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RESL~10 

Esta dissertação aborda o tratamento que a mídia escrita dá ao discurso político-militar e a 
ligação que esta estabelece com a sociedade civil, para construir o que se conhece como 
opinião pública. Em particular, analisa o discurso ao redor do Plano Colômbia durante sua 
aplicação, o que vai inovar a relação mídia/política e também o manejo dos recursos 
midiáticos por parte dos setores do poder e das elites políticas, incluída aí a sociedade civil 
organizada do Equador. O estudo acompanha também a importância, o peso e a influência dos 
estamentos militares não só como estrategistas num conflito, senão como deliberantes em 
outros âmbitos civis e políticos. 
Os argumentos teóricos para fundamentar esta abordagem se encontram nos estudos recentes 
sobre o papel da mídia em situações de conflito e em processos eleitorais. Nessa perspectiva, 
o Plano Colômbia teve, por meio dela, um processo de construção no imaginário coletivo, 
apesar de que no Equador ela esteve pouco preparada para confrontar o programa geopolítico 
estadunidense que, além de intervir nos destinos da vizinha Colômbia, causa seqüelas diretas 
na vida do país. 
A mídia do Equador, dado o seu papel estratégico (transparência e construção de consenso 
nacional) no tratamento dos conflitos bélicos com o Peru, tem agora o desafio de testar a sua 
capacidade de intermediar o sentimento da opinião pública em relação ao discurso oficial. 
Nesse cenário, o estudo examina a luta das lideranças políticas de organizações sociais civis e 
locais (da periferia), por um espaço de expressão e pela geração de discursos que sugeriram 
decisões a tomar, para além de poderes tradicionais como o legislativo. 
O seguimento pela Internet das notícias relacionadas ao Plano Colômbia pretende revelar as 
limitações do discurso político oficial do Equador para a construção de uma noção de Estado
Nação sólida, assim como a falta de estratégias de junção do campo político com a sociedade 
civil tendo como instrumento a mídia. Mas também, revela a limitação de mobilidade e 
cobertura midiática o que provoca manifestações intencionais ou não de auto-censura e 
dependência de fontes externas para informar inclusive fatos locais. 

PALAVRAS-CHAVE: Sociedade civil organizada. Militares e política. Mídia e política .. 
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RESTJMEN 

Esta disertaci6n aborda ei tratamiento que los medios escritos dan ai discurso poltico-militar 
y la relaci6n que esta establece con la sociedad civil, para construir lo que se conoce como 
opinion p立blica. En particular, analiza ei discurso airededor dei Plan Colombia durante su 
aplicaci6n, lo que va a innovar una relaci6n medios/politica y tambi6n ei manejo de los 
recursos mediticos por parte de los sectores dei poder y de ias 6 lites polticas, incluida ah la 
sociedad civil organizada dei Ecuador. El estudio acompafla tambi6n la importancia, peso y 
influencia de los estamentos militares no solo como los estrateguistas de este conflicto, sino 
tambi6n como deliberantes en otros 自  mbitos civiles y polticos 
Los argumentos tericos para fundamentar este abordaje se encuentram en los estudios 
recientes sobre ei papel de los medios en situaciones de conflicto y en procesos electorales. 
En essa perspectiva, cl Plan Colombia tuvo, por medio de ellos, un proceso de construcci6n 
en ei imaginrio colectivo, a pesar de que en Ecuador ellos estuvieron poco preparados para 
confrontar ese programa geopoltico estadounidense que, adems de intervenir en los destinos 
de la vecina Colombia, tiene secuelas directas en la vida del pas. 
Los medios dei Ecuador, dado su papel estrat6gico (transparencia y construcci6n de consensos 
nacionales) en ei tratamiento de los conflitos b6licos con ei Per, tienen boy ei desafio de 
testar su capacidade de intermediar ei sentimiento de la opini6n pblica en relaci6n ai 
discurso oficial. En ese escenario, ei estudio examina la lucha de ias lideranzas polticas de 
organizaciones sociales civiles y locales (perifricas) por un espacio de expresi6n y por ia 
generaci6n de discursos que sugieren decisiones a ser tomadas por encima de los poderes 
tradicionales, como cl legislativo 
Ei seguimiento por ei internet de las noticias relacionadas ai Plan Colombia pretende revelar 
las limitaciones dei discurso poltico oficial dei Ecuador para la construcci6n de una noci6n 
de Estado-Naci6n slida, asi como Ia falta de estrategias de conjunci6n del campo poltico con 
la sociedad civil teniendo como instrumento, los medios. Mas tambi6n, revela la limitaci6n en 
su movilidad y cobertura, lo que provoca manifestaciones intencionaies o no de autocensura y 
dependencia de fI.ientes externas, inclusive para informar hechos locales. 

PALABRAS-CLAVE: Sociedad civil organizada. Militares y la poltica. Medios y poltica. 
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INTRODUCAO 

A formula9乞o do Plano Col6mbia enquanto objeto de pesquisa, e do tratamento 

jornalistico dado a ele, se enquadra na expectativa da incidencia da midia no cenrio poltico. 

Isto porque se considera haver uma relaao direta, intrnseca e indissolvel entre midia e 

poltica. A poltica precisa da midia para fazer a sua encena9乞o dentro da esfera p自blica; e a 

midia necessita da poltica pela riqueza de informaao que ela representa para seus 

consumidores - eleitores. No que diz respeito ao Plano Col6mbia ha tamb6m, por parte da 

midia, uma coincidencia na informa9ao com interesses polticos e geopolticos nele 

envolvidos. Diante disso, os meios de informa 乞o exercem um papel importante para os 

grupos em disputa. 豆  peculiar o acompanhamento dos atores polticos, militares e sociais na 

sua tentativa de protagonizar um papel na nova etapa da hist6ria e da poltica latino- 

americanas, que ainda n乞o se sabe como ser concluida e cujo desenvolvimento para muitos 

ainda 6 uma inc6gnita. 

Nesse prisma, o Plano Col6mbia vem a ser uma nova experi6ncia poltico - militar dos 

Estados Unidos na Am6rica Latina, embora perante a conjuntura atual internacional (o 

conflito no Golfo Prsico) esteja diminuida a sua intensidade no tratamento miditico que gira 

em torno da agenda estabelecida pelas grandes pot6ncias, o dinheiro e as multinacionais da 

midia. Fato observado inclusive em foros de debate poltico como foi o III F6rum Social 

Mundial. 

E importante referir que pelas caractersticas - magnitude de ajuda, investimento e 

componente militar - a Am6rica Latina da d6cada dos anos 60 ja conheceu um plano 

semelhante ao Plano Col6mbia: a Aliana para o Progresso. Esta Alian9a significou toda uma 

estrat6gia geopoltica estadunidense com fortes componentes militares, econ6micos e que 

incluia a influencia nas midias locais e setores da popula9乞o do continente. Sob a cobertura da 

Aliana para o Progresso e com a justifica9乞o de um papel publico ampliado nos esforos de 

desenvolvimento latino-americanos, "os EUA mostraram uma nova tendencia ao entregar aos 

governos latino-americanos grandes somas de ajuda econ6mica direta" (FOX, 1989 p.32) 

11 
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Baseado nas polticas de irmandade e assist6ncia social do Roosevelt, que na poca de 

pr - guerra, por interm6dio de institui96es beneficientes como o Lion's Club ou o Rotary's, 

forneceram assist6ncia social em todo o continente mediante aliados locais e da participa9o 

de cidad乞os com representatividade social, para evitar o engajamento nas camadas de 

emigrantes europeus do cone sul latino-americanos, dos grupos nazistas. A ajuda econmica 

hoje, como em outros casos, parte da iniciativa do governo dos EUA e com a ben 乞o e 

aprova o do Congresso e Senado Federais desse pas, por tratar-se de dinheiro pblico do 

contribuinte estadunidense. Dessa forma, os Estados Unidos organizaram uma 

institucionalidade burocrtica ao redor da Alian9a para o Progresso, para comprometer e 

controlar os fundos, que ao final de contas tamb6m virariam divida externa para os pases 

latino-americanos. Organismos financeiros e de coopera 乞o como a Ag6ncia Interamericana 

de Desenvolvimento (AID); o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); e, inclusive 

institui96es e programas de intercmbio, como as manobras militares conjuntas UNETAS; a 

Comissao Fuibright ー  de bolsas educativas; a Radio "Voz de Am6rica" (VOA) ー  que oferece 

programa9乞o cultural e informativa a s emissoras locais; o Corpo de Paz - que oferecia 

intercambios culturais de jovens dos EUA na Am6rica Latina; e, inclusive, a chegada de seitas 

religiosas das mais diversas i ndoles. O objetivo: fortalecer o Estado e sua institucionalidade 

nos pases da Amrica Latina, mas tamb6m e, sobretudo, afastar do continente os fantasmas 

do comunismo e o discurso do socialismo europeu, que al6m de ter conseguido uma revolu9o 

triunfante na Cuba de Fidel Castro, estavam conseguindo cada vez mais adeptos e 

simpatizantes nos setores intelectuais, polticos, acad6micos e at6 militares, no continente 

E curioso notar como, neste processo de intercmbio, a "fama" da maconha 

colombiana atingiu aos jovens do Corpo de Paz designados para aquele pas, na d6cada de 60 

Essa fama chegou a s mfias nova-iorquinas que "estabeleceram laos de conex乞o com os 

produtores locais colombianos, que resultou numa redenao aos agricultores de coca do norte 

desse pais" (CASTELLS, 1996, p. 234). 

O complexo estabelecimento de polticas sociais e culturais envolveu tamb6m o 

ambito comercial - recentemente, os pases da regio Andina ficaram mais dependentes dos 

(EU\por causa da interdi9豆o a s drogas. Uma dessas pollticas assistenciais estadunidenses e a 

ATPA (Andean Trade Preference Act) ou Ata Andina de Preferncias Comerciais que ha "10 

anos procura ajudar a regi乞o contra as drogas e seus cultivos e o desenvolvimento alternativo" 

(GILMAN, 2001, p. 02), com a concess乞o de preferncias comerciais a determinados 
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produtos agrcolas que exporta a regi乞o para o mercado estadunidense em economias que 

estavam cada vez mais dependentes do cultivo de drogas 

A AID (Agency げ  Interameri can Developmenり  promoveu programas de 

desenvolvimento alternativo na Bolvia e no Peru, bem sucedidos - segundo o governo dos 

EUA - com a finalidade de erradicar as drogas e os cultivos ilicitos de coca. Da que, um 

outro programa inicialmente de assistencia, "se busca replicar na Col6mbia, com o Plano 

Col6mbia" (MACK, 2001, p. 03).E claro, que o componente militar - como cenrio de 

guerra - nao esta excluido, e 6 o mais importante em fundos de doa 乞o (Capitulo 1), s6 que, 

em principio, o discurso do governo estadunidense foi o da coopera 乞o e luta antinarc6ticos. 

A Alian9a para o Progresso foi um primeiro passo na dire9豆o do Plano Col6mbia, 

porque ja na d6cada de 90, a I Reuniao de Presidentes das Am6ricas, em Miami (1996), 

estabeleceu novos compromissos liderados pelo anfitriao EUA, com a finalidade de 

consolidar o sistema interamericano de democracia liberal e a tutela do chamado quintal 

traseiro, mediante o comrcio e o estabelecimento de regras comerciais de livre mercado e 

intercambio. E assim que a Area de Livre Comrcio das Am6ricas (ALCA) surge como um 

compromisso dos presidentes que participaram da referida reunio 

Para fins deste estudo isso faz sentido quando se considera a observaao do pensador 

alem乞o Heinz Dietrich (2002), de que a ALCA no 6 mais que a causa original do Plano 

Col6mbia. A estrat6gia dos EUA, segundo este pensador, tem a ver com o fortalecimento 

europeu como comunidade poltica e econ6mica, a qual esta em igualdade de condi96es com 

os Estados Unidos para investir na Am6rica Latina, O autor sugere que o controle poltico e 

militar da Col6mbia 6 necessrio para os EUA, pois o conflito colombiano esta focalizado 

numa zona onde se gera 40 por cento do oxig6nio do mundo, 30 por cento da a gua doce do 

planeta e possui reservas petroliferas ainda no exploradas, por causa da forte presen9a 

guerrilheira. Ressalve-se todavia que o Plano Col6mbia pretende tamb6m, por meio de 

programas complementares, o fortalecimento dos Estados da regi乞o e em particular o 

colombiano, em reas onde o centralismo burocrtico e militar deixaram um vazio que foi 

aproveitado pelos grupos rebeldes em disputa. 

Ja a ALCA, como programa comercial e poltico, envolve um discurso ecoado pela 

tecnocracia de governos neoliberais e certos formadores de opiniao das mdias locais. Alguns 

deles, como diz Dietrich (Idem: 03), tem-se transformado numa esp6cie de "C6nsul do 
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Imp6rio" (porta-voz) que todos os dias, cada manha e nas pginas dos jornais, fazem 

propaganda a favor do livre mercado, a efici6ncia e a compet6ncia. E como dizer que "um 

Mike Tyson lute com um adolescente fraco e o mate e se ache justo, por ambos terem tido as 

mesmas regras de competencia e as mesmas possibilidades de vencer" (p. 04). E que a ALCA 

prega um sistema de livre intercambio comercial sem barreiras protecionistas, mas que vai 

exigir muita competencia e habilidade das pequenas economias, perante a dos EUA. E numa 

zona conflitiva como a nossa, as economias mais fracas ficariam dependentes de monop6lios 

estadunidenses em pouco tempo. A existencia do Plano Col6mbia, ento, no 6 uma ajuda em 

singular, ela nasceu como uma necessidade dos EUA que, como principal consumidor de 

drogas e principal doador de fundos para o combate a sua produ9o, impuseram seus 

interesses e prioridades sobre as da Col6mbia. Este pas, embora esteja em guerra interna, tem 

uma importncia econ6mica e poltica para os EUA: 

6uma democracia amiga; o segundo pais mais populoso da Amrica do Sul. O quinto mercado 
para as exporta戸es dos EUA na Am6rica Latina (US$11 bilh6es por ano); Col6mbia exporta 
US$3,5 bilh6es de petrleo por ano aos EUA sendo o stimo maior fornecedor do mercado 
estadunidense. Os EUA tm investimentos na Col6mbia de US$4 bilh6es. (GROSSMAN& 
BEERS, 2001, p. 02). 

Eis que a proposta de ajuda dos Estados Unidos para o Plano Col6mbia seja mais um 

jogo de interesses que sobrep6e os interesses dos EUA sobre os da sociedade civil colombiana 

e da regiをo. Emblemtico dessa situa9乞o foi o discurso que o ex-presidente Bill Clinton 

(2000) fez do 'Plano Col6mbia" no Congresso dos Estados Unidos em 11 de janeiro de 2000 

Col6mbia e seu governo eleito democraticamente enfrentam uma crise urgente que tem 
dimens6es de narcotrfico, militares e econ6micas. Col6mbia 6 a fonte ou zona de trnsito de 
aproximadamente 80 por cento da cocana consumida nos Estados Unidos. (...) P6r um freio 
ao comrcio colombiano de narcticos e levar mais paz e estabilidade a regi言o Andina so os 
interesses tanto dos Estados Unidos como da Col6mbia. (...) Em resumo, este pacote pretende 
responder de uma maneira equilibrada aos problemas sociais, econ6micos, governamentais e 
narcticos da Col6mbia, ao mesmo tempo em que avan9am os interesses estadunidenses. 

Vistos estes antecedentes 6 importante o estudo poltico do Plano Col6mbia e o 

presente estudo examina esse tema desde a perspectiva do discurso miditico e dos atores que 

giram em torno do debate sobre a aplicaao do Plano. A realidade construida pela midia 

pretende criar um cenrio propicio a aao poltica. Os textos analisados na pesquisa e 

relacionados ao tema apontam diretamente ao 合  mbito geopoltico e militar, mas a ligaao com 

a opiniao publica, o grande juiz deste, como de tantos outros conflitos que envolvem grandes 
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interesses, n乞o tem sido investigada de, perto no Equador, at6 para conhecer as posi96es 

assumidas pelos meios de comunicaao que orientaro a opini乞o pblica e aos governantes a 

optar pelas solu96es ou ao agravamento do conflito 

Para alcan9ar o objetivo proposto, esta diserta9をo esta estruturada em duas partes: na 

Primeira Parte ha quatro capitulos. No primeiro capitulo uma introdu9o, os objetivos e a 

vis乞o geral do Plano Col6mbia e seus programas anexos, que abordam mais a ftmdo a 

composi9乞o do Plano como instrumento de controle poltico e militar, assim como um suposto 

instrumento de coopera o econmica. O segundo capitulo 6 uma visao hist6rica do Equador 

e da Col6mbia dos 立  ltimos seis anos, para entender o contexto social e poltico de ambos os 

paises antes e durante a aplica9ao do Plano. E o terceiro capitulo apresenta os jornais 

pesquisados durante esta etapa de estudo, problematizando suas origens e desenvolvimento. O 

quarto capitulo descreve o marco terico relacionado aos conceitos da ciencia poltica e da 

comunica9ao no que se refere ao objeto de-estudo. 

A Segunda Parte est dividida em trs capitulos. Em seqencia, no quinto capitulo, 

examinam-se os resultados numricos da pesquisa em tabelas, grficos e quadros, organizados 

a partir da freqencia dos diferentes fatores que comp6em as noticias ao redor do objeto de 

estudo. O sexto capitulo analisa o discurso editorial e noticioso dos jornais com rela9乞o ao 

Plano. E, finalmente, no stimo cap itulo, a interpreta 乞o terica desses resultados 6 levada a 

cabo de forma sin6rgica, incorporando conceitos da ci6ncia poltica, de comunica 乞o e de 

geopoltica aplicados a temtica da disserta o 
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PRIMEIRA PARTE 

CAPiTULO 1-0 PLANO COL6MBIA: UM TEMA POLiTICO E 
EVENTO MIDIATICO 

Com o pretexto do fortalecimento do Estado colombiano nas zonas de predominio 

guerrilheiro, a presen9a do exrcito com a assessoria militar dos EUA, esta aumentando. A 

ofensiva militar antiguerrilheira aumentou depois dos atentados do 11 de setembro e ap6s o 

fim das negocia6es de paz em fevereiro de 2002. Fazendo uma compara9乞o, a estrat6gia do 

Plano Col6mbia tem a mesma ret6rica da Aliana para o Progresso, como consta na 

introdu9乞o. A ajuda para projetos sociais vem a ser uma esp6cie de cortina de fuma9a ao redor 

do dinheiro entregue a Col6mbia em sua luta contra o narcotr.flco; porm o aspecto da 

seguran9a ideol6gico militar driblou o social e o ambiental. Por momentos, na Col6mbia 

persiste o que se pode chamar de uma "tend6ncia a um 'New Deal' ou uma 'guerra 

pobreza', uma rigorosidade dos estatutos contra a criminalidade e da sua aplica9o" 

(EDELMAN, 1991, p.24). 0 narcotr自.flco por ser considerado legalmente um crime que 

devastou a Col6mbia, transforma o Plano, num "New Deal" e 6 tratado assim, no incio, pela 

midia colombiana1, s que no decorrer da sua aplica 乞o, no obtdm grandes resultados, pelo 

contrrio, esth gerando problemas sociais, como o constata a prpria midia 

Dadas essas considera6es, o Plano, do ponto de vista da informa 乞o sera tratado 

como um "tema". Por que? Segundo o conceito de Gomes (1994) por "temas" entendem-se as 

"no96es concisas" enquanto "objetos de discurso" e da aten9ao dos indivduos em sua "prtica 

comunicativa quotidiana". O "tema Plano Col6mbia", vem a ser no s6 o material jornalistico 

ou fato-notcia, seno tamb6m o objeto de fala e discussao das pessoas, um evento cotidiano 

que engloba outros assuntos a ele relacionados 

1 As explica6es superficiais do Plano deram luzes s opinies positivas dos colombianos sobre a estratgia. 
Uma pesquisa, publicath o 22 de agosto de 2000 com pessoas de 18 a 40 anos, indicava que o 62% tinha uma 
posi9きo positiva do Plano. 
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Existem vrios conceitos da Comunica9乞o e da Poltica para explicar o tema em 

estudo, e para medir a import含ncia de que foi o assunto mais relevante para os jornais entre os 

tantos que envolveram o tema Plano Col6mbia e as fontes oficiais que eles mais consultaram. 

