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Resumo 
 

O discurso de veículos de comunicação é objeto de estudo científico por causa do papel 
que as mídias desempenham na difusão de conhecimento e na moldagem de ideologias. 
Este trabalho estuda um trio de reportagens do periódico inglês The Economist, que  
contemplam os acontecimentos de um período crucial na formação da imagem do Brasil 
no exterior. Procurou-se pormenorizar as escolhas linguísticas e sintáticas da revista, 
através de análise de discurso e de corpo linguístico, com o objetivo de discutir 
intencionalidade e aumentar a compreensão da cobertura jornalística. Embora deva-se 
notar a imperatividade de estender a amostra de reportagens para contemplar uma 
diversidade maior de posicionamentos, é certo constatar que a figura alimentada para o 
Brasil pela The Economist é estreitamente ligada ao abalizamento da política e da 
economia liberais. 
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Introdução 

Na origem motivacional deste trabalho está o conceito da falsa consciência, do 

pensador alemão Karl Marx. Segundo esta ideia, a ideologia individual (ou institucional, 

para o nosso caso) traduz uma visão sistematicamente deformada do mundo. Confunde-

se a aparência das coisas com o seu verdadeiro conteúdo, e fabricam-se teorias próprias 

que não traduzem a realidade. O italiano Antonio Gramsci bebeu da fonte de Marx e 

explorou, ao longo de suas obras, paradigmas político-pedagógicos que contribuíram 

para a compreensão crítica das mídias enquanto organizações capazes de disseminar 

ideologias. Gramsci entendia a imprensa como instrumento de destaque da sociedade 

civil, atuante na disputa de ideias como orientador moral e intelectual. (ALMEIDA, 
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2011) 

A proposta deste trabalho é a de ilustrar a influência dos conceitos ideológicos 

na construção dos métodos comportamentais das mídias contemporâneas. As mídias 

desempenham um papel fundamental na disseminação de informação, difundindo 

conhecimento e moldando ideologias, bem como exercendo influência sobre 

sociedades. (FOTOPOULOS; KAIMAKLIOTI, 2016) Neste aspecto, o discurso da 

mídia internacional sobre o Brasil já é objeto de estudo científico.  

Como estudo de caso, foi escolhido um trio de reportagens de capa do periódico 

inglês The Economist protagonizadas pelo ícone carioca, o Cristo Redentor.  

Estas três reportagens em questão, as mais importantes de suas edições pois 

matérias de capa, permitem a percepção da evolução no intento da transmissão da 

notícia, e de que forma a linha ideológica da publicação interage com os cenários 

político e econômico do país. 

As capas distam temporalmente em média três anos e meio entre si, e 

contemplam os acontecimentos das duas últimas décadas da história político-econômica 

brasileira. Este foi um período agitado na afirmação do país entre as maiores economias 

do mundo, e na formação de sua imagem internacional. A relação de “sequência” entre 

as reportagens é primariamente estética (a posição/o comportamento do Cristo conta, 

por si, a história desses vinte anos) e, por esta razão, tem apelo imediato ao leitor. 

Juntem-se a isso a credibilidade e a influência da The Economist enquanto publicação 

internacional, e teremos uma janela robusta para quem, de fora, interessa-se pelo que 

acontece no Brasil. Por isso esta escolha. 

A primeira reportagem, de 2009, traz o Cristo ascendendo ao céu, qual um 

foguete, sob o título “Brazil Takes Off”. A segunda capa, em que se lê “Has Brazil 

Blown It?”, data de  2013, e traz o símbolo carioca despescando do céu. Na última 

matéria, de 2016, o Cristo está de volta a seu lugar convencional, mas carrega uma placa 

em que pede ajuda. 

