

criação ideológica, seja ela qual for. A palavra acompanha e comenta todo o ato 

ideológico”(BAKHTIN, 2014, p.38). 

Os signos referentes ao universo do combate à corrupção foram intensamente 

utilizados no processo mais recente (2016). Buscando identificar a amplitude da 

exploração desta temática, o presente artigo se organiza a partir da conceituação teórica 

da corrupção, aprofundando a reflexão sobre sua utilização como ferramenta 

mobilizadora da opinião pública e suas repercussões.  

Neste sentido, a metodologia, com base em Framing Analysis (GOFFMAN, 

1974), é desenvolvida tomando como objeto as capas do jornal O Globo durante os trinta 

dias que antecederam o afastamento da presidenta Dilma Rousseff pelo Senado Federal. 

Para além desta análise, o levantamento - parte integrante do projeto de pesquisa de 

mestrado em fase inicial - se propõe a investir no viés comparativo da perspectiva crítica 

da interpretação da produção midiática. Para tanto, realiza estudo com base nas capas do 

jornal O Globo no período que precedeu o golpe civil-militar contra o presidente João 

Goulart e traça paralelo entre os resultados dos dois períodos. 

A partir dos resultados do levantamento inicial, traçamos um mapeamento das 

temáticas mobilizadoras nos referidos períodos históricos. 

De modo mais específico, gostaríamos de realizar reflexão sobre de que forma a 

seleção e o enquadramento de notícias para a publicação nas capas dos jornais pode ser 

parte constituinte de estratégia político-ideológica que, em alguma medida, podem definir 

os rumos do país. 

 

 2 – Corrupção: Aspectos Teóricos 

A corrupção é tema marcante na pauta global contemporânea. A partir dos anos 

1990, a corrupção, que já não era novidade, ganhou nova visibilidade e amplitude, 

mobilizando o que hoje é chamado de “indústria anticorrupção”.  
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O assunto mobiliza organismos internacionais, entre eles o Banco Mundial e a 

Transparência Internacional, gerando polêmica a respeito dos interesses envolvidos e nos 

enfoques de abordagem do assunto num contexto neoliberal. 

No Brasil, há quase três décadas, esta é pauta intensamente explorada pelos meios 

de comunicação. Não a corrupção como um todo, mas o aspecto que diz respeito ao seu 

viés passivo: o ente público que é corrompido, ou seja, o servidor ou político utilizando-

se do bem público para obter vantagens pessoais ou corporativas.  

Este artigo investiga a hipótese de que o peso desta temática foi decisivo para criar 

ambiente propício ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016, levando ao 

consenso da opinião pública sobre a necessidade de retirar do poder a presidenta 

legitimamente reeleita no pleito de 2014 por mais de 54 milhões de votos.3 

As medidas tomadas pelos governos petistas no combate à corrupção são 

identificadas por mais de um pesquisador. O cientista político Leonardo Avritzer, por 

exemplo, ressalta a expansão da Controladoria–Geral da União (CGU) e as condições 

dadas à Polícia Federal para investigação, no entanto, considera que tais políticas públicas 

não teriam evitado o envolvimento de integrantes do partido em crimes desta natureza. O 

autor também aponta para as dificuldades para solucionar a corrupção no Brasil. 

Esquemas históricos de corrupção fazem parte da gestão 

estratégica do Estado Brasileiro desde sempre, são reatualizados 

e inseridos em novos esquemas de financiamento do sistema 

político. Isso torna o aumento do combate à corrupção inócuo ou 

pelo menos parcial. (AVRITZER, 2016, p.19) 

 

A dimensão e profundidade da corrupção no Brasil são, no entanto, controversas. 

O pesquisador Jessé Souza rechaça o argumento e alerta para os interesses envolvidos. 

A pecha de Estado patrimonial – e portanto corrupto – serve para 

dois propósitos básicos: tornar invisível a corrupção legal e ilegal 

no mercado dominado pela elite do dinheiro e permitir a 

deslegitimação de todo o governo comprometido com o uso do 

orçamento público para a maioria da população. (SOUZA, 2016, 

p. 38) 

Na visão do autor, esta deslegitimação foi a peça chave do impeachment da 

presidenta Dilma Rousseff em 2016. Teria sido com o objetivo de propiciar o golpe e não 

de combater os malfeitos na administração pública que a imprensa teria explorado 

incansavelmente os desvios de recursos no setor público. 

                                                 
3 Fonte: TSE. http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Dezembro/plenario-do-tse-proclama-

resultado-definitivo-do-segundo-turno-da-eleicao-presidencial 
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O combate à corrupção efetiva é o último dos objetivos dessa mídia. 