"O poder dos meios de comunica 乞o aparenta residir n乞o na capacidade de persuadir, mas em 

a6es menos perceptveis, como guiar a atenao do p貢blico e estabelecer os crit6rios pelos 

quais as pessoas julgam o desempenho dos polticos". (IYENGAR&KINDER, 1987, p. 33) 

O Plano Col6mbia como poltica pbblica, esta sujeito a s observa96es publicas e o 

melhor cenrio para que a opiniao p丘blica o critique vai ser a midia. Nos Estados 

contemporneos, a poltica cada vez mais se acomoda l6gica dos mass media. Como explica 

Gomes: 

Se a poltica precisa dos meios, mas parece ser inadequada a eles na forma atual, ento, que se 
proceda a sua atualiza 言o, a sua adapta9言o ao novo estado das coisas (...) o que se verifica hoje 
6a poltica obrigada a 'negociar' com a lgica mass miditica. Em alguns casos, urna 
negocia 言o naturalmente orientada por clculos e beneficios; a poltica transige, mas faz 
estrategicamente. Em outros casos, urna transigncia que 6 uma submissao realizada fora do 
controle da poltica; nesse caso 6 a poltica que 6 dobrada aos clculos de ganhos dos meios de 
comunica9含o. (1994: 10). 

Tal situa 乞o pode ser vista na adapta9ao dos roles polticos え  s l6gicas miditicas da 

sintonia ou do ibope. E o caso dos eventos organizados e acoplados estrategicamente para que 

a midia os transmita ao vivo ou em horrio nobre, ou em sintonia marcada para serem 

comodamente processados nos noticirios da midia audiovisual. 

No Plano Col6mbia, o referido anteriormente no 6 uma regra, porque como conflito 

no estabeleceu essa l6gica, que teve, no entanto, um problema mais perene e com uma pauta 

as vezes imprevista. Foi entao, a procura pela informa9乞o dos acontecimentos ja produzidos, 

para recri-los com uma camera ou com uma reda 乞o descritiva em tempo real. Podem 

mencionar-se os seqestros de pessoas com certa rela9乞o poltica ou econmica em lugares 

in6spitos ou nas urbes. Os assaltos guerrilheiros imprevistos nos lugares menos pensados; e o 

deslocamento de civis por causa da violncia, entre outros 

Nessa dinamica, os fatos aconteceram longe dos olhos da grande midia do Equador, 

que 6 incapaz de manter um trabalho continuo e permanente nas zonas perifricas, ou de 

manter um seguimento noticioso, com correspondentes credenciados e a tecnologia necessria 

e descentralizada - que significa uma inverso de longo prazo - para ter uma cobertura dos 
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lugares mais sensiveis aos eventos fronteiri9os al6m das demandas informativas das regi6es 

afastadas que tamb6m integram o pais. 

Insinuo aqui a l6gica econmica de certa midia - porque ela abrange mais e acaba 

influenciando o pblico das sociedades de massa - que aparentemente ve os fatos 

relacionados com o Plano Col6mbia, como marginais, longinquos, que atingem somente え  
periferia, O que pode criar uma desigualdade nas prioridades dos poderes polticos. A midia 

que encurta distncias, neste caso parece along -las demais 

Para Gomes (2001) a chamada poltica miditica 6 organizada segundo a l6gica 

dominante da midia, transformando-se por tanto numa "poltica espetacular", organizada 

segundo principios de sedu9o, escassamente argumentativa e teatral. No tema Plano 

Col6mbia houve um divrcio dessa l6gica por parte de quem institui as polticas pblicas, 

pois a sedu9ao え  midia foi provocada pelo contra-poder oposto ao Plano 

Emblemtico dessa situa真o foi o que aconteceu no jornal El Nuevo Herald2, peri6dico 

hispano dos EUA que usou recursos pouco ticos para espectacularizar uma suposta estria do 

Plano e engendrar uma imagem positiva, embora difusa, sobretudo no Equador. E para 

explic-lo ao leitor, os recursos informativos foram ainda mais pobres para o governo e para a 

prpria mdia, que, de forma improvisada, no soube nem imaginar o uso de um plaguicida, o 

Fusuarium Oxysporum Erothroxily s.p., que 6 um fungo de laboratrio que ataca a planta de 

coca e a mat&. Mas, a critica no vai s6 a esse ponto, seno a que a midia nunca deslocou um 

jornalista え  selva amaz6nica para pesquisar o assunto, nem a TV mostrou imagens do suposto 

- at6 para desmentir ao Herald. Assim foi como o Plano entrou em cena no Equador. 

E nesse sentido que se desenvolve o escasso debate publico nas decis6es phblicas do 

poder, como ser visto mais em diante com o Plano e a Base de Manta - no caso do Equador 

ー  que como polticas pblicas, partiram do privado (do prprio setor pblico), e sem um 

debate adequado; da que o Gomes (1997) na sua critica a Habermas, reprova o conceito de 

esfera p自blica como ele vinha sendo usado. Habermas n乞o reconheceu que "temos na poltica 

uma racionalidade orientada por clculos de ganho, que n言o se traduz em valores, mas em 

2 Qiie difundiu urna nota com uma foto de arquivo informando uma suposta fumiga 含o de Plano na Amaz6nia do 
Equador.

jornal Expreso de Guayaquil chegou ao extremo de graficar o fungo, com um cogumelo atmico na capa do 
jornal. 
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estrat 6gias" (p.04). A estrat6gia orientada pelo poder - dos EUA neste caso - funcionou 

encima de dois poderes p丘blicos, no Equador e na Col6mbia. 

1.1 Estrat6gias e tropeos do Plano 

Uma ex-funcion自ria da luta Antidrogas do Departamento da Defesa dos EUA, criticou 

o isolamento que supostamente sofre a Col6mbia por parte dos pases vizinhos, ap6s o Plano 

Col6mbia ter sido anunciado e posto em prtica 

os paises vizinhos do as costas a Col6mbia. Essa rejeiao deve-se a que h temores de que o 
Plano tenha como resultado, que o narcotrfico e a viol6ncia contagiem o Equador, o Peru, o 
Panama, a Venezuela e o Brasil. (...) Mesmo controverso e questionado, que queriam esses 
paises? Que a Col6mbia ficasse de braos cruzados perante a destrui 含o e morte? (SALAZAR, 
Ana MarIa, 2001). 

A funcionria que trabalhou tamb6m na elabora 乞o do Plano reaciona a s posi96es 

contrrias e de receio dos pases vizinhos. Embora ela n乞o postule uma posi9o gratuita, 

segundo Lucas (2000), o Plano apresentado era totalmente desconhecido na pr6pria opiniao 

pblica da Col6mbia, "era um segredo que o Pastrana e seu embaixador em Washington, 

guardavam com zelo" (p. 041 18) 

Luis Fernando Ramirez, ex-ministro da Defesa da Colmbia, citado por Lucas, 

declarou que o verdadeiro perigo de que o flagelo do narcotr.fico se expanda a pases 

vizinhos "6 ficar de braos cruzados. Ento quando a guerrilha fique convencida de que n乞o 

pode chegar ao poder pelas armas, encontrar que a negociaao poltica 6 o caminho para 

ganhar. (...) o fortalecimento das for9as do Estado impedira que os grupos rebeldes possam 

crescer". (Idem: 18). A declara9乞o esclareceria o papel militar do Plano: uma luta, no s6 

contra o narcotr自.fico, sen豆o uma estrat6gia de guerra que impedir o avan9o das For9as 

rebeldes al6m da Col6mbia, no resto da Am6rica 

A id6ia se complementa com o discurso das guerrilhas, que aparentemente vinham 

trabalhando com setores do governo venezuelano. Andrs Paris, porta-voz das FARC, 

mencionou que "o sentido contra-insurgente do Plano tamb6m tinha a ver com o carter 

antiimperialista da revolu9をo 多olivariana" de Hugo Chvez na Venezuela, a permanente 

instabilidade do Estado no Equador e a entrega da zona do Canal no Panam" ao prprio 

Panama.a Da que pouco a pouco o pensamento latino-americano constri um conceito 

geopoltico do Plano: "o objetivo 6 exercer o controle territorial, militar econmico, poltico e 

social na bacia andino-amaz6nica, devido aos recursos naturais estrat6gicos: petrleo, ouro, 
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pedras preciosas, madeiras, a gua doce, biodiversidade gentica e culturas ancestrais" 

(CABIESES, Hugo, 2001, p. 01). 

Da sua parte, o ex-presidente dos EUA Bill Clinton (p.02), especificava que o 

programa iria custar U$7,5 bilhes para ser implementado, enquanto que Andr6s Pastrana ex- 

presidente da Col6mbia buscaria U$3,5 bilhes adicionais, em ajuda estrangeira (Europa 

principalmente). Sob esse parametro, o Plano apresentava quatro elementos estrat6gicos: 

1. Incrementar fortemente os esforos antinarcticos; 

2. Fortalecer a capacidade dos governos nacionais e locais da Col6mbia; 

3. Empurrar a recupera 言o econ6mica; e, 

4. Ajudar o processo de paz. 

Desde seu incio, o cen自rio do Plano envolvia os departamentos amaz6nicos de 

Caqueta e Putumayo, e Nariflo na Serra sul colombiana, "onde se cr que ha 77 mil hectares 

de coca das 175 mil cultivadas em todo o pas" (LUCAS, p. 17), e que fazem fronteira com o 

Equador, o Brasil e o Peru; e onde os riscos de deslocamento guerrilheiro amea9am converter 

o Plano num cenrio internacional de guerra no meio da Amaz6nia, lugar geogrfico 

complexo e de dificil acesso 

Como o Plano preve a luta antinarc6ticos se menciona que os EUA entregaram 

recursos para a forma 谷o e treinamento de trs batalh6es especializados com mil homens 

cada. "Um esta pronto para os combates e outro esta treinando no Comando Sul dos EUA" 

(Idem: 17). As prticas de combate sao as utilizadas nos Blcs, que para esta regio in6spita 

da Amaz6nia, no se limitaro a guerra area. Os grupos especializados ja estariam atuando 

na Col6mbia: mercenrios internacionais, soldados especializados em alta tecnologia. A 

DYNCORP, "empresa conhecida pelos EUA para estes trabalhos, tem sempre disponveis at 

30 pilotos, veteranos de guerra, para envi-los onde forem solicitados" (Idem: 140). Esta 

companhia ja trabalhou em Kosovo e Crocia. 

Embora, o argumento esbo9ado no Plano sobre a focaliza 乞o da guerra nas reas de 

cultivos ilicitos ha compara6es necessrias a serem feitas como as que estabelece Vargas 

Meza (2000): 

Se um quilo de base de coca 6 cotado hoje em US$1.000 e se vende ao 'menudeo' o quilo de 
cocana em US$ 150.000, quer dizer que o aspecto nodal do neg6cio radica na capacidade do 
crime organizado de introduzir estas substncias no interior dos mercados europeus e dos 
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EUA. No entanto, o campesino participa - sem restar os custos de produao - do 0,67 por 
cento desse pre9o de venda. Em contraste e para dar um s6 indicador, no paquete de 'ajuda' 
proposto pela administra9言o Clinton ao Congresso, o 82 por cento dos custos da guerra se 
dirigem a garantir a戸es integrais de fora focalizadas nas regi6es dependentes dos cultivos 
ilicitos. 

Com esses questionamentos, os pases da regi乞o andina negaram apoio direto ao 

Plano. Ja o suposto uso de herbicidas para flimigar causou a rejei9乞o na prpria Col6mbia 

como a imprensa o delatou: "Andrs Pastrana negou-se a permitir mais fumiga96es com 

herbicidas no cora 乞o da produ9豆o de cocana, pois esta pratica deslocava a comunidades 

pobres, estava destruindo cultivos legais e no s6 ilegais, e colocava em perigo o meio 

ambiente" (DE LA GARZA&ADAMS, 2001 p. 01). Se bem esta foi uma posi9o inicial do 

Pastrana, por causa dos protestos dos grupos indigenas e pressionado pelos informes de suas 

autoridades ambientais, as press6es dos EUA pesaram mais 

Esses trope9os iniciais do Plano fizeram com que os EUA ampliassem os objetivos 

no s6 ao combate, seno tamb6m a ajuda social e o desenvolvimento alternativo, e no s6a 

Col6mbia, mas tamb6m aos pases vizinhos. A politica assistencialista da Casa Branca se 

denominou Iniciativa Regional Andina, que foi a estrat6gia para comprometer mais os pases 

oponentes. De fato, era "uma maquiagem para impor a estrat6gia estadunidense aos outros 

pases" (DIETRICH: 03). 

Mas os inconvenientes tamb6m se deram dentro de casa, se consideramos que a 

Oficina de Contas do Congresso dos EUA (GAO), tinha recomendado ao Congresso nao 

autorizar mais fundos para a Col6mbia (El Tiempo, Poltica, 26/02/02) at6 que a Ag6ncia dos 

EUA para o Desenvolvimento AID, demonstrasse progressos quantificveis, pois estes nをo 

estariam aparecendo. Segundo os argumentos da GAO, o crescimento de cultivos de coca no 

parou, apesar dos recursos doados. Na mesma nota, um congressista republicano - Sonny 

Callahan - tamb6m ameaou com pedir a suspensao do Plano diante dos resultados 

considerados insuficientes. 

1.2 Cifras do Plano Col6mbia 

Quando o Plano foi anunciado na Col6mbia, ele seria financiado assim: 

US$4 bilh6es da Col6mbia; 

US$ 1,57 bilh6es dos Estados Unidos; 



Com a meta de reduzir at 50 % o cultivo, processamento e distribui戸o de 
coca, o Plano prop6e: 

Com a meta de reduzir até 50 % o cultivo, processamento e distribuição de 
coca, o Plano propõe: 

1. Militarizar a erradica戸o das planta6es de coca (sem a policia) 
2. Fortalecer o sistema judicial da Col6mbia 
3. Neutralizar as finan9as dos "narcos" e a guerrilha 
4. Incorporar medidas anti-seqestro 
5. Neutralizar os aliados dos 'narcos': guerrilha e 'cocaleiros' 
6. Realizar operativos conjuntos com os EUA 

1. Militarizar a erradicação das plantagbes de coca (sem a policia) 
2. Fortalecer o sistema judicial da Colômbia 
3. Neutralizar as fmanças dos "narcos" e a guerrilha 
4. Incorporar medidas anti-seqiiestro 
5. Neutralizar os aliados dos 'narcos': guerrilha e 'cocaleiros' 
6. Realizar operativos conjuntos com os EUA 
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US$ 1 bilho da Comunidade Europ6ia; 

O resto se complementava com o apoio de organismos financeiros4 

9 	US$ 1 bilhão da Comunidade Européia; 

• 0 resto se complementava com o apoio de organismos fmanceiros4. 

Mas, com a inclusao direta dos Estados Unidos, o Plano mudou de forma. O valor 

permaneceu em US$7.558 milh6es e o principal programa seria a defesa nacional colombiana 

"entendida como a seguran9a e moderniza 乞o da justi9a, que somam 64 por cento dos 

recursos" (C()RDOBA, Piedad, 2000). Os doadores se distribuiam assim 

Mas, com a inclusdo direta dos Estados Unidos, o Plano mudou de forma. 0 valor 

permaneceu em US$7.558 milhões e o principal programa seria a defesa nacional colombiana: 

"entendida como a segurança e modernizaçao da justiça, que somam 64 por cento dos 

recursos" (CÓRDOBA, Piedad, 2000). Os doadores se distribuiam assim: 

Quadro 01~ Doadores do Plano Col6mbia Quadro 01 - Doadores do Plano Colômbia 

ORIGEM: VALOR: 	US$miles de milhões 
Estados Unidos. 1.600 
FMI* 2.700 
B.I.D./Banco Mundial** 3.000 
Outros *** 258 

TOTAL 7.558 
*Aprovado por pedidos dos EU. **Eniprestjmo que solicitara a Colmbia 
** *Provveis emprstimos da Europa e Asia. 
*Aprovado por pedidos dos EU. **Empréstimo que solicitara a Coliimbia 
***Prováveis empréstimos da Europa e Asia. 

Quadro 02 1 Fundos dos EUA ao Plano Col6mbia Quadro 02 - Fundos dos EUA ao Plano Colambia 

RUBRO 	 TOTAL 	2000 	2001 
Ofensiva no sul da Colômbia 599 512 88 
Interdição do narcotráfico 341 238 102 
Aporte a Policia Nacional Colombiana 95 68 28 
Desarrolho econômico 145 92 53 
Aumentar a capacidade para governar 93 45 48 
Subtotais 1.273 954 318 
Ajuda atual para Colômbia 300 150 150 
TOTAL 1.573 1.104 468 
Fonte: Via Altema.Com, 2001. Fonte: Via Alterna.Com, 2001. 

Quadro 03 1 Proposta do Plano Col6mbia Quadro 03 - Proposta do Plano Colambia 

Fonte: Lucas, 2000: 10 Fonte: Lucas, 2000: 10 

4 Cf. LUCAS, 2000, p. 10 4 Cf. LUCAS, 2000, p. 10. 
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1.2.1 Iniciativa Re2ion証Andina 

A verso da Casa Branca era que "nos dois primeiros anos do Plano Col6mbiaー  que ja 

transcorreram - as atividades se concentraram no sul da Col6mbia com bons resultados" 

(MACK, 2001, p.02). S6 que, al6m das criticas mencionadas - e dos poucos resultados 

iniciais - dentro do Congresso estadunidense se questionava a elevada e nfase militarista em 

detrimento dos programas sociais, de desenvolvimento e reforma do Estado; e que a ajuda se 

concentrava demais na Col6mbia, esquecendo os demais pases vizinhos 

Sob essa perspectiva e para evitar uma eventual expans乞o dos problemas colombianos, 

o governo dos Estados Unidos decidiu lan9ar a Iniciativa Regional Andina IRA, que seria 

executada pelo Departamento de Estado, com um or9amento de US$882,29 milh6es e baseada 
em dois eixos de trabalho: 

1. Econ 6mico-social: que compreende entrega de fundos para subitens como: 
Fortalecimento a Democracia entendida como o Desenvolvimento alternativo; a Assistncia 
emergente aos deslocados; e as Reformas a leis como o C6digo Penal e Civil. 

2. 	Narcticos e Seguran9a: subdividido em: treinamento e equipamento das Foras de 
segurana; o Apoio a6reo; o Apoio na infra-estrutura e logistica; o Apoio nas tarefhs de interdi9言o; 
e, o Apoio nas tarefs de erradicaao. 

Novamente a nuan9e do programa 6 que desse total de dinheiro entregue, 54 por cento, 

inicialmente, seriam destinados a programas de desenvolvimento alternativo. E se menciona a 

ALCA como "um instrumento integrador atravs dos crescentes investimentos e gera o de 

emprego previstos" (MACK, p. 03). Porm, o componente militar fica confuso na versao das 

prprias autoridades estadunidenses que indicam que dos US$882 milhes, 50 por cento so 
para atividades antinarcticos e programas de desenvolvimento; e um primeiro dep6sito de 

US$731 milh6es ser distribuido em escala 60/40: 60% atividades antinarc6ticos; 40% 

programas de desenvolvimento! democracia (sic), (Idem: 03) 

Os paises beneficiados - al6m da Col6mbia - o Brasil, o Equador, o Peru, a Bolivia, o 
Panama e a Venezuela recebem fundos, distribuidos assim 

Quadro 04 1 Col6mbiallniciativa Andina. 
Econ6mico - Social 
Narcticos e Seguran9a: 

US$146,5 milh6es 
US$ 252,5 milh6es 
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Quadro 05~ Brasil/Iniciativa Andina. 