Em vinte anos anos, o Brasil passou de economia estável para promessa 

emergente, virou então decepção econômica e hoje atravessa sua maior crise política 

neste século. Neste trabalho, contextualizaremos o cenário histórico no qual as edições 

da revista The Economist foram veiculadas e traçaremos o perfil editorial e ideológico 

das três matérias analisadas.  
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Metodologia 

Foi aplicada uma combinação de metodologias associadas a corpus linguístico 

(CL), análise de conteúdo e análise de discurso. A saber, a teoria da análise de discurso 

nos fornece a suposição base sobre que se desenvolveu este trabalho. Gill (2002 apud 

CAREGNATO; MUTTI, 2005) define o reconhecimento do discurso enquanto objeto 

de pesquisa como “uma rejeição da noção realista de que a linguagem é simplesmente 

um meio neutro de refletir, ou descrever o mundo, e uma convicção da importância 

central do discurso na construção da vida social”. 

No que se refere ao método de CL, a maneira mais simples de realiza-lo envolve 

a contagem da frequência pura de qualquer atributo linguístico ou expressão X em 

corpus Y (ou em parte dele). Seria o caso de uma lista simples de frequência de palavras 

(GRIES, 2014).  

As palavras de interesse, que guiaram a interpretação das reportagens, foram 

escolhidas exogenamente pelas autoras (FOTOPOULOS; KAIMAKLIOTI, 2016), 

baseadas no perfil da publicação The Economist e no tom essencialmente econômico 

das reportagens selecionadas para o estudo de caso deste trabalho – admite-se também a 

existência de análises políticas nas matérias, mas sempre desempenhadas sob um viés 

econômico. As palavras-chave escolhidas foram: (i) economy, (ii) public, (iii) cost e (iv) 

crisis, e os plurais para (i) e (iii). Especificamente para a segunda palavra-chave, public 

-um adjetivo- foi feita a contagem dos substantivos que ela caracterizou durante o texto.  

 A documentação manual das ocorrências de palavras, como foi feito neste 

trabalho, segundo escreveram Fotopoulos & Kaimaklioti (2016), em tradução livre, 

“possibilita a identificação e a interpretação do significado das frases que 

contextualizam as palavras-chave, bem como a relevância das sentenças”. Allen & 

Blinder (2013 apud FOTOPOULOS; KAIMAKLIOTI, 2016) argumentam que  a 

utilização de métodos assistidos por computador eliminam a possibilidade de erro 

humano, mas o estudo em curso não requereria automatização, dado que o material 

analisado se restringe a apenas três edições da revista em questão.  

 Na medida em que estudos de CL não conseguem promover uma análise 

qualitativa do contexto linguístico (por exemplo, tom e significado) em que as palavras-

chave são empregadas, o passo seguinte do trabalho é interpretar os principais aspectos 

das palavras-chave em seus empregos imediato (dentro de frases) e global (no universo 
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de todo o texto). 

 

O perfil do periódico 

Considerada um veículo de mídia que normalmente não se furta a emitir opinião 

e um dos mais influentes mundialmente, a The Economist foi fundada em setembro de 

1843. Em 1928, a revista deixou de ser uma empresa familiar e atualmente metade de 

suas ações pertencem ao Financial Times, considerada a mais importante “leitura de 

negócios” do mundo, segundo pesquisa de 2011 da Global Capital Markets, que 

investiga os hábitos de leitura entre os mais experientes tomadores de decisão das 

maiores instituições financeiras do mundo. A outra metade da empresa pertence a 

acionistas diversos.  

Sobre a publicação é importante termos em mente que não é uma revista 

semanal de informação. Ela não pretende cobrir variedades, como outras revistas 

importantes no mundo - por exemplo, a americana Time. Política e economia são seus 

temas fundamentais. Sendo assim, segundo MOLINA em Tempos nunca vistos para 

o Valor Econômico, em 13 dez. 2013: 

The Economist tem algo de semanário de informação, de revista de opinião e 

de publicação especializada. Mas também é algo mais. Ocupa, sozinha, uma 

categoria que foge a qualquer tentativa de classificação. Há menos 

preocupação com ‘furo’, a notícia exclusiva, do que em mostrar tendências e 

fazer análise. 

