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1. RESUMO  

Já comprovado por diversas pesquisas, o Brasil é campeão em 

falta de pluralidade nos meios de comunicação, muitas empresas se 

concentram na mão de poucas famílias, muitas delas de políticos. Em 

alagoas, como em diversas outras cidades do nordeste, esse caso se 

intensifica, o na teoria, já extinto coronelismo se atualizou e foi aplicado 

nos meios de comunicação. A grande maioria dos veículos é 

comandada por importantes famílias de políticos locais, principalmente 

pela família Collor de Melo, que coordena a Fundação Arnon de Melo, 

donas das filiais da Rede Globo no estado. Diante de tantos fatos essa 

pesquisa traz a análise do questionamento “Como os veículos do 

candidato Fernando Collor de Melo, tratará de sua candidatura e qual 

será o posicionamento quanto a seus concorrentes em seus veículos de 

comunicação?”, além de trazer uma breve análise histórica do 

coronelismo midiático em geral e do posicionamento dos veículos do ex-

presidente durante seu mandato presidencial, período em que seu jornal 

“A Gazeta de Alagoas” teve uma grande importância do cenário 

nacional.   

 

Palavras – chaves: Coronelismo midiático, meios de comunicação, 

política, campanha eleitoral. 

  

2. INTRODUÇÃO 

O Coronelismo é uma prática na política brasileira caracterizada 

pelo controle da política por um pequeno grupo de privilegiados que 

definem os rumos políticos de uma cidade ou região, utilizando-se 

muitas vezes de meios ilegais. Assim era definida essa prática muito 

comum em todo Brasil nos tempos passados. Com os anos o 

coronelismo se extinguiu na sua forma mais descarada e passou a 

acontecer mais subitamente nas pequenas cidades e interiores, 

principalmente do Nordeste.  

Os políticos dos dias de hoje criaram o coronelismo, agora 

midiático, o poder agora direcionado aos meios de comunicação 

coordenados por eles, divulgando o que querem e da forma que querem 

se utilizando destes meios para comandar a opinião pública das 

pequenas populações principalmente do Nordeste.   
 

3. OBJETIVOS 

Analisar o posicionamento dos veículos de comunicação do ex-

presidente Fernando Collor de Mello durante sua campanha eleitoral de 

2018 para Governador do estado de Alagoas bem como esclarecer o 

que é o coronelismo midiático no estado.  

 

 



4. METODOLOGIA 

 1) Pesquisa bibliográfica de fundamentação teórica para analisar os 

posicionamentos passados e atuais, fazendo uma comparação; 

 2)Estudo e acompanhamento do período eleitoral e dos veículos 

envolvidos para trazer um resultado mais atual; 

 3) Diversas pesquisas e leituras sobre o que seria o coronelismo 

midiático e o porque dessa intensificação no estados do Nordeste 

brasileiro. 

     5.  DESENVOLVIMENTO 

           O século XX trouxe o desenvolvimento dos meios de 

comunicação, e com isso trouxe também as diferentes formas de usá-lo. Desde 

a grande influência do rádio no cotidiano das pessoas, as empresas e o 

governo começaram a utilizá-lo como forma de fazer propaganda política e 

futuramente cultural. A estreia da rádio no Brasil no dia 7 de setembro de 1922, 

no Rio de Janeiro, é um exemplo marcante do uso político do veículo no país, 

foi lá, no centenário da independência, onde ocorreu a primeira transmissão 

radiofônica com o discurso do presidente Epitácio Pessoa que, como aponta 

Zuculoto (2012, p. 36), tinha como “objetivo amenizar o clima de tensão política 

que atingia o país”. 

O meio televisivo possui um posicionamento diferente, seu nível de 

influência na opinião pública é ainda maior do que nos outros meios, pois como 

diz Theodore White “Televisão na política é tão revolucionária quanto o 

desenvolvimento da imprensa no tempo de Gutenberg... A televisão pode 

explicar o mundo para aqueles que, se não podem ler, podem olhar.” A imagem 

é muitas vezes utilizada como forma de alterar um posicionamento 

injustamente, principalmente em assuntos relacionados a política como foi o 

caso de dezembro de 1989. Na semana anterior à votação para o segundo 

turno das eleições presidenciais, os dois candidatos, Fernando Collor de Mello 

e Luiz Inácio Lula da Silva, encontravam-se em uma disputa acirrada no 

eleitorado, Collor com 46% e Lula com 45% de aprovação. A candidatura de 

Lula vinha subindo progressivamente. Alguns dias antes das eleições, a equipe 

de produção da propaganda política de Collor de Mello exibiu as imagens de 

uma antiga namorada de Lula, que afirmava ter sido persuadida ao aborto, 

dezessete anos atrás, pelo namorado. No dia seguinte ao programa, e por 

ocasião do último debate entre os candidatos, a TV exibia a imagem abatida de 



Lula. Nos próximos dias, a TV Globo selecionou partes deste debate, que 

favoreciam Collor. A tendência eleitoral definiu-se e Lula perdeu a eleição 

(Collor 42,75% e Lula 37,86%). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

  Pelas analises feitas é possível notar o posicionamento, principalmente o 

do ex-presidente Fernando Collor de Mello (o grande objeto de pesquisa), a 

favor dele durante sua campanha eleitoral e da época do impeachment, 

além do grande apoio dado ao Senador Renan Calheiros. Seu jornal “A 

Gazeta de Alagoas” ganhou grande importância no cenário nacional durante 

seu mandato presidencial trazendo noticias de todo o mundo, já nos dias de 

hoje o jornal se limita somente a suas fronteiras estaduais tanto nas notícias 

como no alcance do público. Durante sua campanha eleitoral atual, já se 

pode observar o posicionamento negativo tomado pelo jornal, que acusa e 

fala mal de diversos políticos não apoiados pelo atual Senador.   

 Além dos elementos já citados, também se pode comprovar a grande 

existência do coronelismo midiático pelos números de políticos donos de 

meios de comunicação no estado de Alagoas. A população é ciente do caso 

e de que não é permitido pela constituição políticos serem donos ou 

comandarem meios de comunicação, mas o grande coronelismo existente 

na região não permite que nenhuma providência seja tomada.  
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