Econ6micoSocial: US$11,8 milh6es como apoio aos temas de meio ambiente em zonas de risco ー  
aquelas propensas a cair no narcotrfi co: educa戸o ambiental, intensifica 含o agrcola, manejo 
florestal comunitrio, oportunidades de mercado madeireiro sustentvel. Na sade, apoio na luta 
contra a AIDS e tuberculose nas zonas e a reas de risco e intenso trfico de drogas. 
Segurana e narcticos: US$15 milh6es, em treinamnto e equipamento え  s forcas de controle dos 
narcticos na fronteira com a Col6mbia; a preven戸o e educa戸o no consumo de drogas. 

(*) Fonte: ViaAlterna.Com, abril 2000. 

Quadro 06 1 Equador/Iniciativa Andina 

Total: US$ 76,48 milh6es ( *) (**) 
Econ6mico SociaL US$56,48 milh6es para o fortalecimento da Democracia: a luta contra a 
corrup更o e ajustes nas contas pblicas; a redu9言o da pobreza com o apoio a microempresas, infra- 
estrutura de servio social; o crescimento econ6mico nas zonas de fronteira e desenvolvimento 
(,produzindo alternativas a s atividades ilicitas); e meio ambiente (assistncia na fronteira norte,a s 
自reas protegidas sensiveis da fronteira e manejadas pelas comunidades indigenas). Medidas 
paliativas para diminuir o impacto do Plano Col6mbia no pais. 
Narcticos e segurana: US$20 milh6es, para seguran9a na fronteira norte no fortalecimento 
logstico e treinamento conjunto 合  s Forcas Armadas e a Policia Nacional. No reforo legal: 
fortalecimento da presena do Estado nas zonas de fronteira com a Col6mbia, nos pontos chave e de 
controle; na interdi 言o nas rodovias e estradas. Controle martimo e aeroporturio: no reforoa 
presen9a policial nos portos. Assistncia e segurana: na assistncia para os militares no trabalho 
operativo entre as provncias que fazem a divisa com a Col6mbia; treinamento; apoio nas 
comunica戸es e equipamento, e constru 言o de pontos de vigia. 
じ’Fonte: ViaAlternaCom, abril 2000. 
(**) us DEPARThIENT OF STATE, 2000. 

Quadro 07 1 Iniciativa Andina: resto de pases 

Bolvia: 
	 US$ 143,48 milh6es 

Panam永 
	

US$ 20,5 milh6es 

Peru: 
	 US$ 206,5 milh6es 

Venezuela 
	US$ 10,5 milh6es 

Fonte: Via Alterna.Com. abril 2000. 

1.2.2 Base de Manta, o "olho visor" do Plano Col6mbia 

Os thndos entregues t6m dois administradores; nos casos acima sinalados 6 o 

Departamento de Estado quem controla; porm h outro findo, dentro do Plano Col6mbia que 

6administrado pelo Departamento da Defesa e que no caso do Equador, "estar encarregado 

da Base de Manta. Nesse caso, o Equador, recebera US$5 milh6es para o melhoramento da 

pista" (LUCAS: 111). 

E importante o papel estrat6gico da base de Manta para os EUA dentro do programa 

de combate a s drogas. Jorge Brito, um dos coronis rebeldes do 21 de janeiro de 2000, diz: "A 

（り 
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Base de Manta 6 como os olhos e os ouvidos do Plano Col6mbia (...) a base proporciona os 

dados de inteligencia em tempo real, sobre os movimentos da guerrilha das FARC, seguidas 

pelos trs batalh6es contra-insurgentes treinados pelos EUA na Col6mbia". (LUCAS: 113) 

Mas a Base de Manta e a participa9o equatoriana no conflito colombiano tambm 

t6m algumas raz6es econmicas. Charles Colomiris (1999, apud. LUCAS 2000, p. 115) 

constatou que o Equador foi pressionado economicamente para envolver-se no Plano, com os 

empr6stimos do FIN'll t瓦o promovidos durante o ano 1999 - durante a crise banc自ria. Os 

emprstimos foram ent乞o um meio para enviar subornos polticos ao governo equatoriano em 

momentos em que os EUA queriam ter certeza de que poderiam seguir usando as bases 

militares equatorianas para, supostamente, vigiarem o narcotrfico. 

Assinado, segundo Larrea (2002) o 25/11/99, o Convnio da Base de Manta 6 visto 

pelos crticos, como o pior investimento em poltica exterior do governo Mahuad-Noboa. Este 

fato 6 pertinente pois Jamil Mahuad, junto com, o ex-ministro das Rela6es Exteriores, 

Bejamin Ortiz Brennan e o ex-presidente da Comissao de Rela6es Internacionais do 

Congresso, Heinz Meller - sucessor de Ortiz no governo Noboa - assinaram o documento 

que nao foi debatido pelo Congresso e muito menos conhecido pela cidadania equatoriana. 

Eis que ha o consenso de que o Plano 6 inconstitucional5. O tratado se assinou violentando 

essas normas e sem a existencia de um tratado bilateral discutido e analisado com a 

participaao cidad乞  ou da opiniao p丘blica 

Mas, h tamb6m outro convenio firmado em 02/06/00 com os EUA no governo 

Mahuad, chamado de Convnio Operativo. Vargas Pazzos (2001) analisa o documento como 

parte do plano de guerra, pois ele foi firmado pelo general Luis Iturralde, chefe de Opera6es 

Militares da Fora Area do Equador. E um convnio de longo prazo, segundo Vargas, onde, 

se estabelece o Posto Avan9ado de Opera6es (Foreign Operation Locations, FOL) e que tem 

como objetivo regulamentar os procedimentos em bases militares como estabelecido no 

primeiro convenio da Base de Manta. 

No 6 um convnio de tipo governo-governo ou entre entidades civis do Estado, nem dos 
EUA, nem do Equador, seno dos militares;6 uni convnio de opera戸o,6 militar; o 
Pent自gono e no a DEA (Drug Enforcement Agency) dos EUA, esto trs deste convnio, os 
mandos no documento sao militares, n5o a DEA ou a iNTERPOL. 

5 Segundo a Constitui まo poltica do Equador: o artigo 162, numeral 2, estabelece que o Congresso em pleno d o 
que aprova ou desaprova os tratados e convnios internacionais que estabeleam alianas polticas e militares. 
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Embora isso coloque o Equador dentro do Plano de maneira ativa, as autoridades 

militares do pas so lac6nicas. Oswaldo Dominguez, comandante da Fora Area manifestou 

que "nao 6 apropriado aderir ao Plano, porque o Equador no tem porqu6 envolver-se em 

problemas que nをo s乞o dele" (LUCAS, p.01). Por6m, incrementa que s6 para evitar surpresas 

"o governo enviou lo mil soldados e policiais equatorianos para custodiar os 600 quil6metros 

de fronteira entre Equador e Col6mbia" ( ViaAlterna.Com, 2001) 

A base tem a mesma fun9乞o que cumpria na Am6rica Latina a Base area de Howard 

no Panama.a Manta, porto localizado no litoral centro "tem sua base muito prxima ao paralelo 

zero, esta a vinte minutos de v6o das zonas candentes do conflito colombiano e numa posi9o 

estrat6gica para o controle militar conjunto do Pacfico Sul, do Canal do Panama e Centro ー  

Am6rica" (LARREA, p. 01). 

A implantaao da Base conta ainda com o apoio de setores empresariais de Manta, que 

se pronunciaram a favor do convnio com os EUA; e alguns grupos locais beneficirios dos 

contratos de remodela9ao da Base consideram que ela favorecer a economia da cidade 

(Idem, p. 01). Os EUA criaram assim, aliados locais e nao 6 coincidencia que pela presena 

da Base, acontece a constante chegada de barcos cruzeiros dos EUA carregados de turistas 

Tal atividade 6 saudada e publicizada pela midia local e a opinio pblica de Manta6. O porto, 

que paradoxalmente enriqueceu com o atum que pesca e processa para export-lo ー  

principalmente aos EUA - no contou com o apoio do Senado desse pas que, pelo contrrio, 

o excluiu (o atum) dos produtos beneficiados pela ATPA, em maro do ano 2002 

1.3 A vis証o colombiana da fronteira com o Equador 

E importante incluir neste capitulo uma anlise da visをo que a Col6mbia tem de seu 

vizinho mais prximo, o Equador. Embora os dois pases estejam fraternalmente juntos e 

integrados no comrcio e intercambio, e livre trnsito de pessoas, os limites polticos s6 

uniram え  zona andina e pouco integraram zonas geogruicas como o Litoral e a Amaz6nia, 

ambas duas com uma geografia complexa 

6 E1 Comercio, se9言o Colunistas, 10/09/O 1 
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Atualmente, al6m da ponte Internacional de Rumichaca em Carchi existe a ponte 

Internacional sobre o rio San Miguel na selva amaz6nica, inaugurada pelos presidentes 

Gustavo Noboa e Andr6s Pastrana em setembro de 2000 com o objetivo de aumentar as 

possibilidades de intercambio7. Porm o fato da presen9a das guerrilhas no setor afeta muito o 

trafico de pessoas e o com6rcio legal de produtos. A inauguraao da ponte s6 facilitou o 

transporte de armamento e o comrcio de alimentos e de sustento para as guerrilhas; alis, o 

livre ingresso desses grupos que ingressam ao Equador a roubar veiculos usados para 

seqestros ou simplesmente para transporte dos guerrilheiros na Col6mbia. 

A Col6mbia acha o trfico de pessoas, um ponto a cido nas rela96es com o Equador, 

tema que se apreciou na pesquisa durante o pol6mico fechamento da ponte internacional de 

Rumichaca na fronteira andina, ordenado pelo governo do Equador. As facilidades de 

migra 乞o - no ha requerimento de passaporte nem de visto - fazem com que cada vez um 

nmero maior de deslocados pelo conflito, chegue ao pas. A Col6mbia v6 com receio que as 

autoridades de seguran9a equatorianas tem confrontado essa situa をo at6 com o uso da for9a8. 

Segundo o governo da Col6mbia o fluxo ilegal de colombianos para o Equador est 

gerando um problema para as autoridades do pas. Mesmo sem estatisticas exatas, acredita-se 

que em provncias como Carchi, moram aproximadamente 11 mil colombianos; em Imbabura 

aproximadamente dois mil entre documentados e nao documentados9. As migra6es flutuantes 

so dificeis de contabilizar e as que se fazem pela Serra s乞o mais formais do que as que 

acontecem na Amaz6nia, pelo Putumayo. Os colombianos que migram para o sul, geralmente 

tm dificuldades para obter trabalhos bem remunerados e cumprem atividades como 

jornaleiros na agricultura. 

O livre passo de produtos nas fronteiras permite gerar uma dinamica econ6mica que a 

Col6mbia cr importante para combater o trfico de estupefacientes. Os acordos Binacionais 

permitiam agilizar outros sobre migra o, intercmbio areo e comercial, coopera9乞o policial 

e militar. Todo um programa de desenvolvimento binacional em conjunto com o combate aos 

cultivos de coca, no marco do Plano Col6mbia'. 

7 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIk Dindmicafronteriza, 2000 
8 Op. Cit: 01 
9 ldem:01 
1OIdem: 05, 06 
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As rela6es polticas, tanto como as econmicas, com a, Col6mbia nos u ltimos trs 

anos giraram em tomo do apoio ao Plano Col6mbia. Em agosto de 2000 os presidentes Noboa 

e Pastrana assinaram uma declara 乞o na qual o Equador se comprometia a apoiar o Plano. S6 

que "desde junho de 2000,0 governo colombiano apoiado pelos EUA, parece preparar-se para 

um desenlace de conseq6ncias imprevisveis que poderia envolver os pases vizinhos" 

(LUCAS, p.11). 

Por enquanto o tema mais complicado 6 o dos deslocados. Segundo o Instituto 

Nacional de Estatistica e Censos do Equador INEC, em 1997, 162 mii colombianos 

deslocados teriam ingressado ao pas; deles 114 mii, equivalentes ao 70 por cento ficaram. S6 

na provincia de Sucumbios vivem oito mil familias colombianas; por6m 7.200 no estao 

registradas em nenhuma depend6ncia de migra 乞o. O ano passado, Equador come9ou a exigir 

o hist6rico policial como requisito de ingresso aos colombianos, com a finalidade de controlar 

os visitantes, mas essa medida gerou polemica. Como retalia9ao, a Col6mbia tamb6m 

come9ou a exigir hist6rico policial aos equatorianos. Para distensionar o clima, ambas na6es 

desistiram da medida. 

As rela6es dos dois pases parecem ter doravante um piv basico: os Estados Unidos 

Equador no 6 produtor de coca nem de maconha. S66 pais de trnsito. E a aplica9乞o do 

Plano, no caso dele atingir a tranqilidade do Equador, tamb6m gerou debate nesse pas, 

segundo o manifestou um senador estadunidense assim: 

Devemos ajudar aos vizinhos da Col6mbia, como o Equador (...) que enfrentam a ameaa do 
rebote tpico da luta anti-drogas. Equador tem permitido a instala 言o de uma Base operativa 
depois que saimos do Panam, merece nosso s6lido apoio, em especial, em momentos em que 
enfrenta a uma msurgncia das FARC remo9ada e treinada" 

"Cf. GILMAN, Benjamin, 2001 
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CAPITULO 2- PANORAMA HISTORICO RECENTE 

2.1 0 papel da midia no conflito e paz com o Peru 

Como parte da introdu9乞o ao tema de pesquisa sobre o Plano Col6mbia,6 relevante 

examinar a hist6ria do Equador no perodo mais recente: o encerramento do conflito b6lico 

com o Peru, em 1998. Conflito que levou os dois paises a uma disputa territorial que se 

arrastou por mais de 160 anos, desde a proclama9o da Repbblica. As cren9as populares 

indicam que essa disputa nasceu na poca pr - colonial, quando os Incas chegaram a 

conquistar os territ6rios do norte, dos Quitus. O certo 6 que nos b ltimos 50 anos a 立  nica 

fronteira que representava problemas para o Equador era a fronteira sul. A convivencia com o 

Peru foi muito dificil e acidentada por causa das antigas guerras de disputa, sempre mal 

encerradas e que deixaram os espiritos de d mbos pases muito sensiveis. 

Mas, al6m de ganhadores ou perdedores, esse conflito b6lico deixou li96es ainda 

pouco estudadas para os expertos sobre temas como a comunica9乞o e as estrat6gias traadas 

durante o conflito entre os dois exrcitos em 1995. Os crticos sempre apontaram uma falta de 

estrat6gia e prepara9ao dos militares equatorianos para fazer frente a uma guerra. Mas, nas 

duas 自  ltimas d6cadas de retorno a democracia representativa os militares, que deixaram o 

poder poltico, se dedicaram a preparar-se para um eventual novo conflito 

As novas tecnologias de guerra que o mundo conheceu no conflito do Golfo P6rsico 

estavam longe de serem aplicadas na selva amaz6nica, mas o mundo p6de ver de perto essa 

guerra nos seus televisores e, em certa medida, os mtodos de informa 乞o usados pelos EUA 

foram aplicados no conflito Equador-Peru. O embate dos exercicios na Guerra do Golfo 

(1990-91), permitiu avaliar, com mais realismo, a perenidade das l6gicas militares: uma 

paisagem comunicacional. A guerra do Golfo pode ser caracterizada pela ado9をo de 

estrat6gias de informa9乞o do Pentagono (o Minist6rio da Defesa dos EUA) 

A forma戸o de pools de jornalistas escolhidos com extrema cautela, que iam para o campo, 
acompanhados de um oficial, que escolhia e preparava s tropas a serem entrevistadas, 
controlava as fihnagens para a televis豆o, examinava as fotos, e revisava as reportagens 
escritas, n言o hesitando em suprimir algo, sempre que qualquer informa悼o fosse julgada 
'delicada' para alterar logo sua reda悼o (MAt" It.LART, 2000, p.146) 
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Esse foi o padro adotado para o conflito b6lico entre o Equador e o Peru em 1995 

pelos militares equatorianos. A estrat6gia dos pools permitiu que redes como a CNN se 

convertessem sem pensar, em aliadas, pois, al6m disso, a proximidade area de Quito com o 

cenrio do conflito foi uma vantagem para os deslocamentos dos pools jornalisticos, do que 

faz -lo desde Lima at6 a zona inspita que representava o lado peruano da batalha. O objetivo 

era filmar o cenrio de guerra do lado do Equador, e as informa96es capturadas e filmadas em 

primeira m豆o foram as imagens da "agressao peruana". Essa versをo foi publicada pela rede ao 

mundo inteiro. No pas, a sensa9ao, por vez primeira, foi a de que o Equador 'ganhou' a 

guerra, o que permitiu subir o 含  nimo das tropas na fronteira e a auto-estima do pas 

No que o Peru n乞o tivesse tido uma estrat6gia de comunicaao, porm esta no foi 

efetiva. O presidente Alberto Fujimori - agora envolvido em denncias de trfico de armas - 

e seu governo tamb6m entraram nessa guerra de informa 乞o, porm muito centralizadas em 

Lima, o que contrastou com o Equador, onde a estratgia dos pools de jornalistas permitiu 

ainda que muitos deles ficassem hospedados perto da base militar que servia de Centro de 

Opera6es e de onde cada manh saiam os vos de helic6pteros carregados de jornalistas em 

horrio marcado para fazerem levantamentos. O material tamb6m era controlado - censurado 

previamente - antes que fosse publicado. s vezes, as fitas gravadas eram transportadas em 

vos diretos a Quito pelos helic6pteros militares, sem custo. Foram tantas as facilidades de 

deslocamento, e, sobretudo para jornalistas estrangeiros e correspondentes, que muitos 

jornalistas peruanos trasladaram-se a Quito para fazer uma cobertura dos eventos12 

O mais recente confronto com o Peru gerou uma atitude no comportamento dos 

equatorianos em rela9乞o ao que significava o Peru. A defesa do territ6rio como identidade 

nacional foi usada pelos militares para construir um orgulho e uma raz乞o de ser como 

institui9ao, e na populaao um motivo de coeso poltica e regional. Ser peruano, no entanto, 

significava tudo o que o equatoriano no podia ser. Isso possibilitou aflorar seu sentimento de 

identidade e pertencimento a um pas. Naturalizou-se uma racionalidade pr6pria da vitima ou 

afetado que tem que se defender do inimigo que o agredia. Processo semelhante observa-se 

hoje nos EUA, contra o "terrorismo", depois dos atentados do 11 de setembro, onde os 

'2 Na rede de TV onde prestava meus servi9os TC Televisi うn, dois jornalistas peruanos da Panainericana TV de 
Lima, trabalharam em Quito, usando como base a rede e os aparelhos de edi9ao sem custo, por pedido de 
inteligncia militar. Alm da obvia vigithncia militar a esses jornalistas, quia esta seja nina das poucas 
estratgias informativas de guerra. onde os pools jornalisticos do inimigo trabalharam protegidos na casa do rival 
e com certas facilidades. 
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discursos polticos e a encena9ao miditica criaram uma imagem do inimigo "natural" - ou 

conjuntural - e inclusive, no caso dos estadunidenses, da liberdade. 

Ser peruano no Equador era motivo de marginaliza o, suspeita e preconceito, por 

causa do discurso motivado no conflito militar e espalhado pela midia e o sistema educativo - 

especialmente impregnado nos livros de hist6ria. A classe poltica e o poder, no entanto, 

estabeleceram os discursos patri6ticos e nacionalistas adequados e criaram os espaos para 

cultuar os heris militares de guerra, que morreram lutando contra o "inimigo" ou "invasor" 

Os conflitos armados contra o Peru foram sempre mais rememorados do que as lutas 

independentistas. Isso parece estar mudando. 