Uma de suas principais características da The Economist se alicerça no fato de 

que suas matérias, com exceção de reportagens especiais, não são assinadas. Conforme 

a própria The Economist, “a principal razão para o anonimato é a crença de que o que é 

escrito é mais importante do que quem o escreve”; “diversas mãos escrevem The 

Economist, mas este se exprime com uma voz coletiva” (The Economist, [s.d.]).  

A ausência de assinatura concede um caráter “editorializado” ao jornal, o que 

reforça a importância de se sua compreender a linha editorial. Em aspectos econômicos, 

o periódico se alinha, quase sempre, aos partidos de direita, como o Partido Republicano 

nos Estados Unidos e o Partido Conservador na Grã-Bretanha, na defesa de causas 

como o livre-comércio e a globalização. É refratário à ampliação dos direitos trabalhista 

e dos gastos do governo. Sendo ele liberal no sentido europeu do termo, defende o 
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reforço das liberdades individuais, e é partidário, por exemplo, do casamento entre 

pessoas do mesmo sexo. 

A The Economist é distribuída nas principais cidades do mundo e sua circulação 

gira em torno de 1,5 milhões de exemplares na versão impressa – sendo metade destes 

comprados dentro do Reino Unido – e 100.000 na versão digital paga. No Brasil, são 

cerca de 8.500 assinantes, e é ela uma das publicações mais citadas pela imprensa 

nacional. Esse destaque dado ao conteúdo e às opiniões veiculadas pela revista aumenta 

consideravelmente sua relevância e justifica a necessidade de apreendermos seu perfil 

político-ideológico em longo prazo.  

As relações mercantis entre Reino Unido e Brasil apareceram já na capa do 

número inaugural do periódico, em 2 de setembro de 1843. Intitulada “Our expiring 

commercial treaty with the Brazils”, a reportagem destacava os tratados comerciais 

entre o Reino Unido e o Brasil e inicia a trajetória de uma cobertura atenta sobre o 

gigante sul-americano.  

 

Análise contextual brasileira 

Originada nos subprimes norte-americanos, a crise econômica internacional que 

se instaurou entre o final de 2008 e o começo do ano seguinte assustou as principais 

economias mundiais. O Brasil, no entanto, resistiu bem à queda no setor imobiliário dos 

Estados Unidos e continuou crescendo. Em 2010, cresceu 7,5%, e de 2009 a 2013, os 

brasileiros deram um salto no ranking das maiores economias, subindo do 12º lugar para 

o 8º. As exportações de commodities justificam parte significativa deste desempenho. 

Nos dois mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2010, o Produto 

Interno Bruto brasileiro, que representa a soma de todas as riquezas do país, teve um 

crescimento médio anual de 4%. 

O bom desempenho na exportação e a atração que o Brasil exercia sobre os 

capitais internacionais na crise econômica foram os maiores destaques no ano de 2009. 

Em novembro deste ano, a revista britânica The Economist estampava na capa que a 

economia brasileira estava prestes a decolar. (“Brazil Takes Off”) 

Em 2011, Dilma Rousseff assumiu a presidência da República. O país conseguiu 

manter sua trajetória de crescimento até 2013, quando em junho daquele ano engataram 

manifestações em todos os estados, marcadas pela forte presença de jovens de 

movimentos sociais. Temas relevantes da vida social foram levados ao espaço público; 



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

	

 6 

o aumento das passagens, a repressão policial, a corrupção e os gastos da Copa foram 

alguns deles. Várias mobilizações foram feitas nas redes sociais e milhares de pessoas 

tomaram as ruas por todo o Brasil.  