(...) O discurso moralista de ocasião da mídia somente se concentra em 

políticos de esquerda. A manipulação midiática visa apenas à 

eliminação do inimigo político e trabalha contra qualquer mudança real 

na verdadeira transparência que importa: aquela que limita a compra da 

política pelo grande capital. (Idem, Ibidem, p. 50) 

 

A corrupção passou a tema central entre as preocupações para a população com a 

contribuição de implementação de estratégia de garntia de audiência pela imprensa, que 

encontra paralelo com a exploração de catástrofes, como nos lembra Vaz. 

 
Para que um evento apareça nas páginas e telas dos meios de 

comunicação de massa, ele deve interessar amplamente. Um modo de 

generalizar é tornar um incidente uma incidência, torná-lo instanciação 

de um problema maior que o antecede e que o sucederá, se nada for 

feito.(VAZ, 2008, p. 56) 

 

Essa mobilização constante da audiência, é realizada com ampla exploração de 

detalhes revelados cotidianamente, explorando a imagem dos atores envolvidos, como 

personagens da trama em cartaz. Os efeitos da publicização de suspeita de envolvimento 

de figuras públicas em atos de desvios de recursos do Estado são contumazes. Na 

concepção de Buchan e Hill (2014) deixam uma mancha, “a marca da degeneração moral 

ou política.” No contexto da luta política travada entre governo e oposição, com intensa 

participação do judiciário e da imprensa, as denúncias de corrupção tornaram-se elemento 

central da escandalização da política, desconsiderando os riscos inevitáveis à democracia, 

como nos alerta Thompson. 

Algum grau de suspeita e desconfiança pode fortificar uma sociedade 

democrática, criando uma cultura de crítica e debate e produzindo uma 

pressão constante para maior abertura e responsabilidade da parte dos 

que governam. Mas uma atitude generalizada de ceticismo e profunda 

desconfiança pode ter o efeito contrário, levando alguns setores da 

população a abandonarem totalmente o processo político. E uma 

sociedade em que setores significativos da população desistiram 

completamente de se interessar pelo processo político, virando as costas 

para um sistema político que eles julgam irremediavelmente falho ou 

corrupto, não é uma sociedade com uma democracia forte e vigorosa. 

Pelo contrário, é uma sociedade com uma forma enfraquecida de 

governo democrático, em que o interesse e participação dos cidadãos 

comuns foram debilitados pelo ceticismo e profunda 

desconfiança.(THOMPSON, 2002, p. 310) 

 

Diante da gravidade das repercussões da implementação das estratégias de luta 

política no processo de impeachment buscamos contribuir com a reflexão sobre o papel 

desempenhado pela imprensa e sua relação com os interesses políticos-eleitorais, que vêm 
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sendo objeto de estudo. O poder concentrado nos empresários da informação levou, por 

exemplo, ao resgate do termo ‘coronelismo’, atualizado na abordagem do poder midiático 

para ‘coronelismo eletrônico’. 

Chamamos de coronelismo eletrônico o sistema organizacional da 

recente estrutura brasileira de comunicações, baseado no 

compromisso recíproco entre poder nacional e poder local, 

configurando uma complexa rede de influências entre o poder 

público e o poder privado dos chefes locais, proprietários de meios 

de comunicação. (SANTOS, 2006, p. 8) 
 

A capacidade da mídia de interferir na opinião pública com reflexos políticos 

eleitorais é analisada neste artigo tendo como objeto o Jornal “O Globo”. E, a partir de 

uma perspectiva histórica, buscamos paralelo com outro momento igualmente decisivo e 

de ameaça à democracia na contemporaneidade brasileira: o golpe de 1964. Para tanto, a 

análise passa a ter viés comparativo dos dois períodos. 

 

3 – Corpus Analítico 

Sem deixar de considerar o poder midiático da televisão e do rádio, além da força 

inequívoca alcançada pela internet nos tempos atuais, a pesquisa tem como recorte o 

impresso, tendo em vista seu caráter opinativo-editorial e sua viabilidade para aprofundar 

a perspectiva comparativas. A escolha de O Globo se deveu a inúmeros fatores, como sua 

articulação com a TV Globo; sua posição como um dos maiores periódicos em circulação 

do país, ocupando em 2016 a vice-liderança4; sua longevidade sob o domínio de um 

mesmo grupo de comunicação; e, de forma decisiva, pelo fato do próprio veículo ter 

assumido formalmente, em editorial publicado em 2013, seu apoio ao movimento golpista 

de 1964. 