O ambiente hostil durou at6 que o cenrio para a firma da paz fosse criado. A 

necessidade de uma paz em nome do desenvolvimento e como uma exigencia das novas 

gera6es que viam no conflito uma briga desnecess白ria, foi o caminho para que, no meio das 

duras negocia6es, a paz definitiva chegasse e o tratado de paz fosse assinado em Brasilia, em 

26 de outubro de 1998. Atualmente as rela6es com o Peru so timas e o lento 

desenvolvimento das cidades de fronteira v acompanhado esse processo de paz binacional no 

comrcio fronteiri9o entre cidades prximas, o aumento do turismo e o livre trnsito de 

relaao entre cidad乞os de ambos pases 

Era nesse ambiente que as rela戸es entre o Equador e a Col6mbia se estabeleceram 

Mesmo com uma guerra interna prolongada, o clima viu-se completamente alterado nos 

hltimos dois anos, ap6s o inicio do Plano Col6mbia nesse pas; o fim das negocia6es de paz 

com a guerrilha; a constante onda de violncia armada e da delinquencia nas zonas de 

fronteira; e, a presso estadunidense para que o Equador participe mais ativamente do Plano 

Hoje um crescente sentimento de anti-colombianismo, rodeia as express6es dos cidados e da 

prpria midia (El Comercio, 23/08/02) perante cada ameaa e evento noticioso relacionado ao 

Plano. 

2.2 Dados da realidade equatoriana 

Para entender o contexto em que o Plano Col6mbia vai acontecer no pas, vou destacar 

a espiral de acontecimentos na crtica vida poltica, econ6mica e social do Equador dos 

6ltimos seis anos. Tomarei como refer6ncia o ano de 1998, ano em que o Plano 6 anunciado 

pelo presidente da Col6mbia, Andrs Pastrana. O objetivo tamb6m 6 mostrar os eventos 
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noticiosos que o Plano teve que compartilhar nas pginas dos jornais e na midia equatoriana 

em geral. O periodo relatado 6 1998, at6 a transi9ao do governo para o presidente eleito Lcio 

Guti6rrez, em janeiro de 2003 

2.2.1 Governo Mahuad - Noboa: 

O ano de 1998 foi marcado para ser o ano de elei96es presidenciais, fato no previsto 

dois anos atrs quando o Equador elegeu de maneira sucessiva seu quarto governo 

constitucional, em 18 anos de retorno a democracia. Abdala Bucaram o ltimo presidente 

eleito democraticamente em 1996 devia, segundo a Constitui9乞o, permanecer no cargo at 

agosto de 2000. Com  o trauma poltico da sua queda, por denncias de corrup車o e uma 

declara9ao de incapacidade mental por parte do Congresso, a classe poltica entrou numa fase 

de crise dos partidos polticos e afetou a estabilidade econmica. A prpria elei9乞o do 

Bucaram ja foi um antecipo dessa crise na classe poltica, pois o pas conhecia bem o jeito 

extrovertido do Bucaram e por ter confrontado ordens de priso por corrup9乞o e difama9o 

aos militares, anos atrs. Ele apareceu como um poltico pouco convencional e diferente ー  
mesmo que conhecid&3 - dos polticos tradicionais e isso lhe proporcionou a vit6ria sobre os 

candidatos dos velhos partidos 

A decisao do Congresso de destituir a Bucaram, s6 teve respaldo legal, quando um 

plebiscito realizado em julho de 1997 ratificou a dita destitui9ao e convocava esse mesmo ano 

uma Assemblia Constituinte para reformar a Carta Maior. Em 1998 foram convocadas as 

elei96es presidenciais sob esse novo marco legal. Assim, com apenas seis candidatos 

presidenciais, o menor nmero de postulantes desde o retorno a democracia, se desenvolveu 

"a campanha mais aptica, a que menos mobilizou gente, a de maior desinteresse e menores 

expectativas" (SANCHEZ PARGA, 1999, p. 455). Na particularidade eleitoral do Equador14, 

apenas um candidato inscrito pertencia ao Litoral, o homem mais rico do Equador Alvaro 

Noboa, candidato pelo partido de Bucaram, o Roldosista PRE. O resto pertencia aos grupos e 

partidos polticos mais representativos da Serra: Jamil Mahuad, prefeito de Quito, da 

Democracia Popular (democracia-crist); Rodrigo Borja ex-presidente, do social-democrata 

Izquierda Democrtica; Freddy Ehlers, do independente Movimiento Ciudadano Nuevo Pas 

li Bucaram participava pela terceira vez como candidato a presidencia 

る Em cada campanha eleitoral, h um equilbrio regional de candidatos da Serra - Quito e do Litoral -Guayaquil 
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em coliga をo com o indigenista Movimiento Pachakutilc, e, por primeira vez duas mulheres 

candidatadas え  Presidencia da Republica: Rosalia Arteaga, ex-vicepresidenta de Bucaram do 

Movimiento Independiente Repblica Autntica, sem tend6ncia; e, MarIa Eugenia Lima do 

esquerdista Movimiento Popular Democrtico, MPD. Os resultados das elei96es foram os 

seguintes: 

Tabela 01 - Eleif6es 1998 1。  Turno 

1o. Turno % 
Jamil Mahuad 36 
Alvaro Noboa 25 
Rodrigo Borja 17 
Freddy Ehiers 15 
Rosalia Arteaga 5 
Ma. Eugenia Lima 2 
Fonte: S自nchez Parga, 1999: 452 

O equilbrio regional marcou os resultados eleitorais. Mas o apoio esmagador ao 

candidato de Bucaram, Alvaro Noboa, mais do que um prmio ao "loco", foi um m6rito do 

prprio milion自rio. Noboa nao era precisamente um bom ret6rico de palanque, nem um 

homem cheio de qualidades intelectuais, tudo o contrrio. Mesmo assim, o marketing eleitoral 

garantiu sua presen9a no segundo turno. 

Definidos os dois finalistas, a vantagem do Mahuad era obvia, pois ele chegou a somar 

apoios polticos a sua candidatura de parte de todos os partidos polticos, que viam em Noboa 

o reprise de Bucaram. Mas o milionrio conseguiu com um discurso simples, por6m bem 

publicitado, crescer sem nenhum respaldo poltico significativo e quase ganhar no segundo 

turno, o bin6mio Jamil Mahuad - Gustavo Noboa: 

Tabela 02 1 Elei96es 1998 2。  Turno 

2o. Turno % 

Janiil Mahuad 51.16 

Alvaro Noboa 48.84 

Fonte: S自nchez, 1999: 453 
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Por coincidencia, Mahuad assumiu o poder tr6s dias ap6s a posse do presidente 

colombiano Andr6s Pastrana. A seguir apresenta-se uma sintese do governo Mahuad, desde 

agosto de 1998, at6 sua queda em janeiro de 2000 

ロ  10/08/98: Mahuad assume o poder. 

o 31/08/98: Come9a a quebra de bancos; quebra o Banco de Prstamos 

o 26/10/98: Fim das negocia6es se firma a Paz com o Peru, o Brasil 6 pas garante 

o Set. 98: Come9a a maior crise econmica em 60 anos; o Filanbanco o maior do pas, 
entra en fal6ncia. O Estado assume sua carteira. 

o Dez. 1998: Anunciado o Plano Col6mbia em Bogot. 

o 11/03/99: Congelamento de contas bancrias ("corralito"). 

o Maro 1999: Crise do Banco dei Progreso o poder poltico e econ6mico de Guayaquil 
saia s ruas; mais quebras de bancos. 

o Maio 1999: Greves ("paro?') de empres自rios em Guayaquil a marcha dos "Crespones 
negros’ニ  
o Junho 1999: Greve dos i ndios, dos taxistas e dos burocratas contra o incremento das 
gasolinas. 

o 12/11/99: Firma-se o Convnio da Base de Manta com os Estados Unidos 

o 09/01/00: Devaluaao do sucre a 25.000 por 1 d6lar. Dolarizaao do pas. 

o 2 1/01/00: Levantamento dos i ndios da CONA1E com coronis rebeldes, queda de 
Mahuad. 

Se fizermos uma compara 乞o nas quedas de Bucaram e Mahuad, pode-se dizer que as 

circunstncias sをo parecidas, mas a forma foi diferente. Bucaram caiu pela fora das 

manifesta6es populares no pas inteiro, mas ele ainda tinha poder de manobra poltica. Mas6 

o Congresso que precipita sua queda e o destitui com argumentos legais pouco claros'5 e os 

militares se tornaram o fiel do balan9o, quando depois de cinco dias de crise poltica e a 

transi9ao com a vice-presidenta Arteaga autoproclamada presidenta, finalmente os militares 

acabaram por aceitar as decis6es do parlamento, entre elas a indica o de Fabi言n Alarcn 

como presidente interino. 

Deve-se ressaltar que Mahuad foi deposto tamb6m, em virtude das circunstncias 

poltico-econmicas que acompanhadas do levantamento indigena s6 acabaram quando os 

'5 Bucarani gostava que o povo o chamasse de loco. Da, o Congresso argumentou que em vista do prprio 
reconhecimento do presidente em dizer que esta louco, a Constitui9含o previa a cassa9ao dos presidentes, por 
incapacidade mental. O Congresso encontrou assim a forma de tir-lo do poder, embora a demanda popular pela 
saida do Bucaram, era por causa das medidas econmicas, a comip9豆o e a prepotncia do seu governo. 
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pr6prios militares de segundo escalをo se rebelaram e no mesmo dia a alta cpula militar 

retirou-lhe seu apoio. Em ambos casos os militares foram chaves para o processo de 

instabilidade e continuidade do frgil sistema democrtico. Mas tamb6m foi chave a 

participaao discreta da embaixada dos EUA no processo para reverter a situa9ao e evitar que 

um golpe militar substituisse o regime democr自tico e menos ainda, que uma revolta militar de 

cor vermelha ficasse no poder. 

Uma das origens da crise bancaria cujo peso teve que suportar Mahuad encontra-se na 

Lei geral de Institui96es Financeiras (12/03/94) do governo Sixto Durn Ball6n (1992-1996), 

que autorizava aos bancos nacionais a investir na banca off-shore, ou seja, sem o controle da 

Superintendencia de Bancos. S6 que os acionistas aproveitaram das facilidades dessa Lei para 

a obtenao de emprstimos a eles mesmos. Quer dizer, um acionista de banco podia obter 

empr6stimos de at o 50 por cento do patrimnio t6cnico do banco. O resultado desta reforma 

legal foi "a generaliza 乞o da corrup9o dos banqueiros e a amplia o do controle de fato da 

banca guayaquilenha sobre a economia nacional", (FONTAINE, 2002, p. 02) 

Um dos casos mais escandalosos foi a do banqueiro Fernando Aspiazu, quem usou 

como 'laranjas' os empregados de seu banco (ElProgreso) para favorecer suas empresas com 

emprstimos milionrios. Sem liquidez, e sem o apoio de Mahuad, Aspiazu fechou o banco 

(09/03/99) e acusou Mahuad de regionalista. Foi preso num operativo militar espetacular trs 

denunciar-se as irregularidades (06/99), mas dentro da pris乞o cobrou de Mahuad uma doa 乞o 

de campanha de US$ 3 milhes, nunca bem declarados pelo partido a s autoridades eleitorais 

Esta crise seria o come9o do fim do governo Mahuad 

Nesse perodo, quatorze bancos fecharam, e entraram na Ag6ncia de Garantia dos 

Dep6sitos AGD (entidade criada para garantir a devolu弾o do dinheiro aos clientes) a um 

custo de US$ 5 bilh6es para o Estado equatoriano mediante o aumento da divida externa. "O 

fracasso da reforma bancria de 1994 teve repercuss6es no fracasso do governo Mahuad, n乞o 

s6 econ6mica mas tamb6m, politicamente" (Idem, p. 03). Mas, a continuidade democrtica 

garantida pela Embaixada e a alta cpula militar, que nao apoiou o golpe dos coronis e dos 

indios, levaram ao poder ao vice-presidente Gustavo Noboa como claro sucessor 

constitucional'6. 

16 Os nlitares que nAo apoiaram mais a Mahuad, declararam depois que o presidente abandonou o cargo e sob 
essa premissa o vice assumia o governo. 



36 

Coube ao governo Noboa a tarefa de estabilizar a crise, sem maioria no Congresso. 

neste cenrio que comeam a aparecer as primeiras manifesta96es das conseq6ncias do Plano 

Col6mbia. 

o 	22/O 1/00: Posse como presidente de Gustavo Noboa; fracassa o golpe dos coron6is 

o 22/01/00: Dolarizaao 6 mantida. Inicio das mesas de dilogo direto, governo com 
indigenas 

o Fey - Mar. 2000: Diminui9ao contnua dos conflitos sociais 

o 19/07/00: 0 Miami Herald anuncia supostas flimiga96es com quimicos na Amaz6nia 
do Equador. 

o Set. 2000: Inicio do Plano Col6mbia, segundo a imprensa colombiana 

o Nov. 2000: Incremento das a6es violentas na fronteira norte; deslocados chegam ao 
Equador. 

o Maio - Jun. 2001: Militares da fronteira sul se trasladam ao norte 

o 11/09/01: Atentados em Nova York; Bush declara guerra ao terrorismo 

o 10/10/01: FARC declaradas terroristas pelos EUA. 

o 20/02/02: Fim ao processo de Paz na Col6mbia 

o Jun. ー  Jul. 2001: Incrementa-se a insegurana na fronteira com Col6mbia. 

o Agosto 2002: A Ponte Rumichaca 6 fechada. 

o Set. - Dez: 2002: Estagnaao do processo. O Equador recebe menos dinheiro do 
oferecido pelo Estados Unidos dentro da Iniciativa Andina (Quadro 06, p. 24) 

2.2.3 Governabiidade・  re2ionalismo e noder poltico no Equador 

H自  duas premissas para analisar a ingovernabilidade no Equador como conseq6ncia 

do Plano Col6mbia. Guilleume Fontaine (2002) fala que a crise de governabilidade no 

Equador esta estreitamente ligada com as divis6es hist6ricas que op6em a Serra e a Costa 

(Litoral), principalmente Quito e Guayaquil. Na perspectiva da teoria do Adam Przeworski 

(1988 apud FONTAINE, 2002, p. 06) sobre a conjuntura poltica da Amrica Latina, a crise 

de governabilidade do Equador 6 agravada pela converg6ncia de trs fatores chave: uma crise 

econ6mica e institucional patente; uma forte capacidade demonstrativa dos movimentos 

populares e indigenas; e a presen9a permanente, porm indireta, dos militares na vida poltica 

A combina o desses fatores atravs das divis6es regionais, como um eixo horizontal 

de outros fatores como: a capacidade demonstrativa dos movimentos indgenas, que tocar a 

crise dos partidos; a presena permanente dos militares; e a crise econ6mico-institucional, que 
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vai falar da conjuntura de dolariza9ao atual,6 que vamos tentar explicar a crise da 

governabilidade no Equador 

Diviso regional: 

Uma anlise nesse sentido nao precisa ir longe nas explica96es hist6ricas, vamos ver 

simplesmente o que significam as duas cidades no cenrio atual, que al6m de hist6rico, influi 

nas decis6es polticas do governo, nas elei96es e nas din合micas econmicas e nos processos 

sociais do Equador: 

Quito: poder poltico - burocrtico, petroleiro e militar. Antigamente mais 

conservadora hoje mais liberal e apegada aos conceitos de esquerda moderada, pela alta 

presen9a do sindicalismo e o funcionalismo estatal. O poder dos antigos terratenentes se 

radicava na capital. Guyaquil: poder bancrio, politico - 'caciquista', agro-exportador e 

comercial. Historicamente liberal, porm com o crescimento econmico agro-exportador e 

industrial, virou bero do populismo nas grandes favelas e da direita conservadora na banca e 

no com6rcio. O resto do pas est sujeitoa dinmica poltica e econmica das duas cidades, 

tornando cada uma como a cabe9a de cada regio. Guayaquil = Litoral; Quito = Serra. H 

poderes coadjuvantes em provncias como Manabi no Litoral, por causa da dimens乞o 

populacional e econ6mica; e Azuay na Serra por raz6es hist6rico - polticas e intelectuais 

AC呪m‘ゴ磁l'k山nonsかai加α bs movihsentos sociais.Acrise dos Pa,ガdos Poilガcos: 

A alta migra9乞o de pessoas do interior esta mudando a atitude poltica destas duas 

cidades, como o populismo o fez nos anos 60 e 70. As camadas de migrantes vindas do 

interior influem com seus votos as elei96es presidenciais; o regionalismo vai perdendo for9a 

nos setores populares, de grandes favelas e bairros pobres, mas ganha fora no discurso das 

elites17. Nesse cen自rio muitas crises polticas cresceram e amadureceram historicamente e nem 

as ditaduras e a nova democracia as apagaram, elas s6 se aprofundaram. Nas crises que 

culminaram com as quedas de Bucaram e Mahuad, houve muito discurso regionalista nas 

17 Resultado das trs 自  ltimas eleies onde candidatos como l3ucaram ganharam na provncia de Pichincha, 
porm perdeu em Guayas, seu reduto eleitoral natural (Elei96es '96); Mahuad perdeu por pouco em Guayas, 
reduto de Alvaro Noboa (Elei6es '98); Lucio Gutirrez, amaz6nico, chegou a ter um deputado em Guayas e 
ganhar em dms provncias do Litoral (TSE・El Universo 25-11-02), e 6 o primeiro presidente vindo dessa regiAo, 
alheia das castas politicas tradicionais e poderes econmicos serranos e litorneos. 
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elites polticas e nos partidos. Os prprios partidos representam lideranas regionais, que 

casualmente esto ligadas aos antigos presidentes do pas e n乞o a uma estrutura popular ou 

social organizada em ideais, s6 em interesses de grupo e regi乞o 

A seguir s豆o listados os principais partidos polticos do pas 

O Partido Social Cristiano PSC,6 o maior e sua base esta em Guayaquil, integrado 

por empres自rios e caciques polticos; seu lider 6 o ex-presidente Le6n Febres Cordero. O 

Partido Roldosista Ecuatoricmo PRE,6 o segundo maior, sua base e fora so Guayaquil e o 

Litoral, integrado por empres自rios de origem 自  rabe e de comerciantes do varejo; seu lider 6 o 

ex-presidente Abdala Bucaram. A Izquierda Democritica ID, terceira fora poltica, a maior 

em Quito e em algumas provncias serranas, integrado por profissionais de classe m6dia; seu 

lider 6 o ex-presidente Rodrigo Boija. A Democracia Popular DP, quarta for9a eleitoral com 

base em Quito, outras cidades da Serra, e espordicos triunfos no Litoral, o perfil de sua 

militancia 6 similar a ID; h pouco seus dois lideres, os ex-presidentes Osvaldo Hurtado e 

Jamil Mahuad, deixaram a DP. O Movimento Pachakutik6 a quinta fora poltica e representa 

os grupos indigenas da Serra e da Amaz6nia e das antigas esquerdas moderadas; esta no poder 

atualmente em coliga 乞o com o presidente Lcio Guti6rrez, cujo partido Sociedad Patritica, 

ainda esta em estrutura真o; seu futuro vai depender do sucesso no governo; formado por 

militares da reserva, sua base poltica esta espalhada nas tres regi6es. O Partido Renovaci（うn 

Institucional PRIAN, do magnata Alvaro Noboa com base no Litoral, esth no mesmo processo 

que o partido do Guti6rrez. Os outros partidos e movimentos n乞o alcan9am o cinco por cento 

dos votos e est乞o espalhados na Serra e o Litoral. 