Quatro ano depois da primeira capa com o Cristo, a The Economist chamou de 

medíocre o desempenho econômico do Brasil (“Has Brazil Blown It?”). A revista dizia 

que Dilma Rousseff ignorava o fato de que a mão pesada do governo na economia seria 

o principal motivo para os investimentos não aparecerem. Dali pra frente, os britânicos 

foram mais cautelosos quando o assunto era o Brasil.  

A questão política entra em cena no Brasil como divisor de águas entre aqueles 

que apoiavam a política da presidente Dilma Rousseff e aqueles que se posicionavam 

contra seu governo. Seguindo a reeleição de Rousseff, novos protestos tomaram as ruas 

brasileiras. Mas as novas manifestações de massa tinham características totalmente 

diferentes das de junho de 2013. A predominância dos jovens foi substituída por 

pessoas de todas as faixas etárias, e se iniciaram os pedidos pela deposição da recém-

reeleita. 

Em 2016, no dia 31 de agosto, depois de um longo e polêmico processo, o 

plenário do Senado aprovou o impeachment de Dilma Rousseff. A presidente afastada 

foi condenada sob a acusação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal. Neste 

ano, a estátua do Rio Janeiro voltou a ser protagonista na capa da revista britânica. Foi a 

vez do Cristo Redentor aparecer pedindo socorro em nova edição da Economist, 

segurando um cartaz com a inscrição “SOS” (“The Betrayal of Brazil”). Se em 2009 o 

periódico sinalizava que a economia brasileira estava pronta para decolar, agora 

apontava seus fracassos econômico e político.  

 

Análise do conteúdo das edições do periódico 

 

FOUR years ago this newspaper put on its cover a picture of the statue of Christ the 

Redeemer ascending like a rocket from Rio de Janeiro’s Corcovado mountain, under 

the rubric “Brazil takes off”.  

 

Lê-se acima o parágrafo de abertura da segunda matéria/capa tratada neste 

trabalho. Em 2009, a The Economist publicou um relatório especial de 14 páginas sobre 

a então promissora economia brasileira. Quatro anos depois, outra reportagem especial  
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chamava de “voo de galinha” a curta trajetória do país entre a ascensão e a queda dos 

índices econômicos, olhos e críticas enfatizadas na pesada carga de impostos suportada 

pelos contribuintes brasileiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante notar que há relação estética entre as capas acima tanto quanto há 

entre os conteúdos das matérias. Em 2009, a Economist já alertava que seria um erro 

“lustrar” as fraquezas (velhas conhecidas) do novo Brasil. O desempenho do país, 

dentre os afetados pela crise da bolha americana de 2008, era impressionante, mas o 

crescimento dos gastos governamentais caminhava a passos mais largos do que o 

Produto Interno Bruto do país, enquanto o investimento (em ambos os setores privado e 

público) era baixo. Na matéria-sequência de 2013, a revista pontuou que a inversão nas 

expectativas promissoras tinha forte relação com a incapacidade do país de tratar seus 

pontos fracos. 

Nas duas primeiras reportagens, “Brazil Takes Off” e “Has Brazil Blown It?”, a 

Economist é taxativa na proposição de reformas a que o país teria que se sujeitar para 

respectivamente, manter o bom caminho de crescimento e reverter a queda. Apesar do 

pouco otimismo no título da segunda capa (Teria o Brasil estragado todas as promessas 

que fizemos em nosso último especial sobre o país?), e a despeito de todas as reformas 

sugeridas, a Economist, em seu traço de “editorializar” as matérias, deixa claro que, 

enquanto instituição, acredita no potencial brasileiro. 

Politicamente, não é claro se há simpatia da revista aos dois chefes de Estado 

brasileiros tratados nas três reportagens – a discussão do posicionamento da publicação 
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sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff será feito mais à frente. Em 

subseção final da reportagem “Has Brazil Blown It?”, Dilma ganha ironicamente o 

sobrenome do meio da presidente argentina Cristina Kirchner, o “Fernández”. A 

Economist é crítica da alta porcentagem que os impostos representam, relativamente ao 

PIB, nos dois países sul-americanos. A Argentina, que adotou políticas protecionistas de 

controle cambial e restrição às importações sob a chefia de Kirchner, é certamente um 

exemplo a ser ignorado, na opinião do editorial.  