A pesquisa é realizada a partir das matérias publicadas na capa de O Globo nas 

edições dos trinta dias que antecederam o afastamento da presidenta Dilma Rousseff pelo 

Congresso e os trinta dias antes do golpe de 1964 contra o presidente João Goulart. 

Diferentemente da década de 1960, quando houve apenas um dia simbólico do 

rompimento institucional e o afastamento do presidente, no episódio mais recente o 

processo de impeachment contou com um longo rito composto de fases marcantes. Para 

efeito da pesquisa, consideramos que o momento de maior relevância foi o do afastamento 

da presidenta pelo Senado por 55 votos a 22, no dia 11 de maio de 2016, a partir da 

                                                 
4 Fonte: ANJ: http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/ 
 

http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/
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aprovação do pedido de abertura de processo de impeachment pela casa. Essa escolha se 

justifica porque a partir desta data houve, de fato, mudança no comando do governo e a 

presidenta não mais voltaria a ocupar o cargo. 

O exame do corpus foi realizado com base em Framing Analysis (GOFFMAN, 

1974), com enfoque em medidas quantitativas. Segundo Porto (2002), os enquadramentos 

noticiosos são “padrões de apresentação, seleção e ênfase utilizados por jornalistas para 

organizar seus relatos” (p. 16), assim, a análise das escolhas realizadas para destaque na 

primeira página do jornal em momento histórico decisivo para o país contribuirá na busca 

de resposta para a pergunta chave apontada por Goffman "O que está ocorrendo aqui?". 

É isso que pretendemos esclarecer: o que estava ocorrendo com o país, com a participação 

efetiva na construção e reforço do discurso midiático pela imprensa hegemônica, 

particularmente com o jornal O Globo, quando a história estava sendo escrita. 

Registre-se que a pesquisa elaborou seus próprios enquadramentos que, 

admitimos, como tudo que se refere à comunicação, não é totalmente isento. Algumas das 

notícias são enquadradas em mais de uma categoria simultaneamente.  

A opção foi pela apresentação dos resultados não em ordem cronológica, mas 

iniciando a análise pelas apresentação dos dados do período mais recente, tendo em vista 

o foco principal na corrupção. 

A análise das capas do Jornal O Globo abril/maio 2016  

Na avaliação do corpus de 2016,  foram analisadas 358 manchetes referentes aos 

dias 12 de abril a 11 de maio.  A partir das referidas notícias, foram realizados 414 

enquadramentos em dez categorias. 

Tabela 1 – Informações relativas ao enquadramento das manchetes publicadas 

 (12/04/2016 a 11/05/2016) 

Enquadramento Quantidade % 

MOBILIZAÇÃO DE DIREITA/OPOSIÇÃO 135 33,5 

CORRUPÇÃO 89 22 

CRISE ECONÔMICA 48 12 

PROCESSO IMPEACHMENT 37 9,2 

INEFICIÊNCIA DO ESTADO 32 7,9 

DESCRÉDITO NA POLÍTICA 29 7,2 

AÇÃO/REAÇÃO DO GOVERNO 23 5,7 

ESQUERDISMO 8 2 

MOBILIZAÇÃO DE ESQUERDA 1 0,25 

C0MUNISMO 1 0,25 

TOTAL: 403 100 
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Gráfico 1 - Informações relativas à quantidade de manchetes publicadas (12/04/2016 a 11/05/2016)

 

 
Gráfico 2 – Informações relativas ao percentual de manchetes publicadas (12/04/2016 a 11/05/2016) 

 

 

 
 

O enquadramento com maior número de matérias é o de Mobilização de 

Direita/Oposição, 33,5%, que compreende espectro amplo, englobando tanto as 

movimentações da oposição no Congresso, da população contra a presidenta, as matérias 

publicadas culpabilizando o governo pela situação que levou ao impeachment e ainda as 

Fonte: elaboração própria 

Fonte: elaboração própria 
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tratativas para montagem do governo interino de Michel Temer, que viria a se transformar 

em efetivo. Chama atenção a desproporção em relação às ações do governo Dilma e de 

sua base de apoio no mesmo período, apenas 5,7% das manchetes. 

Em segundo lugar, com 22%, surge a temática que é alvo deste artigo e que é, de 

fato, o assunto em destaque como pano de fundo para a conjuntura: a corrupção. Têm 

presença predominante as matérias que envolvem políticos, especialmente os ligados ao 

governo e ao Partido dos Trabalhadores. Trata-se da corrupção passiva, que criminaliza 

os agentes públicos, não os que oferecem a vantagem ilícita, que praticam a corrupção 

ativa. 