Como vemos o Litoral6 disputado pelo PSC e PRE; enquanto que a ID e a DP estao 

na Serra. As novas agrupa96es no tradicionais ou conjunturais tamb6m disputam este espao 

Pachalcutik e Sociedad Patridtica na Serra e o PRLAN no Litoral. Os trs h ltimos partidos 

mencionados, por exemplo, se materializam em virtude da crise poltica dos ltimos seis anos 

e quatro da crise econmica. Esses partidos ou novos movimentos conjunturais, n乞o so 

sociais, pois nao representam uma intermedia9ao social ampla, mas s6 uma estrutura de 

reivindicaao pontual de dadivas, clientelismo e de organiza 乞o eleitoral 

Sanchez Parga (1999) considera que a redu9ao de tempo de campanha para dois meses 

- segundo a nova constitui9乞o - significou um menor desgaste social e poltico para o pas e a 

rentabilidade de recursos investidos nela. A vit6ria eleitoral esmagadora no primeiro turno da 



39 

Democracia Popular, do candidato Mahuad parecia o incio de um novo tempo, ap6s o 

ineficiente governo de Bucaram e dos trs governos que disputaram o poder num 丘  nico dia 

Nunca antes um presidente teve a seu favor numa elei9乞o de governo, tanto e xito e sem 

maiores oposi6es como Mahuad. Sem dvida, isso pode ter contribuido a um "efeito cascata" 

de otimismo, que Mahuad provocou nos eleitores no momento de eleger o Congresso. No ha 

que descartar que uma elevada porcentagem de eleitores "opinou por uma sorte de 'realismo 

poltico', e orientados por um crit6rio ambiguo de governabilidade, que deram a Mahuad a 

maior fora parlamentria possvel" (Idem: 454) 

Porm a incapacidade de Mahuad o impediu de concretizar essa governabilidade. Sua 

queda pode ter sido vista at6 como muito simples ou tola, impensavel para os militares e 

indios levantados em ato de rebeldia. S6 que a fragilidade do regime bem como sua precria 

sustentabilidade poltica partidria e popular, fizeram com que o establishment poltico, n乞o o 

defendesse. Alis, ningu6m se sentia representado pelo governo 

E de se concordar com Sanchez Parga (p. 455) quando afirma que o povo equatoriano 

parece ter comeado a desconfiar da democracia, por6m 6 discutvel sua aprecia車o de que o 

mesmo povo esta acabando por desesperar-se frente aos cmbios de governo e os novos 

presidentes. A queda de Mahuad foi inusitada, ja que o desanimo cidado foi a expresso 

dessa crise nos momentos antes da queda. As 丘  nicas manifesta6es contrrias, no pas nesses 

dias, eram dos i ndios - diferente das manifesta戸es contra Bucaram. Mahuad provocou at6 o 

desgaste na classe mdia, desencantada com a poltica. O Equador ha trs anos atrs chegou a 

ser "o pas com a menor credibilidade na democracia" (Idem p. 456). 

Atualmente, a nova face da dirig6ncia poltica 6 a indigena que emerge junto com 

diversos setores polticos, sociais e setores militares mesti9os de segundo escalをo. As 

dirig6ncias indigenas e sociais no tem sofrido uma perda de legitimidade como resultado de 

sua intentona golpista de janeiro de 2001. Amplos setores da opini乞o p丘blica estiveram 

convencidos que "suas tend6ncias anticonstitucionais e putativamente antidemocrticas, n乞o 

constituem motivo de escndalo. O sistema contra o qual atentaram no 6 visto por muitos 

como genuinamente representativo" (BUSTAMANTE, 2000, p. 47) 

O que causou temor nos grupos da elite poltica tradicional foi a perspectiva da vit6ria 

e ascen9乞o de uma coaliz乞o "pleb6ia" que "possa socavar sua hegemonia s6cio - politica, at 

agora pouco questionada". Al6m do regionalismo, o surgimento dos prejuizos sociais parece 
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ter-se convertido em justificativa para as elites, de que seu poder no devia ser suprimido. 

Basta lembrar manchetes da 6 poca citados por Bustamante: "Triunvirato de ponchos 

indigenas" ou "Baionetas mesti9as dos militares rebeldes". Por6m foi significativo que as 

elites se abstiveram cuidadosamente de perseguir os dirigentes da reviravolta de janeiro de 

2001. Semanas depois do intento revolucionrio, se tentou desarticulara s organiza6es 

sociais, pois 6 pouco comum em qualquer pas do mundo que "golpistas" como foram 

Ant6nio Vargas presidente da Confedera 乞o de Nacionalidades Indigenas CONAIE e Carlos 

Sol6rzano - integrantes do triunvirato ー  "pudessem circular livremente e seguir dedicados s 

suas atividades polticas normais" (Idem, p. 50). 0 movimento indgena para Fontaine (Idem, 

p. 08) "adquirira uma ampla audiencia em 1994 durante as negocia96es da Lei de Reforma 

Agrria, gra9as え  s cotidianas transmiss6es televisivas dos debates". Sua separa 乞o dos 

partidos de esquerda e centro - que os aceitavam como individuos e at6 como grupos 

desagregados ー, fez com que no final da d6cada de 1980 e incio da d6cada de 90, as 

lideranas indigenas criassem uma organizaao nao partid自ria, com uma hierarquia 
democrtica de elei9乞o de lideres e estrutura 乞o de comiss6es internas: a Confederaao de 

Nacionalidades Indigenas do Equador CONAIE. Cinco levantamentos indigenas, desde 1990, 

a impuls乞o e cria 乞o de um Conselho de Assuntos Indgenas em 1994; a cria 乞o esp立ria de 

um Minist6rio Indigena em 1996, e a proximidade com o poder a partir do golpe de Mahuad - 

junto aos coronis rebeldes - fazem da CONAIE e seu brao poltico, o Pachakutik, a 

agrupa9乞o poltico-social com o crescimento mais sustentavel na poltica do pas e exemplo 
das outras agrupa6es indigenas da Am6rica 

Fontaine (p. 09)6 crtico e aponta que "resulta mais fcil parar o pas, bloqueando as 

principais vias de comunica9ao, que elaborar uma proposta de modelo de sociedade". Que o 

movimento indigena parece alucinado pelos seus logros e conquistas e sentencia que ele pode 

sofrer o "sindrome de um adolescente que cresceu rpido demais: seus msculos so dbeis e 

seu corpo hesita". Mas ele chegou ao poder e agora nele suas fraquezas podem estar a prova 

no cenrio pblico, quando sua concep9o de poder e de governabilidade estejam no topo do 

debate pblico e at6 ifios6fico; e, que, alias, podem ser parte das disputas de poder com a 

mesma fora de antes, mas com novos protagonistas e concorrentes polticos: o povo, que no 

6parte da elite poltica e que nao participa das decis6es do governo, muito mais perigosa para 

a CONAIE 6 uma reaao adversa baseada, segundo Bustamante (Idem: 47), em outros dois 
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tipos de valores civicos "realmente existentes na cultura poltica equatoriana: o classicismo e 

o radsm｛戸．  

A presenfa dos militares na vida poltica: 

Uma das tantas causas da queda do Mahuad teria sido o ressentimento de alguns 

militares de classe inferior que combateram na fronteira sul, em 1995. A raiz da 貢  ltima 

campanha armada com o Peru se desenvolviam conversa6es para negociar uma solu9ao 

pacifica ao conifito fronteiri9o. No qualquer negociaao e solu頭o satisfaria s Foras 
Armadas, como diz Sanchez (p. 382). Eis que a paz assinada em Brasilia, n乞o teria agradado 

muito aos militares inconformes com ter aceito a entrega do territ6rio que defenderam, mas 

tamb6m porque a paz trouxe a debate na opini乞o pblica: qual seria o novo papel das Foras 

Armadas no pas? Mahuad, alis, cometeu outro erro: depreciou o salrio dos militares que, 

com a crise, viram diminuir seu poder aquisitivo. As mordomias que na poca de guerra 

tiveram os fardados foi sistematicamente reduzida ap6s os acordos de paz 

A interven9乞o dos militares na poltica deve-se a um projeto de fortalecimento da 

no9乞o de Estado - Na 乞o durante as ditaduras dos anos 60 e 70, por6m o retomo a democracia 

na d6cada de 80 s deteriorou esse conceito pela divis乞o hist6rica entre as elites do Litoral e a 

Serra. Mas, deve-se contrapor o engano de Fontaine, quando chama de "presen9a indireta dos 

militares na vida poltica do pas". Eles, como institui9乞o, tm um poder poltico e at 
econ6mico, acumulado nas丘  ltimas tr6s d6cadas e agora inserido no cotidiano nacional, pelas 

novas fun96es estabelecidas na u ltima Constitui9をo poltica. A classe poltica justificou sua 
fun 乞o de co-participes no desenvolvimento do pas por sua disciplina, mo de obra barata ー  
da milicia - e baixos custos. Sentem-se responsaveis morais e protetores do pas. Sao cada vez 

menos cmplices da politicagem e corrup9乞o dos governos. No Equador, uma alta 

composi9ao mesti9a e i ndia nos oficiais e na tropa, respectivamente, fazem com que uma forte 

identidade ligada a s classes populares v-se construindo nas duas 自  ltimas d6cadas de 

democracia formal. Coincide, alias, que a grande maioria de oficiais do Exrcito6 serrana. Os 

militares, por lega9ao do Estado civil e ap6s a assinatura da Paz com o Peru, vm participando 

cada vez mais de atividades sociais de desenvolvimento: construindo rodovias, programas de 

habita9ao popular indigena, programas de desenvolvimento comunitrio rural, resguardo e 
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policiamento a s zonas ecol6gicas protegidas pelo Estado e aos recursos ambientais n乞o 
renovveis, como bosques de mangue e floresta tropical 

Porm, para realizar essas fun6es, as Foras Armadas do Equador, possuem um 
holding empresarial que atende suas necessidades e de suas famlias: fbricas de roupa e 

sapatos militares; de equipamento e arsenal de guerra; empresas de seguros de vida; INSS 

militar; hospitais militares; supermercados de alimentos e lojas de produtos importados para 

os militares, isentos de impostos; clubes sociais; um clube de futebol; um banco; uma empresa 

martima; uma companhia area; uma universidade paga e vrios centros de educa9乞o de 
primeiro e segundo graus - no gratuitos por certo - espalhados pelo pas. Mordomias e 
facilidades no uso de aeroportos, passagens areas, pedgios rodovirios e portos. Empresas 
de constru9瓦o; participa9ao acionria em montadoras de veiculos, de fbricas de a9o, 
indstrias de camaro, fazendas agricolas, etc. Ou seja, todo um complexo imp6rio social e 

econmico aparte, que, se por um lado movimenta a economia, por outro, tamb6m envolve 

dinheiro e capital entendido como pblico, por pertencer s Foras Armadas 

Politicamente tm uma importante participa9ao nas decis6es estratgicas do pas: os 

militares formam parte dos Conselhos Executivos de institui96es e empresas do Estado civil, 

como a Petroecuador, maior empresa do pas, o "Instituto de Seguridad Social" lESS18, 
Conselhos de empresas e institui96es como Parques Nacionais, Recursos Hdricos, Amaz6nia, 

Eletricidade, Modernizaao do Estado, Aviaao Civil, Aduanas e Telecomunica6es. Se isso 
no 6 ter um poder, Fontaine errou na aprecia をo. O seu representa um poder que vem a ser 
um eixo horizontal que atravessa todos os aspectos da vida do pas. Presentemente, com a 
elei9ao do coronel da reserva Lucio Guti6rrez como presidente, h豆  alguns militares da reserva 
dirigindo Minist6rios e reas estrat6gicas 

Que grupo poltico civil vai poder tirar esse poder e essas mordomias de uma 
institui9ao que agora esta ligada ao poder poltico tamb6m pelo voto popular? 

Crise econづmica eins坑Ucional: 

Os problemas de governabilidade no pas tornam qualquer decis乞o econ6mica em 
poltica, e em ponto de convergencia de pol6micas discuss6es que envolvem uma espiral de 

18 Equivalente ao INSS do Brasil. 



43 

crise, pelos interesses que estas implicam. Przeworski (1988 apud FONTAINE, 2002, p. 07) 

se perguntaria "se o Equador n乞o representa um caso limite de crise de governabilidade, 

confrontado at6 a impossibilidade de assumir a 'democracia de mercado", difundida como 

uma transi9乞o das foras particulares para entrar em esta transi9乞o e aderir a ela, pois depende 

do projeto que esteja na sua base. 

Porm como Fontaine (2000) afirma, a economia equatoriana foi "envolvida num 

processo de dolariza o de fato, devido え  falta de estabilidade da sua moeda e a forte 

dependencia externa" (p.03). 0 processo, apresentado por muitos analistas do mercado local 

como a b6ia de salva o da economia inflacionaria, e impulsionada na opini乞o p丘blica por 

tecnocratas e setores do comrcio, foi tomado segundo Bustamante (p. 46), quase como "uma 

esp6cie de suicidio de classe visando impor e submeter-se a uma racionalidade sistemica 

frrea, impessoal e brutalmente seletiva que nao tem provocado grandes mudan9as nos 

programas macroeconmicos dos governos". As medidas fiindo-monetaristas continuam e a 

infla9乞o s6 mudou de moeda, pois esta continua, e o encarecimento dos produtos somadoa 

constante dependencia das importa6es baratas, esta matando a ind丘stria local e as 

exporta頭es. 

O pais no saiu do saldo em contra na balan9a comercial, nos sete 丘  ltimos meses de 

2002. Os exportadores pouco puderam fazer para levar seus produtos ao exterior. A 

dolariza 豆o fez do Equador um pas pouco competitivo pelo alto custo da vida e dos produtos 

nacionais. も  mais barato adquirir e importar produtos, inclusive agrcolas, do que aqueles que 

o pas produz. Como conseqencia, mais d6lares saem do pas ao exterior. E o modelo agro- 

exportador depende do mercado internacional de pre9os, como a banana, o cacau, o camaro, 

o atum, as flores e tamb6m o petrleo, principal fonte de ingresso em divisas do pas. O 

segundo maior ingresso de rubros ao pas, paradoxalmente, 6 o dinheiro de remessas do 

exterior, enviadas por equatorianos emigrantes nos Estados Unidos, na Espanha e na Itlia 

Chega a mais de US$ 1 bilhao por ano'9 

Para concluir, tradicionalmente o Equador se caracterizou por um baixo nvel de 

institucionaliza9乞o poltica e uma instabilidade governamental que, segundo Robert Kaufman 
e Stephan Hagaard (1991 apud FONTAINE, 2002, p. 04), impedem uma poltica econmica 

coerente a longo prazo. E um circulo sequencial que se vai repetindo e produz um efeito 

'9 E1 Comercio, seao Economia, 07/12/02 
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domin6, que afeta outras 自  reas da sociedade e da esfera institucional e poltica do Equador 

Essa debilidade institucional, por sua vez, aumentou com o enfraquecimento do Estado e as 

divis6es regionais e poltico - partidrias. A divis乞o das regi6es que disputam o poder poltico 

do paisー  al6m de Quito e Guayaquil -, criou uma rivalidade no discurso que - como vimos - 

nasce dos pleitos poltico-eleitorais e do caciquismo de alguns lideres, que s6 contribuem para 

manter dbil o projeto de EstadoNa9o 

2.2.4 A zona de conflito 

Cerca de 600 quil6metros 6 a extens乞o da fronteira do Equador com a Col6mbia, que 

abrange trs zonas ecol6gicas. De leste a oeste: a Amaz6nia, que abrange a metade de 

extensao da fronteira; os Andes que corresponde a cordilheira; e, a floresta u mida do Choc6 

at6 o Pacifico, em iguais propor6es. Alis, trs zonas ricas em biodiversidade. も  importante 

referir que das trs, a mais conflitiva por sua caracteristica geogrfica inspita e de dificil 

acesso, 6 a Amaz6nica; justamente a zona que faz divisa com o departamento do Putumayo, 

lugar onde se esta executando o Plano Col6mbia e onde o movimento do narcotrfico e as 

guerrilhas tem suas caractersticas mais profundas. 

As regi6es andina e do Choc6 tem outras caractersticas no t乞o complicadas, mas que 

durante a pesquisa revelou o protagonismo e influencia dos atores locais como um contrapeso 

ao Plano Col6mbia no Equador, e como referentes validos dessa posi9乞o perante a midia. 

Sucumbios, Carchi e Esmeraldas sをo as trs provncias equatorianas atingidas pela viol6ncia 

interna na Col6mbia; e a continua presen9a de guerrilhas e de delinquentes do pais vizinho fez 

com que o problema ultrapasse a fronteira e se constituisse em debate p自blico e miditico, 

como se observou no decorrer da pesquisa 

Mas as trs regi6es foram atingidas, sobretudo pela pobreza como uma conseqencia 

do centralismo do Estado e inclusive dos meios de comunica9乞o. 'Pobreza que tamb6m6 
priva 乞o da informa o e por essa via, uma forma de marginalidade em rela9ao aos 

movimentos de conforma9乞o e expressao da opiniao publica", (BRUNER, 1996, p. 10). Uma 

noticia que traz o jornal El Universo, no dia seguinte da posse do novo governo,6 patente 

Las provincias orientales de Orellana y Sucumbios no pudieron observar la ceremonia de 
transmisi,n de mando presidencial debido a los continuos apagones que sufren y que 
desestabilizan ei servicio de las antenas repetidoras de las redes Teleamazonas y Gamavisi6n, 
las 丘  nicas que se captan en ia zona... (El Universo. 16/01/03') 
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A hist6ria da regio amaz6nica, a mais afetada pelo Plano Col6mbia,6 diferente das 

regi6es do Litoral e da Serra. Desde incios dos anos 70 a empresa Texaco Petroleum 

Company descobre petrleo na regi乞o, hoje Lago Agrio, capital de Sucumbios. O primeiro 

barril do "ouro preto" foi levado a Quito em cerim6nia especial e louvado pelo povo num 

desfile pelas ruas da capital. Era a redenao econ6mica do pas; porm quem conheceu de 

perto os milagres do petrleo foram a Serra, em especial Quito, e o Litoral. A Amaz6nia, 

apesar de ser o ponto de extra9乞o, era ainda um lugar in6spito e selvagem. De todas maneiras 

seu crescimento no p6de ser evitado, porque as necessidades que a explora 乞o e o traslado de 

pessoal de trabalho desde a capital, trouxeram outras necessidades. A migra o, pelas 

oportunidades de trabalho nesta regiao, aumentou. 

Mesmo assim, Lago Agrio ou Nueva Loja - como se chama oficialmente - teve um 

desenvolvimento muito prec自rio. O centralismo atrasou seu progresso at6 porque a riqueza 

que gerava nao era investida para organizar a cidade e a provncia - por ento pertencentea 

Napo. E justamente a comunica9o foi uma dessas falncias. Da a necessidade de uma infra- 

estrutura de comunica9ao adequada que possa abranger todo o territ6rio do pas. No caso do 

Equador, essa infra-estrutura 6 fraca, sobretudo no que se refere a televis乞o. A TV nacional 

no tem uma cobertura ampla da geografia equatoriana. A Amaz6nia 6 uma esp6cie de 

"Cinderela", apesar de ser a zona estrat6gica e rica 

Foi logo ap6s o conflito b6lico com o Peru, que tanto o Estado, como as empresas de 

comunica9乞o Gamavisi6n e Teleamazonas (redes de Quito) chegaram com seu sinal a uma 

parte do territ6rio amaz6nico, graas え  infra-estrutura de comunica6es da empresa petroleira 

Petroecuador (do Estado). Mediante negocia96es e condi96es com o Estado a televis乞o 

chegou a zona, considerada estratgica em tempos do conflito, por fazer divisa com o Peru 

As justificativas das empresas miditicas para no terem investido antes, foram a falta de 

motivos comerciais2 e a pouca popula9乞o espectadora - a Amaz6nia representa apenas o 15% 

da popula 乞o nacional. Justificativa n豆o valida se na regi乞o 6 fcil sintonizar redes 

colombianas e pemanas. Havia entao, uma falta de identidade alimentada pela ausencia de 

referentes e simbolos nacionais entregues, mesmo que espurios, pela televisao do Equadora 

popula9ao daquela regio 

20 Na 6 poca, a rede TCTV argumentou, como o motivo para no abrir sinal na regio, os altos custos de 
manuten 含o das antenas repetidoras. 
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Ainda hoje6 dificil chegar de aviao a Amaz6nia por motivos meteorol6gicos, e as 

estradas e rodovias s乞o muito precrias. Nessas condi96es a midia do pas dificilmente 

arriscar-se-ia a investir. Thompson (2000) diz que ha competitividade entre as empresas 

jornalisticas que visam fazer seu trabalho, segundo a demanda do mercado leitor, usando 

tecnologia avanada para esse fim: informar rpido. S6 que, na regi乞o, as 丘  nicas tecnologias 

de comunica をo existentes atualmente sao as das empresas petroleiras e as militares, por 

tratar-se agora de zona de risco. Lago Agrio recebe com dificuldade os jornais El Comercio, 

El Universo, Expreso e by de Quito e Guayaquil, que chegam por avi乞o. Os dois primeiros 

tm correspondentes permanentes na provncia que so geralmente jornalistas que partilham 

seu trabalho com outras responsabilidades ou em pequenos meios de comunica9乞o locais. A 

cidade tem apenas um semanrio e trs emissoras, uma delas - a maior - pertence a igreja 

cat6lica local. 