Como dito em seção anterior deste trabalho, a Economist é partidária da abertura 

das economias à concorrência internacional. O periódico inglês cumpre um ritmo nas 

suas análises econômicas, que é a aplicação das regras do livre mercado. Segundo 

RISSO SALES (2016), “[d]efende a todo custo a diminuição da esfera de atuação do 

Estado e a liberdade de ação dos mercados.” O Brasil é exaltado quando se aproxima 

destas e, por outro lado, conforme explicitado acima, foi depreciado quando se 

aproximou do paradigma argentino. Em políticas humanas, o periódico preza também 

por moldes do marco liberal. É favorável a liberalização das drogas, do casamento entre 

pessoas do mesmo sexo e a políticas de ação afirmativa.  

Embora a última capa “The Betrayal of Brazil” se diferencie das demais por 

tratar essencialmente de política, enquanto as anteriores analisam mais sistematicamente 

o desempenho da economia do Brasil, a reportagem de 2013 já punha em perspectiva o 

descontento da população com o sistema político do país. Vai ficando claro que essas 

três reportagens fazem muito sentido entre si e que, preferencialmente, devem ser lidas 

em sequência. O presente trabalho reconhece a necessidade de analisar a perspectiva 

que essas capas propõem, em conjunto, da relação da revista The Economist com os 

acontecimentos brasileiros.  

A última reportagem analisada data de abril de 2016, à ressaca das cenas 

deploráveis protagonizadas pelos deputados brasileiros durante a votação pela abertura 

do processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Na ocasião, justificativas legais e 

econômicas se misturaram a gritos “pela saúde dos meus filhos” e até a discursos pró-

militares (o deputado Jair Bolsonaro chegou a exaltar um coronel acusado de torturar 

Rousseff durante a ditadura militar no Brasil). A Economist posicionou-se 

veementemente contra os “algozes” da então presidente. A revista clamou que, tanto ou 

mais do que a presidente, eles eram também culpados de práticas corruptas e de má 

administração. Se em “Has Brazil Blown It?”, o periódico escrevera que os brasileiros 
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tinham poucos motivos para darem a Dilma uma nova chance em um segundo mandato, 

nesta última reportagem defendeu a realização de eleições imediatas para escolher um 

novo presidente. 

As tabelas abaixo apresentam a contagem das palavras-chave, escolhidas 

exogenamente, por seção – sendo as seções determinadas e intituladas pela própria 

revista. Acessoriamente à contagem de ocorrências, no caso estrito da palavra “public”,  

que é um adjetivo, foram destacados os substantivos que ela acompanha. 

 

Tabela 1 

 

Tabela 2 

 

 
Tabela 3 

 

No caso da primeira matéria, notamos que a prevalência de “public” é reduzida, 

o que poderia se justificar à consideração de uma narrativa mais afastada dos méritos 

Seções/Palavras Economy TA Public TA Government TA Cost TA Crisis TA
1 Brazil	takes	off 5 5 3 3 8 8 0 0 1 1
2 Getting	it	together	at	last 12 17 1 4 15 23 0 0 4 5
3 Breaking	the	habit 1 18 0 4 2 25 0 0 5 10
4 Survival	of	the	quickest 1 19 2 6 5 30 3 3 2 12
5 Arrivals	and	departures 1 20 1 7 8 38 0 3 0 12
6 Condemned	to	prosperity 3 23 1 8 10 48 1 4 0 12
7 The	self-harming	state 9 31 7 15 11 59 2 6 0 12
8 A	better	today 2 33 1 16 2 61 0 6 1 13
9 Two	Americas 1 34 6 22 9 70 0 6 0 13

