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Introdução:
Esta
pesquisa visa a análise da
forma como a “grande
imprensa”
brasileira
apreendeu
e
se
posicionou frente às
principais
transformações
político-institucionais
que ocorreram entre os
anos de 1946-1964 no
país.

Objetivo: De forma que, o estudo se centrará na análise
das representações dos conceitos de “povo” e
“democracia” produzidos, aplicados e/ou difundidos pelo
jornal O Estado de São Paulo, no período do Segundo
Governo Vargas (1951-1954).

Justificativa: No entanto, por não existirem estudos
específicos sobre os conceitos políticos difundidos e
mobilizados- neste caso “democracia” e povo”- pelos
jornais da “grande imprensa” brasileira do período.
Preocupando-se em compreender a percepção desses
jornais sobre a política democrática, que estava sendo
instituída no país.

Justificativa
do
jornal usado:
Por ser um dos
importantes jornais
da
“grande
imprensa” brasileira,
mas especialmente,
em função de sua
forte
atuação
política no período
em questão.

Metodologia: Para desenvolver este trabalho, a formação
do corpus documental ocorreu a partir do critério de
prospecção por amostragem, no qual se selecionou 25%
do total de edições publicadas anualmente, dessas, a
análise ocorre apenas nos textos editoriais.

Resultados parciais: Apesar da pesquisa estar em seu
estágio inicial, algumas evidencias já podem ser apontadas,
tais como a identificação de ideias e valores ligados aos
conceitos de “democracia” e “povo”, na forma que
estavam sendo utilizados nos editoriais. Como no caso
“povo”, indicando ‘popular’.

Total de 66 edições – Total de 280 editoriais
58- Encontra-se referência ao termo democracia = 20%
67- Encontra-se referência ao termo povo = 24%

Qualitativo (termos):
DEMOCRACIA- Pluralidade partidária.
POVO- Quem elege os representantes.
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