O total de 89 matérias publicadas na primeira página no período de um mês leva 

a média de 2,9 manchetes sobre o assunto publicadas diariamente. Certamente, como 

apontado por Avritzer, resultado de ação mais efetiva no combate à corrupção, que trouxe 

à tona esquemas antes encobertos pelo sigilo e a cumplicidade, mas também por interesses 

outros, obviamente não assumidos da imprensa e seus aliados – oposição ao governo, 

judiciário, empresários. Interesses que, conforme citado anteriormente, Jessé de Souza 

define como a “eliminação do inimigo político”. 

Figura 1 – Manchetes sobre corrupção publicadas no período 

 
 

A crise econômica foi responsável por 12% das matérias publicadas na capa de O 

Globo no período e foi, em alguma medida, fator estimulante da insatisfação contra o 

governo federal.  

Foram enquadradas como Processo de Impeachment (9,2%), de forma restrita, as 

notícias com foco no rito realizado no Congresso e ações relativas ao tema no STF. 

Fonte: elaboração própria 
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A Ineficiência do Estado( 7,9%) e o Descrédito na Política(7,2%) são as duas 

temáticas dentro da perspectiva do neoliberalismo que compõem um quadro de foco na 

publicação de reportagens e artigos de opinião que contribuem para criar um ambiente de 

desesperança em relação ao governo em exercício. 

Figura 2 – Manchetes sobre Ineficiência do Estado e Descrédito na Política publicadas no período 

 

Há, por fim, percentuais menores de matérias de tom crítico sobre 

Esquerdismo(2%) e Mobilização da Esquerda(0,25%). O Comunismo – que nos interessa 

pelo viés comparativo com 1964 – tem apenas uma publicação (0,25%), que relata a volta 

dos transatlânticos a Cuba a partir do fim do bloqueio dos Estados Unidos. Trata, na 

verdade, do fim do comunismo. 

A análise de 1964 das capas do Jornal O Globo março 1964 

Foram analisadas 157 manchetes publicadas do dia dois ao dia 30 de março de 

1964. A avaliação relativa ao corpus de 1964, resultou em 255 enquadramentos em oito 

categorias.  

Tabela 2 - Informações relativas ao enquadramento das manchetes publicadas  

(02/03/1964 a 31/03/1964) 

Enquadramento Quantidade % 

MOBILIZAÇÃO DIREITA/OPOSIÇÃO 62 24,3 

COMUNISMO 53 20,8 

DEFESA/AMEAÇA À DEMOCRACIA 51 20 

ESQUERDISMO 46 18,03 

AÇÃO/REAÇÃO GOVERNO 14 5,5 

CRISE ECONÔMICA 14 5,5 

MOBILIZAÇÃO DE ESQUERDA 8 3,13 

INEFICIÊNCIA DO ESTADO 7 2,74 

TOTAL: 255 100 

Fonte: elaboração própria 
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  Gráfico 3  – Informações relativas à quantidade de manchetes publicadas 

 

 
 

 

Gráfico 4 – Informações relativas ao percentual de manchetes publicadas 

 

 
 

O enquadramento com maior percentual é relativo à mobilização da Direita, da 

oposição política ao governo e inclui também a mobilização de oposição dentro das forças 

armadas. Ela representa praticamente um quarto das manchetes publicadas no período 

(24,3%). 
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Fonte: elaboração própria
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Em segundo lugar, com 20,8%, vem a temática propriamente dita explorada na 

época: o comunismo. Em contexto político internacional de Guerra Fria, a ameaça 

comunista figura como grande mobilizadora nacional e de forma direta ou indireta é 

estabelecida a relação com o governo de esquerda de João Goulart, alertando para o risco 

que instalação do regime comunista no Brasil. As manchetes se referem tanto a 

acontecimentos internacionais, quanto a reações domésticas localizadas em repúdio ao 

comunismo. 

Figura 3 – Manchetes sobre Comunismo publicadas no período (Exemplos) 

 

A temática está intrinsicamente ligada ao assunto que aparece em terceiro lugar 

no enquadramento: Defesa/Ameaça à Democracia (20%). O Governo de Jango é acusado 

de buscar implementar ditadura comunista no Brasil e as forças de direita são reportadas 

como as que se mobilizam em defesa da democracia. Não há referência à ameaça ao 

regime democrático vir das Forças Armadas, o que acabou se concretizando. 

 

Figura 4 – Manchetes sobre Defesa/Ameaça à Democracia publicadas no período (Exemplos) 

 

Complementando o cenário do discurso midiático, estão as matérias que fazem 

referência ao que enquadramos como Esquerdismo e que incluem referências às Reformas 

de Base, Reforma Agrária, Estatização, Greves e República Sindical. Elas representam 

Fonte: elaboração própria 

Fonte: elaboração própria 
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18,03% das manchetes analisadas e se articulam com o demais temas. São, de alguma 

forma, repercussão da ameaça à democracia e das publicações sobre o comunismo.  