BRAZIL	TAKES	OFF	-	2009

1 Seções/Palavras Economy TA Public TA Cost TA Crisis TA
2 Brazil's	Future 2 2 5 5 2 2 0 0
3 Special	report:	Brazil	-	Grounded 5 7 11 16 0 2 0 0
4 The	economy 2 9 0 16 15 17 0 0
5 Agriculture	v	industry 2 11 0 16 2 19 0 0
5 Infrastructure 1 12 10 26 5 24 0 0
6 Stadiums 0 12 2 28 2 26 0 0
7 Pensions	and	Education 0 12 12 40 1 27 0 0
8 Consumer	goods 2 14 1 41 1 28 0 0
9 Reform 2 16 7 48 1 29 0 0

HAS	BRAZIL	BLOWN	IT	-	2013

Seções/Palavras Economy TA Public TA Cost TA Crisis TA
1 The	great	betrayal	 1 1 0 0 0 0 0 0
2 Ditching	Dilma 1 2 1 1 0 0 1 1
3 Second	best 0 2 0 1 0 0 0 1
4 The	darkest	hour 4 6 2 3 0 0 1 2

BRAZIL:	THE	GREAT	BETRAYAL	-	2016



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

	

 10 

dos projetos públicos do país, em comparação à segunda matéria que, a começar pelo 

título (“Teria o Brasil estragado tudo?, 2013), tem o tom mais negativo de um texto que 

se endereça às falhas de um projeto de país proposto pelo Governo, mas nunca 

cumprido. Em sentido contrário, no entanto, o que há é grande riqueza de detalhamento 

dos avanços, promessas e lacunas do projeto brasileiro de gestão pública, sob a 

perspectiva ideológica da revista. Alternativamente, notamos a utilização compensatória 

da palavra “government”, na reportagem de 2009 – com exceção da seção “The Self-

harming State” (O Estado Autoflagelante), que concentra quase um terço das aparições 

de “public” no texto. É possível relacionar a preferência pelo substantivo em lugar do 

adjetivo com o tom negativo ou positivo de cada matéria. Em 2009, quando se preferiu 

“government”, o tom era de esperança, enquanto em 2013, quando se preferiu “public”, 

a perspectiva era de derrota. Este trabalho deseja supor que conquanto a The Economist, 

em seu perfil político, não rejeita a figura do governo, a “coisa pública” ganha um tom 

de desbarato. Desvincularíamos, assim, a ideologia política da publicação, que defende 

redução do aparato estatal, da negação da noção ampla de Governo – o que há é a 

rejeição do superdimensionamento, e consequente banalização, da esfera pública. 

Sob a perspectiva dos termos que o adjetivo “public” designa, ao longo do texto, 

na matéria de 2013 (em que a palavra aparece com mais força), pontuamos, por ordem 

de prevalência: os serviços, em primeiro lugar, depois os gastos e a dívida estatal, em 

seguida os bancos públicos e, por fim, juntos, porque lidos em frequência semelhante, a 

corrupção e os protestos. É notável que a corrupção apareça com menos força do que a 

pormenorização dos serviços públicos, conquanto o sucateamento da “coisa pública”, 

sob entendimento do senso-comum brasileiro, esteja intimamente ligado a mau uso, 

desvio e sonegação do dinheiro público. Isso pode evidenciar uma perspectiva europeia 

que talvez falhe em considerar a má administração intencional (corrupção enquanto 

prática crônica) da verba pública, e se atenha a qualificar as tecnicidades 

administrativas, mais ligadas à ideologia político-econômica subentendida nos projetos 

de governo. 

Um outro ponto destacável é que a reportagem de 2013 não apresenta sequer 

uma vez a aparição da palavra “crisis”, crise, em português. Isso subentende um 

rompimento com a retórica de “crise” lançada pelo Governo Federal da gestão Dilma 

para justificar o pífio desempenho econômico do país nos anos pós-Lula. Na mesma 

reportagem, a palavra “economy” só está associada a verbos positivos no início do texto, 
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em retrospectiva às predições estabelecidas na primeira matéria desta sequência de três. 