Sucumbios 6 a provncia nmero 21 do pas, criada em maio de 1992, porm a mais 

populosa da Amaz6nia, e a que possui o maior i ndice de popula9乞o flutuante, entre eles 

t6cnicos das empresas petroleiras, que s6 se deslocam de Quito え  regi乞o por trabalho. Junto 

com outras cinco provncias, a Amaz6nia do pas no 6 atrativa para os investimentos da 

grande midia de TV no Equador. Sua importncia poltica come9ou a ampliar-se, justamente 

pelo crescimento poltico - o aumento de provncias implicou no aumento de vagas 

parlamentares, e, portanto, da press乞o poltica para o atendimento do poder central. A chegada 

do primeiro canal de TV equatoriano foi celebrada com festa nas popula96es locais e ainda 

com a presena do presidente interino da Repblica na poca, Fabian Alarc6n 

Em 1999, ap6s o anncio das fumiga6es como parte fundamental do Plano Col6mbia 

no Equador, aparece a Red Civil 庇Monitoreo de los Impactos dei Plan Colombia no 

Ecuador, entidade que coordenara as a96es civis de vigilancia ao redor do Plano, como se 

observar no decorrer da pesquisa. Alexis Ponce (2002), um dos criadores desta rede, 

sustentou que os Andes se preparavam para viver uma 'edi9乞o especial' das modernas guerras 

de baixa e mdia intensidade, e que o Plano Col6mbia deveria chamar-se Plano Andino - 

Amaz6nico, porque toda a regiao seria cenrio de interesse geopoltico das pot6ncias 

hegem6nicas, durante a primeira metade do s6culo XXI 



2.3 Dados da Col6mbia: 

2.3.1 Origem da violencia; o Bogotazo 

As caractersticas do conflito colombiano t6m seus antecedentes em outros conflitos 

que datam de 1830, quando ocorreram nove grandes guerras civis locais: duas gierras 

internacionais, ambas com o Equador; trs golpes de quartel e uma conspiraao fracassada. As 

causas destes conflitos, como explica Villamizar (2000), foram: disputa pela possess乞o de 

terras, pugnas religiosas e pugnas pelo controle dos poderes do Estado - o federalismo e o 

centralismo - em particular a educaao 

O s6culo XIX culminou, no entanto, com a Guerra dos Mil Dias (1.141 exatamente) 

que provocou a morte de 150 mii pessoas. A paz veio com a assinatura de um Tratado num 

barco estadunidense chamado Wisconsin. Os Estados Unidos interviriam entao pelo interesse 

que tinham em construir o canal do Panam, que, um ano depois, se separou da Col6mbia. 

Villamizar (2000) sinala o paradoxo de que a Col6mbia come9ou o s6culo XX sob a tutela 

dos EUA e acabou o mesmo, sob a mesma tutela, e novamente num conflito interno 

Desde o incio do s6culo XX at6 a d6cada dos anos 30, "Col6mbia teve uma sucesso 

de governos conservadores, conhecida como a poca da 'hegemonia conservadora'. Desde 

1930 at6 1946 houve a 'hegemonia liberal', ambos com suas respectivas formas de viol6ncia e 

luta interna pelo poder" (Idem, p.02). S6 que essa luta piorou quando em abril de 19486 

assassinado Jorge Eli6cer Gaitn, lider do Partido Liberal e o candidato com maior op9乞o de 

triunfo a presid6ncia da Col6mbia, o que provocou o chamado 'Bogotazo', que deixou cinco 

mil mortos na capital. Com  isto se iniciou o perodo de viol6ncia que dura at6 hoje, segundo 

Villamizar. 

Para referendar o fim desta luta fratricida, instalou-se no ano de 1953, o governo de 

Rojas Pinilla, com a institui9乞o do sistema de bipartidismo no poder: conservadores e liberais 
So que a referida frmula de solu9ao, s deixou um modelo de exclusao: Governo一oposi9乞o, 

que provocou a forma de rebeldia atual. E importante lembrar, que entre 1985 e meados dos 

anos 90 foi levado a cabo um genocidio poltico que teve como vtimas a 3.000 militantes da 

Uni6n Patri6tica, agrupamento que poderia representar a ruptura do bipartidarismo, mas que a 

viol6ncia a deixou sem seus lideres principais. Durante este perodo tamb6m foram 

eliminados 1.500 membros da Central Unitria de Trabalhadores. Em 1998 "o nmero de 
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homicidios politicos foi de 1.388 e o de desapari96es foradas, de 240" (C()RDOBA, 2000, 

p.112). 

Villamizar considera que o conflito armado na d6cada dos anos 80 foi de baixa 

intensidade. Por6m, o conflito atual, nas circunstncias de violncia,6 um conflito de 

intensidade m6dia. Estima-se que cada ano morrem trs mil colombianos por causa da 

violncia armada e, nessa mesma propor 乞o se produzem seqestros de pessoas a cada ano 

2.3.2 Guerrilhas e Paramilitares 

O Bogotazo foi o estopim que p6de ter iniciado o surgimento dos primeiros 

movimentos guerrilheiros na d6cada dos anos 50. Mas n乞o aparecem por influencia ou 

vnculo com as a6es de Moscou, ou o triunfo da revolu9乞o comunista de Beijing, ou a 
revolu9乞o castrista de Cuba, pois todas elas foram posteriores. Naquela d6cada, nasceu o 

primeiro grupo de autodefesa campesina, no qual ja participava o lend自rio Manuel Marulanda 

Vlez, "Tirofijo", hoje comandante das For9as Armadas Revolucionrias da Col6mbia, 

FARC. Para Villamizar (p. 02) a concep9ao errnea do governo em manejar o conflito 

armado interno, levou ao crescimento destes grupos nas d6cadas seguintes, 60 e 70 

O autor refere tamb6m que as guerrilhas apresentam um incremento no territ6rio 

colombiano, pois acredita que existem al6m dos grupos maiores como as FARC e o ELN, 

entre 18 e 30 grupos a mais. Os de maior importncia: Ejrcito Popular de Liberacin, EPL; 

Movimiento Jorge Eli'cer Gaitn (no centro, oeste e sudeste da Col6mbia); o Ejrcito 

Revolucionarlo dei Pueblo (em Tolima e Quindio) e outros que no ultrapassam 1.500 

homens, segundo a inteligencia da Policia 

O ELN 6 considerado como uma guerrilha de segunda e com oportunidade de rea o 

Nas negocia6es de paz de 1998 teve importantes aproxima6es com o Estado. At6 porque 

seus confrontos com as AUC e suas disputas de territ6rio com as FARC o debilitaram, por6m 

"ainda tem capacidade de resposta e de ofensivas surpreendentes", explica Villamizar 

Caracterizou-se por dinamitar tubos do oleoduto da empresa petroleira Oxy dos Estados 
Unidos, uma das impulsoras do Plano Col6mbia. 

Em toda sua hist6ria os grupos guerrilheiros de esquerda colombianos 'foram 

aut6nomos" e no dependeram de foras de poder econmico. O conflito armado tem "a 
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tendencia a degradar-se e estender-se a grupos n乞o intervenientes como a sociedade civil, o 

que potenciaria o risco de interven9乞o de uma pot6ncia de fora como os EUA", diz 

Villamizar. Os recursos destes grupos provm de doa6es volunt自rias e foradas, do seqestro 

e do narcotr自fi co. "Tudo isso, permitiu conformar estruturas de exrcito, com suas autoridades 

e hierarquias, entre civis e militares em algumas regi6es do pas. Esses grupos so 

responsaveis por 30 por cento das viola6es aos direitos humanos na Col6mbia" (j. 03) 

Para que se tenha uma id6ia da organiza9乞o das FARC, no Quadro 08 se apresentam 

alguns dados sobre sua estrutura: 

Quadro 08一  Blocos das FARC. 

Fonte: El Universo, 20/02/0221 

Em fevereiro de. 2002 durante a ruptura das negocia96es de paz houve uma troca de 

acusa6es entre os atores e a sociedade civil organizada. O ex-presidente Pastrana acusou as 

FARC usando estas express6es: "Hoje as na6es do planeta sabem que n乞o sao 'robin hoods' 

que lutam pelo povo oprimido, seno pessoas sem escrpulos que nao t6m problema em 

assassinar crian9as para conseguir seus fins" (PASTRANA, Andrs, 2002). Os atentados das 

FARC, pouco antes do fim das negocia96es, segundo Pastrana, alcan9aram o nmero de 117 

em somente 30 dias. Quatro carros bomba; sete campos minados; cinco ataques a instala6es 

do Estado; vinte civis mortos (mulheres, crian9as incluidos); trinta e trs torres el6tricas 

destruIdas; dois tubos do oleoduto destruidos; trs pontes dinamitadas e outros, como 

atentados ao servi9o de a gua potavel e o seqestro de um avi乞o em pleno v6o e de cinco 

congressistas (Idem, p.03), o que obrigou ao governo ao rompimento definitivo 

Na zona de distens乞o, entregue por Pastrana como medida de confiana e que abrangia 

42 mil quil6metros quadrados, as FARC construiram, de acordo com Pastrana, estradas no 

meio da selva, ampliaram pistas de avi6es, com fins ilicitos; bem como aumentaram a 

21 Porm para os analistas militares, as FARC teriam 17 mii soldados 
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produ9o de coca. Mas as FARC contra argumentaram que "s6 fizeram obras p自blicas, tais 

como rodovias e pontes em cinco municipios do pais, e pavimentaao de ruas em San Vicente 

dei Cagun, zona de despeje"22 

A expectativa criada nos grupos civis deixou um nimo de decep9ao, pois eles 

responsabilizaram tanto o governo como as FARC pela ruptura das negocia6es. "Em 3 anos 

eles n乞o avan9aram em temas essenciais - como emprego, educa 乞o, pobreza, e sade - mas 

s6 em assuntos formais: como a amplia 乞o do tempo na zona de despeje"23 

Enquanto as guerrilhas das FARC, e do ELN "atemorizam a classe mdia urbana com 

seqestros e extorsao para apoiar sua insurgncia, as Autodefesas Unidas de Col6mbia AUC, 

no entanto, se auto denominam como defensores dessa classe" (CARRIGAN, 2001 p. 01). Os 

paramilitares s豆o foras paralelas que nasceram com o financiamento de terratenentes, 

polticos e militares. Eram chamadas de guerrilhas brancas ou passaros, na d6cada dos anos 

50. Hoje h uma estrat6gia paramilitar auspiciada por criadores de gado, fazendeiros, polticos 

e autoridades locais, ou membros militares em algumas brigadas, que se financiam legal e 

ilegalmente, segundo as economias regionais, na visao de Carlos Castaflo comandante das 

AUC. Tamb6m se estima que h nove grupos paramilitares; entre os mais importantes se 

destacam: as Autodenfesas de Crdoba e Urab; as Autodefensas Unidas de Santander; as de 

Casanare; os Maceteros e outros menores. A maioria delas atua em coordena9o com as 

AUC, segundo Villamizar (p. 04). Mas tamb6m a finalidade poltica dos grupos parece uma 

inc6gnita, o que levanta indaga6es sobre sua origem. 

A versao de Jaramillo&Franco (1999)6 que em finais da d6cada dos anos 1980 

apareceram os grupos de autodefesa, os quais realizaram em algumas zonas, alian9as com os 

narcotraficantes como o Cartel de Medellin, que liberou uma cruenta guerra ao Estado - desde 

principios da d6cada dos anos 80 at6 come9os dos anos 90 - que afetou de maneira decisiva a 

atividade poltica. 

Dietrich (2002), por sua vez, argumenta que o procedimento dos paramilitares 

colombianos 6 exatamente o mesmo dos mercenrios que na Nicargua eram conhecidos 

como os "Contras". N乞o atacam a guerrilha, pois os paramilitares no vivem em 

acampamentos - como a guerrilha faz ー, senao nos povoados. Sua fun9ao no 6 destruir a 

22 Cf. Comunicado de Prensa das FARC. 20/02/2002. 
23 Cf. Comunicado de Prensa, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil, 20/02/2002. 
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guerrilha senao sua base social: cultivar a cultura do terror e o medo nas popula6es 

campesinas usando mtodos cru6is 

E incerto o nmero de viola96es provocadas pelos "paras". Villamizar cr6 que "elas 

so as responsveis pelo 70 por cento das viola6es aos direitos humanos em 2000" (p. 04); 

entanto Carrigan aponta 80 por cento "em rela9乞o aos assassinatos polticos e massacres ou 

chacinas no mesmo ano" (p. 03). As chacinas dos esquadr6es da morte das AUC em pequenos 

povoados buscam matar os chamados "auxiliares das guerrilhas", que so: 1) pessoas que 

venderam algo aos guerrilheiros; 2) pessoas que t6m ensinado a jovens que logo ingressaram 

as filas das FARC; 3) quem veste de forma no devida; 4) quem perdeu documentos de 

identidade. Os "paras" levam-nos em grupo e o resto de testemunhas, familiares e vizinhos 

sao obrigados a assistir, a matana. Os mtodos sao atrozes: a) com moto-serra extraem as 

vsceras; b) decapita o com machado; c) mutila9ao das vtimas; d) estupros, 

estrangulamentos; e) saqueios e incndios de casas. O objetivo das chacinas, segundo 

Carrigan, 6 criar terror na populaao salva, para ela n乞o engrossar as guerrilhas e ajud-las 

com alimento e dinheiro. Mas tamb6m para deixar livre o caminho aos seus seguidores e 

simpatizantes a ocupar os povos e impor a sua lei 

Operam em 26 dos 32 departamentos colombianos = 70 por cento do territ6rio. Nos 

dois 丘  ltimos anos as AUC teriam duplicado de quatro mil a oito mil homens (ano 2000) 

Analistas militares - citados por Carrigan (Idem: 01) ー  acham que continua crescendo daqui 

em pouco tempo ultrapassar乞o o Exrcito campones das FARC de 17 mil homens. Enquanto a 

pobreza alcan9a patamares recorde e o desemprego rural empurra os jovens camponeses a 

unir-se a s guerrilhas tanto de esquerda como de direita. Ganham de US$ 200 a US$ 450 no 

mes. 

Atravs de uma funda o, a FUNDIPAZ, criada h tres anos e financiada pelo 

narcotr.fico, as AUC governam essas zonas, onde se elege a dedo a s autoridades e candidatos 

a elei9乞o: deputados e governadores. Financia a constru9o de rodovias; colgios e abrigos, 

brinquedos, brigadas militares gratuitas, medicamentos subvencionados, estrutura pblica, 

escolariza 乞o para meninos e adultos. Assim "enche o vazio grande deixado pelo Estado 

insuficiente". (Idem: 05). 

Os povos dominados pelas AUC, tm um estilo de vida fascista italiano da II Guerra: 
pistoleiros patrulhando as ruas; medo desconfiana, todo mundo se vigia, ningu6m opina sobre 
nada em apartadas cidades na costa norte de Uraba. Os homens nao levam brincos nem cabelo 

'i了 	 富‘・典如＄ー」  
、  

g姉がec? 5邑on己‘ ~ 
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cumprido e as mulheres n含o vestem mini-saia, nem cal9a justa; no se estuda filosofia nas 
escolas; s6 certo tipo de m丘sica pode ser escutada nas discotecas; os festivais 6 tnicos e 
culturais esto proibidos assim como certos cerimoniais religiosos. (Miami Herald, Am6rica 
Latina, 30/07/O 1). 

Num momento determinado, Castaflo usou a midia para dar entrevistas e ganhar fama 

e certa popularidade. A popula9乞o chegou a mudar de opini乞o sobre ele e as AUC, de acordo 

com Carrigan. Vestido casual elegante e justificando as matan9as, como salvador da ptria; 

grande leitor de autores como Fallaci, Garcia Mrquez e Benedetti. "Nosso 貢  nico inimigo sをo 

as guerrilhas que converteram a classe mdia em objetivo militar", afirmou. De gangster virou 

estrela miditica, pois depois de sua primeira entrevista, uma rede concorrente o procurou 

para entrevist-lo de novo. Se especula que essa foi uma estrat6gia sin6rgica que "ajudou a 

abrir passo a Alvaro Uribe ao poder; dai que pouco depois, pela internet, anunciou seu retiro 

das AUC", (El Comercio, Mundo, 27/05/02). 

A visdbde terrorismo da Cdsa B九mca em Amrica La功ia. 

A raiz dos atentados em Nova York, a Casa Branca mudou seu discurso sobre os 

grupos guerrilheiros. Pois em meio de uma negocia9ao de paz com o governo colombiano, 

dificilmente um grupo rebelde poderia estar sentado na mesa de discussをo enquanto esse 

governo estiver recebendo dinheiro dos EUA, para combater o narcotrfico e os cultivos 

Razo pela qual, ap6s a classificaao dos grupos "terroristas" no continente, a Casa Branca 

pressionou a Pastrana a romper o dilogo. O governo dos EUA considera as FARC como o 

grupo terrorista internacional mais perigoso neste hemisfrio. Formam parte da lista de 

Organiza96es Terroristas Internacionais do Departamento de Estado. 

O fenmeno terrorista para o governo dos EUA tem sido por 20 anos ou mais, parte da 

vida dos pases da Am6rica como Col6mbia e Peru. Mas para Taylor (2001) o "terrorismo" 

moderno teve origem em nosso hemisfrio, quando os movimentos revolucionrios 

come9aram a formar-se ao longo das Am6ricas. No ano de 1969, o primeiro seqestro 

"terrorista" de um embaixador estadunidense teve lugar no Brasil. "O embaixador Burke 

Elbrick foi tomado refm por grupos revolucionrios" (Idem, p. 01) 

A aprecia 乞o das FARC para Taylor, funcionrio estadunidense do Departamento de 

Estado, no que diz respeito a eventos recentes acontecidos na Col6mbia contra 

estaduriidenses, foi a seguinte: "As FARC assassinaram 13 estadunidenses desde 1980; 
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seqiestraram mais de 100, incluindo trs missioneiros em 1993, que consideramos, est乞o 

mortos"@01) 

A diplomacia dos EUA admite que o maior perigo, representam os paramilitares, 

vinculados ao Exrcito da Col6mbia, que luta de maneira vaga e s6 de vez em quando, contra 

os paramilitares; geralmente pela press乞o dos EUA. Mas tamb6m advertiram que "as AUC 

s乞o uma ameaa maior na democracia colombiana" (CARRIGAN, p. 01), do que 

"representam a guerrilha, os 'narcos' ou outros delinquentes"低OMERO, 2002 p. 02). 

Como dado complementar se inclui a lista das organiza96es terroristas na Am6rica, 

segundo Taylor (p. 02): 

FARC (que estariam interligados segundo o Departamento de Estado, com o IRA [Irish 
Republican Army], e oETA [Exrcito Separatista Basco]), ELN e AUC, colombianos. 

Sendero Luminoso, peruano, embora enfraquecido, ainda ativo. 

A trplice fronteira, Argentina-Brasil-Paraguay onde h atividades de grupos isl含micos, 
em particular o Hizbullah e provavelmente Al Qaida. 

2.3.3 Narcotrfico e cultivos, a debilidade do Estado 

Col6mbia viveu e vive ainda a contamina 豆o do narcotr.fico nos estamentos e 

hierarquias polticas, militares, judiciais e at6 jornalisticas. Ja o triunfo de Ernesto Samper nas 

elei96es presidenciais de 1994 foi acompanhado pelas "acusa6es sobre o financiamento da 

sua campanha com dinheiro do narcotrfico" (JARA.MTLLO&FR.ANCO, 1999, p. 210). No 

perodo presidencial de Ernesto Samper (1994-1998) houve distintos processos penais 

adiantados contra congressistas e membros da elite poltica que "fizeram evidente para o pas, 

os nexos existentes entre a poltica e a mafia do narcotr.fico" (p.21 1). Com estes antecedentes 

os EUA acompanharam os processos de "certifica9o" do pas, chamado assim para dar um 

certid乞o de boa ou ma conduta aos pases que ajudavam ou n乞o no combate ao narcotr.fico, 

por tanto no factiveis de conseguir ajuda econmica dos EUA. 