Figura 5 – Manchetes sobre Esquerdismo publicadas no período (Exemplos) 

 

 

Com percentuais bem menores, A Ação e Reação do Governo (5,5%), a Crise 

Econômica (5,5%), a Mobilização das Esquerdas (3,13%) e a Ineficiência do Estado 

(2,74%), complementam o quadro. 

Comparativo das capas do Jornal O Globo abril/maio 2016 e março 1964  

Gráfico 5 – Comparativo entre temática das manchetes publicadas nos dois períodos. 

 

A comparação entre os dois momentos históricos revela que para além da força da 

mobilização da direita/oposição, comum aos dois períodos e esperada diante da 
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conjuntura de deposição de governos, se destacam a corrupção em 2016 e o comunismo 

em 1964. 

Na década de 1960, o contexto da Guerra Fria estimulou a exploração de temática 

que criasse mobilização da sociedade contra um governo que supostamente poderia 

significar um avanço de plataformas de esquerda, ameaçando a democracia capitalistas 

brasileira. 

 Em 2016, a crítica às políticas de esquerda dos governos petistas certamente eram 

presentes, mas a conjuntura não permitiu que fossem utilizados como argumento para a 

deposição da presidenta. Em um contexto de avanço do neoliberalismo, as temáticas 

mobilizadoras foram a corrupção, a crise econômica, a ineficiência do Estado e o 

descrédito na política. 

 

A Voz do Dono 

Nos períodos analisados, chama atenção a estratégia diferenciada em relação à 

apresentação do ponto de vista da empresa sobre os fatos. Em 1964, a publicação de 

editoriais na capa do jornal foi amplamente utilizada. Nos 30 dias analisados, foram 

publicados 11 editoriais. Em 2016, não foram publicados editorais integrais na primeira 

página, apenas chamadas de sete editoriais. No entanto, destaca-se a presença marcante 

de articulistas que, em grande parte, parecem cumprir o papel de exprimir, através de seus 

textos, a opinião da empresa. Este recurso foi intensamente utilizado, chegando a haver, 

em um só dia, a publicação de chamadas para  27 artigos, além da charge, que também 

reforça a linha editorial de O Globo. 

Figura 6 – Capa de O Globo em 18 de abril de 2016 
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Considerações Finais 

Neste trabalho, procuramos levantar e sistematizar informações que permitissem 

a identificação da relevância da temática da corrupção pelo jornal O Globo como 

mobilizadora da população para criação de ambiente de apoio popular ao impeachment 

da presidenta Dilma Rousseff em 2016. Através do enquadramento noticioso, 

identificamos que a corrupção, depois das reportagens relativas à mobilização da 

oposição, foi o assunto de maior destaque no período que antecedeu a votação de 

admissão do processo no Senado, que culminou com o afastamento da presidenta.  

Ao analisar as capas do periódico no período que precedeu o golpe contra o 

presidente João Goulart, verificou-se que a corrupção não era nem ao menos citada nas 

matérias publicadas. Por outro lado, o comunismo foi o assunto predominante, somente 

não superando as matérias que abordavam a mobilização de direita ou de oposição.  

Tanto a corrupção quanto o comunismo foram, em seus respectivos momentos 

históricos, elementos capazes de tocar as emoções, instigar  e catalisar um sentimento 

popular de revolta contra os governantes, acusados de secundarizar os interesses 

nacionais e a defesa da pátria diante de interesses de esquerda ou de  enriquecimento 

ilícito. 

Cabe a reflexão sobre a hipótese de que tenha havido, nas cinco décadas que 

separam os dois golpes, a ressignificação da ameaça capaz de criar consenso na opinião 

pública. Se o comunismo desaparece das manchetes como ameaça, ele se manteve 

presente de forma subliminar, povoando o imaginário e sendo traduzido no cotidiano 

como agressão aos partidários da esquerda, através do chavão “Vai pra Cuba!” 

Para a mídia, no entanto, em pleno século XXI, a corrupção revelou-se como 

bandeira mais adequada, palatável e ampla, com capacidade de sensibilizar parcela 

significativa da população em tempos de dissimulada, porém intensa, luta de classes.  

A exploração das temáticas do comunismo e da corrupção parecem ter 

ultrapassado a barreira invisível descrita por Thompson, elevando a suspeita e a 

desconfiança a níveis de ameaça que resultam em uma sociedade enfraquecida, como a 

dos tempos atuais. 
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