As poucas vezes em que “economy” está positivamente contextualizada evidenciam o 

poder economicamente estabilizador dos anos Fernando Henrique Cardoso. No total de 

sete ocorrências em que “economy” tem entorno positivo, cinco fazem referência ao 

boom das commodities – fator estritamente exógeno –, ou ao legado FHC – fator 

exógeno ao atual governo –, ou à abertura da economia, bandeira amplamente defendida 

pela revista. 

A seção da matéria de 2013 que leva este nome (“A Economia”), conta com 

baixa prevalência da palavra-chave (“economy”), e é essencialmente um ataque aos 

custos brasileiros, que configuram a mais pesada carga tributária do mundo. O  famoso 

“Custo Brasil” contempla ainda, e é apontado pela revista tal qual, a ineficiência do 

Estado em converter arrecadação em serviços públicos de qualidade, 

superdimensionando os custos  finais à população brasileira.  Nesta seção, contabilizam-

se apenas duas vezes a palavra “economy”, enquanto “cost” e sua variação no plural, 

“costs”, são contados, juntos 15 vezes. 

A terceira das reportagens estudadas é aquela que apresenta, notavelmente, o 

maior viés político de análise. Nela, discute-se com mais força do que nas outras as 

questões da corrupção brasileira. As palavras-chave escolhidas, desta feita, aparecem 

aqui com menos intensidade. “Public”, por sua vez, passa a ser empregado com maior 

frequência na denominação de funcionários e instituições do Estado, em vez de bens e 

serviços. Mais curta do que as outras matérias da sequência, é possível supor que a The 

Economist apresente menor disposição a discutir o escopo político dos acontecimentos 

brasileiros, em respeito a seu distanciamento (e talvez “ignorância”) dessa face do 

Brasil. É louvável que a revista se prive a comentar processos que não conhece 

(segundo suposição da análise do presente trabalho), mas é imprescindível pontuar que 

julgamos impossível o entendimento da economia do país sem a consideração da 

corrupção, dos atores dessa prática e de suas motivações.  

 

Considerações finais 
 

A revista The Economist é uma das mais importantes do mundo. A importância 

dada aos acontecimentos da política-econômica brasileira se faz evidente no nível de 

DETALHES em que mergulha essa amostra de três peças de reportagem, bem como o 

histórico de aparições do Brasil em suas capas (esteve presente na primeira de todas, 
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quando o formato ainda era menos parecido com de uma revista). No mundo inteiro, a 

projeção das perspectivas forjadas pela publicação é inegável. 

Este trabalho procurou pormenorizar as escolhas linguísticas, e mesmo as 

ausências sintáticas (a inexistência da palavra “crise” na segunda reportagem, por 

exemplo) para discutir intencionalidade e aumentar a compreensão da cobertura 

jornalística, por um dos maiores veículos de comunicação escrita do mundo, sobre o 

Brasil. Fica claro um marco ideológico liberal que mais ou menos conduz a aprovação 

ou a desaprovação às medidas do projeto político-econômico do país, embora mesmo a 

The Economist pareça ter sido pega de surpresa pelas reviravoltas que viveu o gigante 

sul-americano nos últimos 20 anos.  

Seria imperativo estender a amostra de reportagens para sentir o tratamento da 

revista a questões menos “exatas”, tais quais a educacional e a racial, por exemplo. Mas 

ao que se propôs este trabalho, é certo constatar que a imagem alimentada para o Brasil 

no ambiente internacional é estreitamente ligada ao abalizamento da política e da 

economia liberais. É importante notar que não existe um Brasil tal qual ele é, tampouco, 

por outro lado, um Brasil “fabricado”, mas é imprescindível reconhecer 

posicionamentos político-econômicos que guiam as análises construídas pelos  meios de 

comunicação. 
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