O ex-presidente Bill Clinton (2000) ao lan9ar o Plano em li de janeiro de 2000 

justificou essa ajuda por ser de mtuo interesse para os dois paises e suficiente para 

impulsionar as politicas de controle 

O cultivo de coca na Colmbia se duplicou, passando de 50.000 hectares (125.000 acres) no 
ano 1995, a 100.000 hectares (247.000 acres) no ano 1998. 0 cultivo de papoula tem 
aumentado de quase nada a 6.000 hectares (quase 15.000 acres), produzindo suficiente herona 
de alta qualidade para satisfhzer um 50 por cento da demanda estadunidense, (. 02) 
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Um mapeamento hist6rico-geogrfico dos cultivos explicado por Daro Villamizar 

(Idem: 04) nos da uma melhor id6ia da distribui9乞o dos cultivos 

Marihuana: na d6cada dos anos 60 apareceu na Col6mbia o cultivo da maconha. 

Atualmente 6 cultivada na regiをo do Magdalena, Santa Marta, a Guajira, o Cauca. Estima-se 

que um hectare produz 375 quilos por colheita anual 

Amapola: o cultivo da papoula apareceu em finais da d6cada dos anos 80 no maci9o 

colombiano ou "bota caucana": Cauca, Putumayo, Caqueta. Calcula-se que o rendimento 

m6dio por hectare da papoula estaria em 6 quilos, contando com duas colheitas por ano 

Coca: aparece na d6cada dos anos 70; as zonas de cultivo sao os departamentos de 

Putumayo, Bolivar, Cesar, Meta, Guaina, Guaviare. A coca por hectare rende 1.250 

quilogramas de folha cada 100 dias (ha trs cultivos grandes cada ano). E para produzir um 

quilo de pasta s乞o requeridos uns 568 quilos de folha, ou seja uma m6dia de 2,2 quilos de 

pasta por hectare em cada uma das colheitas anuais. Inicialmente os cultivos iam 

acompanhados de processo de coloniza9乞o de terras. T6m-se usado no menos de trs 

hectares para cultivos artesanais. 

E com o cultivo e colheita, tamb6m chegam as ganancias, Villamizar calcula quea 

Col6mbia chegaram nos立  ltimos 20 anos ao redor de US$ 50 bilhes (US$ 2 bilhes por ano) 

por causa do narcotrfico. Isso explica de certa maneira que apesar de catastrfica e grave 

crise econ6mica que afetou e afeta ainda aos pases Andinos, a Col6mbia 6 o u nico pas da 

regiao com estabilidade econmica e financeira. Mas, o grande consumo, os precursores 

quimicos, as aeronaves, os bancos - e contas bancrias -, tudo o que 6 utilizado para o trfico 

ilicito vm dos paises ricos. Dos quase US$ 500 bilhes que gera o trfico por ano, 80 por 

cento fica nos paises ricos nas contas de bancos estadunidenses ou de paralsos fiscais24. 

Paradoxalmente, os EUA que supostamente lideram a luta contra o trfico de drogas, 

faz pouco para reduzir o consumo e fiscalizar as contas bancrias. Indagado um Senador 

republicano dos EUA, sobre as medidas polticas que seu pas tomou para erradicar o 

consumo, disse: 

24 Cf. VARGAS PAZZOS, Ren, 2000. 
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Estamos na primeira etapa da administra9do e ainda no temos conformado a cabea da 
politica anti-narcticos e controle. Estamos no processo de organiza頭o nesse sentido. 
(GROSSMAN&BEERS, 2001). 

Outra viso crtica a da o senador Paul Welistone (DーMinn.): 

A respeito do tema da guerra contra as drogas, n言o s6 penso que seria mais 丘  til investir 
dinheiro na redu戸o da demanda em nosso pais; ha uma razo para o comrcio da Col6mbia de 
300 toneladas mtricas de cocaina, e 6 a demanda nos EUA todos os anos (...) Pede-se fuinigar 
aqui ou acol自  e o 丘  nico que conseguiremos 6 que os cultivos se desloquem de um lado para 
outro. (WELLSTONE, Paul. 2001). 

A pergunta 6 obvia: Como os EUA t6m um plano estruturado, financiado e 

operacionalizado de luta contra as drogas e narcotrfico e n乞o tem, na mesma intensidade e 

medida, um plano para erradicar o consumo no maior mercado comprador e financeiro das 

drogas, como so os prprios EUA? 

Outra pol6mica na Col6mbia 6 o uso que o Governo ja fez muito antes do Plano 

Col6mbia em planos de erradicaao, de herbicidas como o parajuat e glifosato para os trs 

tipos de cultivos de maneira intensiva e extensiva, mas sem sucesso. Villamizar (Idem: 04) 

indica que a ONU estabeleceu planos de erradica9をo entre 1994 e 1998 de 16 1.759 hectares 

de coca, porm entre 1995 e 1998 os cultivos cresceram de 50.900 hectares a 101.000 

Em Putuniayo, fronteira com o Equador, historicamente abandonada pelo poder 6 onde 

se encontra uma alta porcentagem de cultivos ilicitos. Isso facilitou que desde a dcada dos 

anos 70 se fortale9am os fenmenos de ilegalidade, tais como as guerrilhas das FARC, os 

paramilitares, e os cultivos de coca, considerados pelos campesinos como uma reden 乞o. A 

este respeito, Villamizar afirma que os cultivos chegam a ocupar 56.000 hectares, equivalente 

ao 46,4 por cento do que 6 cultivado na Col6mbia; considerando-se que o 96 por cento dos 

cultivos so industriais - no artesanais 

Putumayo 6 hoje o principal cenrio do conflito e por encontrar-se na divisa com o 

Equador, a popula o esta desamparada e ftigindo ao sul do pas, principalmente a popula o 

indigena, que corresponde a nove etnias e composta de aproximadamente 27.000 pessoas dos 

332 mil habitantes que tem o departamento. Da que ja se fala dos traslados de cultivos de 

coca a s provincias amaz6nicas fronteiri9as do Equador com a Col6mbia. Camponeses da 

provncia de Sucumbios "recebem ofertas para cultivos com boa rentabilidade e cursos para 
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saber manejar os cultivos de coca" (LUCAS, 2001 p.01). Para os camponeses o cultivo de 

coca 6 mais fcil e rent豆vel do que plantar caf 

Os cultivos do Putumayo s乞o protegidos ou diretamente administrados pelas guerrilhas 

e paramilitares, mesmo que eles o desmintam. As PARC, por exemplo, tentaram desvincular- 

se do cultivo de coca quando responderam a s acusa6es do presidente Pastrana durante a 

ruptura das negocia96es de paz, explicando que os cultivos encontrados na zona de distenso 

pertenciam aos campesinos pobres, que esquecidos pelo Estado, t6m que recorrer a essa 

prtica para subsistir 5 

O Estado em tal cenrio tenta impor ordem na referida zona, ap6s o incremento dos 

conflitos e disputas pelo seu controle. A ausencia do Estado no pode ser atribuida 

diretamente aos aspectos mencionados: interferncia do narcotrfico, o conflito armado 

interno e outros, que so, na verdade, express6es dramticas de uma crise poltico-social mais 

ampla. Villamizar sintetiza da seguinte forma os graves problemas estruturais 

a ausncia do territrio e perda de legitimidade do Estado, a impunidade, perante a Lei. dos 
poderosos e o enfraquecimnento da mesma; a corrup戸o e outras express6es de subordinaco do 
pblico a favor de interesses individuais; a fragmenta5o e acultura 言o das camadas sociais: a 
crise dos partidos polticos; o uso da fora para dirimir assuntos familiares, trabalhistas e 
polticos; e outras injusti9as tpicas de pases latino-americanos (Idem: 02) 

Todas essas debilidades sao similares a s do Equador. Embora a diferena seja muito 

maior, pois o cenrio do conflito armado colombiano ocupa todo o territ6rio continental, com 

exce9ao da ilha de Marbelo (Pacifico norte) e as ilhas San Andrs (mesmo que este seja ponto 

de trfico de armas) e Providencia. 

A aus6ncia do Estado 6 constatada no grau de viol6ncia e morte dos cidadをos 
colombianos desde tempos antigos26. Dados de Jaramillo&Franco (1999) sobre direitos 
humanos e violncia socio - poltica na Col6mbia, no perodo 1990-1998, revelam que por 

ano morrem na Col6mbia, "uma m6dia de 30 mil pessoas (83 pessoas por dia). E nem as 

autoridades polticas se sentem seguras, pois entre 1992-1997, 45 prefeitos morreram 

assassinados em 15 departamentos" (p. 203) 

25 Cf. Comunicado das FARC do 20/02/02 
26 Villamizar afirma que entre 1886 e 1900 morriam na Col6mbia da maneira violenta um de cada 20 
colombianos. 



2.3.4 Pastrana e a Daz. A eleico de Uribe 

Em outubro de 1997, num plebiscito pela paz, "aproximadamente dez milh6es de 

colombianos votaram pelo mandato que obrigava a todos os candidatos a presid6ncia a buscar 

a paz na Col6mbia atravs da negocia をo poltica" (PASTRANA, 2002, p. 01). Oito meses 

depois 6,5 milhes de colombianos elegiam Andr6s Pastrana como presidente num resultado 

considerado hist6rico. 

O concorrente do Pastrana, candidato de situa をo, Horacio Serpa, foi quem deu uma 

6nfase especial ao tema da viol6ncia e a paz, "enquanto que Pastrana tocou de maneira 

recorrente o tema da corrup9乞o do governo saliente" (JARAIMTLLO&FRANCO, p. 233). Vale 

mencionar que, na poca, Pastrana nao colocou na sua agenda este tema perante os eleitores 

porm, na campanha manteve - poucos dias antes do segundo turno - contatos com os lideres 

das FARC. "Tirofijo" o chefe guerrilheiro, deixou transparecer seu apoio ao candidato, o que 

favoreceu as aspira6es de Pastrana, em vista do grande interesse dos colombianos por um 

acordo de paz com a guerrilha. Pastrana ent乞o teve a aprova 乞o de Marulanda o que pode ter 

determinado sua vit6ria. Assim, preocupou-se com a estrat6gia de falar sobre a corrup9o, 

para no tornar mais complicado o tema da paz e n乞o assumir compromissos delicados. 

Jaramillo&Franco observam que um triunfo de Horcio Serpa teria significado para Col6mbia 

"continuar isolada internacionalmente, enquanto que a vit6ria de Pastrana contribuia para um 

rpido melhoramento das rela6es com os EUA" (p. 263). Ficou evidente que Pastrana era o 

candidato dos EUA. O Plano Col6mbia, no entanto, foi levemente mencionado na posse do 

mandat自rio no dia 7 de agosto de 1998, como um "Plano Nacional de Desenvolvimento 

'Cambio para construir la Paz" (C6RDOBA, Piedad, p. 102) 

Para esta autora, o vazio do Estado na Col6mbia e as cifras sociais foram o teor desse 

plano: dois de cada trs colombianos excluidos sem garantia dos direitos sociais; 70 por cento 

da fora de trabalho estava desempregada (18,1%) ou em empregos precrios (28% de 

subemprego, 54% na informalidade), ou seja, 2 milhes de desempregados pela violncia. "A 

classe m6dia, que luta pela sobreviv6ncia e a tranqilidade, opta por sair do pas: 200.000 de 

forma legal, segundo o Departamento de Seguran9a da Col6mbia DAS" (p. 100) 

Originalmente O Plano "Cambio para construir la Paz, 1999 - 2002" tinha projetado 

um valor de US$ 32,780 milh6es, distribuidos assim: 48,6 por cento para recursos em 

57 



58 

entidades p自blicas; 27.6 por cento com endividamento; 18.7 por cento de privatiza6es; e, 5,1 

por cento em outros. Para um perodo de dois anos. Villamizar diz que no incio o Plano "foi 

concebido pela administra 乞o Pastrana como um Plano Marshall para Col6mbia, com o 

objetivo de obter fundos para a reconstru9乞o do pas" (p. 05). Com essa primeira versをo o 

Plano foi discutido inclusive com a guerrilha das FARC. Mas as dificuldades de 

financiamento local27 fizeram com que se iniciem as gest6es de busca de financiamento no 

exterior, O governo ent乞o "desconheceu o Plano de Desenvolvimento aprovado pelo 

Congresso da Repblica, recorreu aos EUA e surgiu o Plano Col6mbia" (CORDOBA: 102) 

Isso provocou a ira das guerrilhas, o que gerou a interven9乞o direta dos EUA no Plano, 

o incio das fumiga6es a s planta96es, sustento das guerrilhas. C6rdoba manifesta que o 

Plano longe das promessas de paz, prosperidade e fortalecimento do Estado, "iria causar todo 

o contrrio: mais conflitos sociais, polticos, ambientais e o armado" (p. 101). H uma vers乞o 

confirmada de que o Plano original foi trocado pelo Departamento de Estado dos EUA, por 

outro com um alto componente de guerra contra o narcotrfico e outra elaborada pelo 

departamento de Planejamento da Col6mbia 8, com uma e nfase na paz, omitindo o tema das 

drogas - ambas com o assessoramento de um t6cnico da petroleira Oxy. Segundo a imprensa 

colombiana, em 13 de setembro de 2000 iniciou-se a aplicaao do Plano Col6mbia com a 

erradica 豆o de planta6es de 15 toneladas de coca, ou seja, sete mil hectares, e cinco mil 

hectares de papoula no departamento de Nariiio. (El Tiempo, Poltica, 14/09/00) 

Ngocia es k Paz: 

Simultaneamente a paz come9ou a ser negociada em 1998. Pastrana tomou medidas 

radicais como a implantaao da zona de distenso e uma mesa permanente de dilogo com o 

funcionamento de audi6ncias p立blicas, com a participa 乞o de cidad乞os. Embora tudo isso 

aconteceu no meio do fogo cruzado o que foi visto como um obstaculo permanente, e que no 

final de contas dificultou o processo e os avan9os nos dialogos, pois no teve um cesse de 

fogo definido. As negocia96es duraram trs anos e meio e nela confluram, a comunidade 

internacional como poucas vezes na hist6ria da Am6rica. 

27 Dos US$23,3 milhes do Oramento Geral da Naao, no ano 2000, o governo s dispunha de 50,4 por cento 
do requerido, correspondente a ingressos correntes para financi-lo. 
28 Esta verso foi apresentada a Comunidade Europia por Pastrana em 1999, segundo Villaniizar. 
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Porm ap6s o rompimento, Pastrana admitiu uma estrat6gia do governo que 6 parte 

integral do Plano proposto pelos EUA, qual seja, o fortalecimento do Estado atrav6s de seus 

corpos de seguran9a: "no fomos ingenuos durante todo o processo. Temos apostado pela paz 

mediante o dialogo, porm simultaneamente fortalecemos nosso poder militar"(PASTRANA, 

p. 03). Pastrana referiu-se ao Plano como "a maior estrat6gia de investimento social de nossos 

tempos: A revolu9乞o que a guerrilha pretende promover, ns ja estamos fazendo. Porque a 

revolu車o social 6 feita com obras, n谷o com terrorismo" (Idem, 02, 03). 

Almrl7 Uribe: 

Meses antes da ruptura, em que o mundo estava ainda impactado pelo atentado de 

Nova York, a Col6mbia iniciava sua campanha eleitoral. Uma nova discuss乞o sobre o 

terrorismo comeou, sobretudo pela inclusao dos guerrilheiros colombianos como grupos 

terroristas inimigos dos EUA. Sob essa premissa, Pastrana come9aria a ser pressionado a 

romper as negocia⑩es e abrir passo ao novo estreante, candidato com poucas op96es ainda 

nas pesquisas, porm o mais aberto a uma guerra contra os rebeldes, Alvaro Uribe 

O hoje presidente Uribe argumenta que o avan9o militar outorga uma maior foraa 

negocia 9o. O Plano Col6mbia, ent乞o pode ser o catalizador de tal negocia 乞o. O tema do 

baque e dos atentados em NY, os ataques no Afeganist乞o e a presena do Al Qaida 

diminuiram o campo de discussをo que o processo tinha lugar na comunidade internacional. 

Pastrana tentou seus b ltimos passos mostrando uma imagem de lutador esfor9ado pela paz e 

s6 fortaleceu os cen自rios de guerra com um maior escalonamento de confronta をo nas grandes 

cidades, o que ja vem acontecendo com atentados como o de seis de fevereiro passado em 

Bogot. 

Nas elei6es de junho de 2002 introduziu-se na agenda poltica aos patrocinadores da 

extrema direita dos AUC, que Carrigan (Idem: 01) denomina de criadores de gado, 

empresrios rurais, narcotraficantes, polticos regionais, oficiais do exrcito ativos e da 

reserva. Alvaro Uribe foi o candidato sem-partido, educado em Oxford e Harvard e que os 

analistas polticos colombianos chamam a "cara pbblica poltica desses grupos de direita" 

(BIGUIO, 2002, p. 02). Uribe foi o governador de Antioquia; seu pai foi assassinado pelas 

FARC, e ele prop6s na h ltima campanha eleitoral a cria9乞o de uma milicia civil de prote 乞o e 
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assumiu o compromisso de proporcionar armas a um milhão de colombianos. "Soava a 

legalizar o para-militarismo". (El Comercio, Editorial, 23/08/02). 
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, 
CAPITULO 3-OS JORNAIS ANALISADOS 

Os instrumentos de pesquisa do presente trabalho foram dois jornais do Equador. Sem 

pretender desmerecer o papel da TV e do Rdio, o estudo vai sustentar as razes pelas quais 

se fez o seguimento dos impactos e o tratamento do Plano Col6mbia na midia e 

especificamente nas edi96es digitais dos dois jornais. 

As raz6es est乞o ligadas aos antecedentes hist6ricos dos jornais e seu contexto regional 

Dessa forma se pretende entender o contedo do publicado em rela9乞o ao Plano Col6mbia. 

Justamente para no cair na negligencia que, segundo Maldonado (2001), geralmente caem os 

cientistas sociais ao analisar mensagens e contedos ideol6gicos dos meios de comunica o, 

como fazer pesquisa de textos de ciencia. Diz o autor "O conhecimento do processo de 

produ9o, das caractersticas pr6prias de cada veiculo, simplesmente costuma ser 

desconsiderado". 

Jornais, televiso e rdio disputam consumidores, e para isso desenvolvem estrat6gias 

cada vez mais ousadas para agradar ao publico. S6 que eles tamb6m t6m uma 

responsabilidade. Ha varias aprecia6es sobre os papis das midias. Brunner (1996), por 

exemplo, diz que a TV 6 inapropriada para formar um marco de conhecimento adequado por 

ela oferecer uma informa 乞o fragmentria, descentralizada e nao especifica. Distinto, no 

entanto, 6 o papel da imprensa escrita, cujo efeito 6 justamente o de ordenar e dar um contexto 

as notcias dispersas, pondo-as num determinado marco de interpreta 乞o. Por quest6es de 

tempo a TV recolhe um tema em forma superficial e pontual, cria no espectador a ilus乞o de 

estar informado, apesar de que em geral, os fatos s6 se alcanam a compreender em maior 

profundidade quando 6 agregada a leitura complementar de um peri6dico - no dia seguinte" 

(SCHENK, 1990 apud, BRUNNER, 1996, p. 31)29 

Considerando o crit6rio de Paolozzi (1996), de que foram os jornais os que fizeram 

hist6ria, com dados mais precisos do que a TV, cuja precisao esta nas imagens, que, no 

entanto liberam ao espectador a interpretar fatos sem orienta9乞o adequada. Ou como afirma 

29 De forma particular menciono que em qualro anos e meio de rep6rter de TV a vida do telejornal esteve 
sustentada muitas manhs a leitura dos jornais, para pegar temas a produzir e mostrar em imagens o que estava 
magnificamente escrito no papel. 
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Cohen (1963 apub PAOLOZZI, 1996, P. 13), em dizer aos leitores sobre o que eles devem 

pensar. 

A este respeito Castells (1999) contradiz Cohen ao afirmar que: "Nas sociedades 

contemporneas, as pessoas recebem informa6es e formam sua pr6pria opini豆o poltica 

essencialmente por interm6dio da midia, e principalmente da televiso"30. O efeito imediato6 

que "as reportagens exibidas na TV produziam um impacto muito maior no p自blico" 

(PAOLOZZI: 125). Ou porque a televiso constri uma estrat6gia discursiva 

predominantemente 'ao vivo' enquanto que os jornais trabalham com a no9o de tempo e 

atualidade, em termos diferenciados, na aprecia9乞o de Fausto Neto (1989) 

A experi6ncia, porm, se repete em todos os telejornais do pas e nos noticirios de 

rdio onde so uidos, aos ouvintes, as manchetes e contedos do que esta escrito nos jornais. A 

veracidade do que est escrito vai ser determinada por quem esta ouvindo ou assistindo. Eis 

que os jornais religiosamente consultados sao os mais prestigiados e documentados. El 

Comercio e El Universo, cumprem esse papel no jornalismo do Equador, como seguramente o 

fazem o The New York Times, The Wall Street Journal e Washington Post nos Estados 

Unidos, por exemplo; ou a Folha de Sao Paulo no Brasil. Assim, a televisao, os jornais e o 

rdio "funcionam como um sistema integrado, em que os jornais relatam o evento e elaboram 

anlises, a televis乞o o digere e divulga ao grande publico, e o radio oferece a oportunidade de 

participaao do cidad乞o, al6m de abrir espao de debate" (CASTELLS: 378) 

3.1 Hist6ria e descri真o dos jornais pesquisados 

A hist6ria da poltica da comunica5o em diversos paises da Amrica Latina, revela um 
fracasso em rela頭o ao logro da maior parte dos ideais. Os sonhos de desenvolvunento e 
autonomia culturais, de acesso e participa戸o eqUitativos e de intercmbio internacional 
equilibrado ficaram em nada (...) Os mass - media latino-americanos t6m padecido sem cessar 
a comercializa 言o, a errtica interven貞o governamental e unia exposi 言o insensata a 
explora9ao estrangeira. Os critrios de desenvolvimento nacional tm guiado raras vezes o 
crescimento da midia latino-americana l. 

No Equador, historicamente o Estado no tem atribuido a midia um carter estrat6gico, 

porm ele tamb6m no foi excessivamente intervencionista, n乞o havendo meios estatais de 

comunica9乞o. Nをo foi este o caso da midia eletrnica privada nos Estados Unidos, ou do 

30 Cf. CASTELLS, Manuel, 1999. 
31 FOX, Elizabeth, 1989. 
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Reino Unido, onde o aparecimento de corpora6es miditicas particulares (NBC) e estatais 

(BBC), visavam difundir a cultura do pais de origem e tiveram um carter estrat6gico. Mas o 

panorama descrito no incio, revela o que aconteceu no Equador com a midia: ela nao foi 

integradora, s foi localista, como acontecia com os jornais quando apareciam. No entanto 

com o crescimento e massifica9o das telecomunica6es a hist6ria mudou. A maioria das 

grandes midias, sobretudo os jornais, globalizam seus conceitos e mudam suas estruturas para 

n乞o serem arrastadas pelo que vem de fora. Considero que a midia escrita no pas 6 mais 

desenvolvida, quanto a conceito e qualidade, em rela9えo a s midias eletr6nicas. 

Sendo assim, a televis乞o "constri seu pblico para poder refleti-lo, e o reflete para 

poder constru-lo, televiso e o p丘blico pactuam um programa minimo tanto do ponto de vista 

est6tico, como ideol6gico" (MATA, 2001, p. 10). Na l6gica mass miditica atual, muito se 

tem dito sobre a mudan9a na estruturaao dos jornais impressos, como uma necessidade de 

moderniz-los, modific-los para agradar aos leitores e atrair mais mercado, neste caso a faixa 

jovem do mercado de consumidores exigentes e modernos, mas sobretudo, para competir com 

a TV, que tirou muitos leitores a vidos de jornal, hoje seres pregui9osos e simplificadores. , 

nessa mudan9a, que muitos jornais, mudaram seu formato convencional pelo tablide, com o 

objetivo de facilitar a publicidade e atra9きo grfica nos postos de venda. Ao ponto que o 

jornal pare9a mais "como uma 'caixa tonta' que vende e anuncia noticias usando as imagens - 

fotografas em cores - de fatos atraentes e espetaculares e no s6 manchetes, e longas 

reportagens" (NEUHART: 1989, p. 139). 0 caso dos jornais em estudo no 6 tao similar 

assim, ambos realizaram mudan9as estrat6gicas nos seus formatos com o objetivo de agradar 

seu p丘blico e converter-se em midia impressa moderna e relativamente nao comprometida 

3.1.1 EI Comercio 

Sua primeira edi9ao apareceu em 01/01/1906 com uma pgina que circulou pela 

cidade de Quito, e que incluia anncios comerciais. El Comercio viu a luz durante a dificil 

6poca da revolu9ao liberal que mudou os conceitos de Estado-Na 乞o no pas; um deles, a 

separa9o Igreja-Estado, das decis6es publicas e da vida nacional, principalmente a educa9乞o 

Nesse entao o pas conseguiu modernizar as comunica96es regionais entre o Litoral e a 

Serra, graas a vis乞o do presidente liberal Eloy Alfaro de integrar o pas atrav6s do trem. A 
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abertura liberal permitiu o aparecimento da indstria e o comrcio capitalista num Equador 

agrcola e dependente do cacau. 

El Comercio 6 o segundo jornal mais antigo do Equador32 e um dos mais influentes 

Seus fundadores foram os empresrios Carlos e C6sar Mantilla Ortega, ligados ao comrcio 

na capital. E coincidiu que o nascimento do jornal veio acompanhado de dois fatos 

econ6mico-sociais que marcaram Quito nesse ano: o aparecimento do Banco dei Pichincha e 

da Camara do Comrcio, pouco depois. Esses trs midia-banca-com 6rcio foram os simbolos 

da nova etapa poltica do pas como fatores de influencia e incid6ncia das aristocracias na 

capital poltica do pas e ainda ento, simbolo do conservadorismo antiliberal, anti 'alfarista' 

Poucos anos depois os Mantilla entraram na midia eletr6nica com a abertura nos anos 

20 da Radio Quito 760 Mhz, considerada a mais tradicional emissora da capital. Na d6cada de 

50, El Comercio se expandiu no mercado nacional. Deixou de ser o jornal com notcias da 

capital, para circular nas principais capitais do pas. Para compensar a nova imagem do El 

Comercio, os Mantilla lanaram o vespertino Ultimas Noticias com a finalidade de ampliar a 

informa 乞o da comunidade. 

Hoje em dia, o Jornal se rege como uma companhia annima. El Comercio constitui 

um grupo empresarial miditico em que a famlia Mantilla - dispersa tamb6m em outros 

jornais como o matutino Hoy - e em especial Guadalupe Mantilla de Acquaviva, dona e 

Diretora do jornal, possuem a maioria das a6es da empresa. Conta tamb6m com capitais de 

grupos acionrios de setores representativos de empresas quitenhas. El Comercio, ha poucos 

anos expandiu suas invers6es na mdia com a aquisi9ao de uma freqencia de rdio em FM, 

Radio Platinum. Depois veio a publica9乞o de um jornal econ6mico e tamb6m de pequenas 

publica96es comunais, que circulam na rea metropolitana da cidade, al6m do jornal digital 

' 	Lderes: jornal~revista de informado econ6mica; 

● Correo dei Valle, Correo de Carapungo/Caldern: jornais semanais da regi言o 
metropolitana; 

Revista mensal Su Tienda: dirigida ao pequeno comrcio lojista da capital; 

elcomercio.com:  A vers言o digital do jornal. 

A edi9ao impressa do jornal 6 de 18 mil residencias e empresas em todo o pas33 

どO mais antigo 6 El Telgrafo, aparecido em 1895 em Guayacpl, e ainda em circula o 
JJCf El Comercio, www.elcomercio.com, 2003. 



Detalhes e conceitos jornalsticos: 

No decorrer da pesquisa foram examinados alguns aspectos jornalisticos e t6cnicos 

como a tend6ncia do jornal6 ser mais cosmopolita e "globalizado" e ao mesmo tempo que da 

espao para os temas locais - de Quito. A transcend6ncia e anlise que da a s notcias da 

poltica, da economia, do mundo e da ecologia 6 diferente de outros jornais do pas. Tanto que 

El Comercio chegou a construir um discurso e posi9o com rela 乞o a estes temas, 

editorializando-os diariamente numa coluna chamada "Anlise" 

El Comercio da prioridade a pesquisa jornalistica; sempre ha um tema de cunho 

prprio nas capas do jornal. Possui um manual de estilo e desenho prprios que criaram 

escola atrav6s do jornalista colombiano Jos6 Hern自ndez, h dez anos atrs. O peri6dico tem 

como uma constante a mudana nos conceitos em diagrama o. Recentemente, mudou seu 

desenho de capa, abrangendo nela a maior quantidade de noticias. E uma esp6cie de briefing 

informativo para agilizar a leitura dos temas, que permite ler o ttulo da noticia e um breve 

lead. O interior do jornal se caracteriza pela proftindidade dos temas 

El Comercio esta aberto para que seus jornalistas exercitem crnicas e reportagens 

mais estruturadas, conhecidas como "temas". Se eles estをo dentro do teor conhecido como 
"humano", o uso e abuso de recursos liter自rios, descritivos e de certa informalidade 6 a regra, 

em sacrificio da informa 乞o breve e leve. Nas notas econ6micas, a tendencia 6 a de publicar 

cifras exatas. Os "temas" converteram-se em um espa9o que em ocasi6es se destacam 

aspectos positivos, onde tem relevancia a particularidade dos eventos ou a criatividade e 

originalidade dos atores com um amplo material fotogrfico, dados e tabelas explicativas 

3.1.2 El Universo 

O jornal El Universo foi findado em 16/09/192 1 como resultado de uma transa o 

entre seu antigo dono com Ismael P6rez Pazmiflo, que comprou as instala96es do Jornal. Na 

6poca, Guayaquil crescia no ritmo de seu porto, pois o com6rcio movimentava a cidade que 

ia-se convertendo na maior do pas gra9as, tamb 6m,a presena prxima das grandes fazendas 

agro-exportadoras de cacau, caf e, pouco depois, da banana da qual o pas 6 o primeiro 

produtor mundial. Guayaquil atraia muita mao de obra do interior e do exterior. Os bancos do 
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porto eram (e ainda so) os maiores do pas. O poder dos bancos da cidade nesses anos fez 

com que, sob sua influ6ncia a economia do pais funcionasse. Os ministros da Economia do 

Equador na poca, eram homens de confian9a de poderosos banqueiros, como Pedro Carbo e 

VIctor Emilio Estrada. 

Pouco depois do aparecimento do Jornal, veio a grande crise econ6mica mundial de 

1929, mas tamb6m a revolu9ao "Juliana" no Equador - algo assim como uma revolu9乞o dos 

coron6is do ano 2000 em Quito -, que instaurou uma ditadura que tirou o poder de decisao e 

ingerncia dos banqueiros guayaquilenhos e criou o Banco Central - unificando a moeda, o 

sucre ー, assim como a Junta Monetria e outros organismos de controle econmico e poltico 

El Universo que esta em mos da familia P6rez,6 tamb6m parte de uma empresa 

miditica. O jornal escapa aos esquemas que caracterizam a midia guayaquilenha, 

dependente, na sua maioria, de grupos econmicos envolvidos com setores financeiros, o que 

constitui uma salvaguarda em termos jornalisticos. Essa incidencia faz com que eles se 

convertam em manipulaveis e sirvam ao jogo de interesses dos donos, envolvidos tamb6m em 

poltica. 

Hoje, mais de 500 funcionrios trabalham no jornal, considerado como o "maior jornal 

nacional". E o terceiro mais antigo do pas e, segundo seu b ltimo diretor (falecido h pouco), 

sem interesses polticos: 

n言o h inquietude poltica na fmilia P6rez. Possivelmente sejamos o menos poltico dos 
jornais e 6 por isso que tem criado zelo nos polticos. (...) Buscamos ser um elemento 
homogeneizador da nacionalidade equatoriana, que 6 muito frgil, quase inexistente. Nossa 
obriga 言o 6 que se os cuencanos sofrem, os guayaquilenhos sintam que esse 6 o seu 
sofrimento tamb6m, e que o que afeta a Quito, tamb6m afeta a Cuenca por igual34 

O conceito do Jornal 6 de ser uma esp6cie de "supermercado da noticia" que define a 

estrutura do peri6dico, no sentido de ter se96es para todos os t6picos o que, para seu ex- 

diretor, permite que se evite o amarelismo ou sensacionalismo35. Admite que os jornais 

estavam em decadencia, mas t6m-se transformado, gra9as a apari9をo do jornal USA Today, 

que revolucionou as noticias de jornal com o uso da cor 

34 Cf. PEREZ PERASSO, Carlos, 2002. 
35Idem,01. 
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Detalhes e conceitos jornalsticos: 

El Universo - sem esquecer a realidade do mundo l fora - tem uma visao mais 

localista e mais ligada aos aspectos da regi乞o litornea no que tange a poltica, produ9o, 

agricultura, comunidades e crnica policial. El Universo 6 mais convencional e 6 pouco 

comum que temas especiais como mat6rias de reportagens pesquisadas pela equipe do jornal, 

apare9am em capa. 

El Universo 6 um jornal aberto a informaao em quantidade, cuidando-se de manter 

uma imparcialidade poltica, que, no entanto no foge de certos estigmas regionalistas, como 

El Comercio. O Jornal modificou o desenho de forma conservadora, embora nao tenha 

quebrado radicalmente a regra de ser um jornal com contedo denso, o desenho novo abriu 

espao para a fotografia e a cor. A reda9をo ficou mais dinmica, caprichou mais na 

distribui9ao das notcias, que antes eram desordenadas 

El Universo privilegia as amplas e grandes reportagens com uma boa base de dados e 

fotografas, porm com contedo mais informativo e noticioso; n乞o abusa de recursos 

literrios, que s6 ocupam os espaos de jornalistas reconhecidos. El Universo absorveu uma 

quantidade de jornalistas de outros peri6dicos locais e dos melhores de Quito. N乞o tem uma 

escola, como acontece com o El Comercio. Porm, aparece exigente na precisao e 

noticiabilidade das reportagens. 

El Universo e El Comercio no t6m aquela visをo jornalistica de rela96es pblicas de 

grupos empresariais e com interesses no meio, porm seu 'neg6cio' 6 a informa o e a sua 

ideologia poltica n乞o 6 abertamente de direita ou de esquerda. Sintonizam com os dois 

setores de forma moderada. Porm, mesmo que de forma discreta, por momentos no fogem a 

determinados jogos de interesses econmicos e politicos. 

3.2 Contexto regional dos jornais e da midia no Equador 

E importante referir o conceito de Maldonado (p. 213) no que diz respeito a s 

diferenas infra-estruturais na determina 乞o de mudan9as nos efeitos de sentido. Por que essa 

refer6ncia? A midia no Equador no conseguiu um desenvolvimento que permitisse integrar o 

pas. No ha um meio de comunica o que tenha cobertura cento por cento do pas. Considero 

que a dificil geografia e topografa equatorianas foram mais um fator que complicaram o 



MEIO ORIGEM 
El Comercio 
El Universo 
Hoy 
Expreso 
La Hora 
El Tel6gra釦  

Quito 
Guayaquil, com edi頭o local e nacional. 
Quito, com trs edi96es regionais 
Guayaquil 
Quito, com edi6es locais em 5 cidades. 
Guayaquil 
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desenvolvimento das midias locais e, especificamente dos meios eletrnicos, radio e TV e, 

com menor incid6ncia, os jornais de grande circulaao, como os jornais pesquisados, 

considerados, com justi9a, como 'nacionais'. Para a midia impressa, no entanto, a cobertura 

do pas 6 fcil e mais econ6mica, porque as edi96es impressas dos jornais chegama s 

popula6es afastadas por meios convencionais de transporte, cedo ou tarde, e para a internet, 

s6 basta ter uma linha telefnica e um computador 

Os jornais, alis, tem uma rede de correspondentes estabelecidos no pais, o que no 

acontece com a midia televisiva e com o rdio, que se limitam a cobertura das agencias, 

geralmente Quito e Guayaquil. Hoje, apenas uma rede de Cuenca conseguiu romper essa 

'tradi9乞o" e mant6m tres agencias nas cidades mais importantes e, com certa dificuldade, um 

staff de correspondentes em algumas capitais do interior. A vis乞o dos jornais neste ponto foi 

mais significativa que a televis乞o, que 6 mais um exemplo do bi-centralismo do pas 

A rela 乞o com o conceito de Maldonado esta em que as midias centrais s6 oferecem 

um leque noticioso em rela9ao ao que acontece nas suas localidades. O resto do pas teve que 
ir desenvolvendo redes locais muito prec自rias para ver-se refletido e representado. A 

elabora 乞o de mensagens e a cotidianidade da midia audiovisual central 6 alheia え  periferia e 

o resto do pas, porque no oferece uma linha direta de comunica o e intera 乞o. Os Quadros 

09 e 10 abaixo explicitam a origem dos meios impressos e das redes televisivas no Equador 

Quadro 09 1 Principais meios impressos do Equador(a) 

Quadro 10~ Principais redes de TV do Equador(a) 
REDE ORIGEM 

Ecuavisa 
Gamavisin 
TC Televisin 
Teleamazonas 
Telesistema 
Telerama 
のFonte, prpria. 

Guayaquil, sub-sede em Quito e ag釦cia em Cuenca 
Quito, sub-sede Guayaquil 
Guayaquil, sub-sede em Quito 
Quito, sub-sede Guayaquil 
Guayaquil, sub-sede Quito 
Cuenca, sub-sedes GuayaquillQuito; agncias em 3 cidades  
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O trabalho jornalistico6 distribuido segundo as polticas de cada jornal. El Universo 

tem um editor poltico em Quito, por6m responde a outro editor de Guayaquil, a sede. El 

Comercio tem seu editor na capital Quito, e sua editora poltica em Guayaquil. A funao 

'hmcheた'6 6 a que corresponde a estes jornalistas, pois eles decidem o contedo e a 

quantidade do produto final. Ha uma esp6cie de equilbrio na origem do colunistas do El 

Universo; por6m, El Comercio prefere os quitenhos, embora tenha, em menor propor9o, 

colunistas de Guayaquil e de outras cidades. 

Al6m disso, a quest乞o poltica esta colocada no comeo do texto: os polticos dos 

centros polticos t6m mais possibilidades de ver-se reproduzidos na grande midia, sendo mais 

complicado para um poltico do interior que passa quase desapercebido. Fica esclarecido 

ento, o porqu6 das lideranas e dos candidatos presidenciais serem representantes dos 

poderes polticos e econ6micos das duas capitais, Quito e Guayaquil. O crit6rio utilizado 

pelos polticos para obter publicidade por parte dos jornais, vai depender do peso poltico 

desses jornais em cada cidade. Ernesto Trujillo, redator da revista Diners em Quito, e antigo 

rep6rter do jornal Hoy que fazia cobertura no Congresso Nacional37, conta que a abertura 

poltica nos jornais tamb6m vai depender da regiao a qual pertencem os deputados. Os 

deputados litorneos tero maior cobertura no El Universo e El Comercio s6 os entrevistar 

ou publicar algo a seu respeito se tiverem algo importante a dizer. 

So essas as polticas e a infra-estrutura das midias que provocam os efeitos de sentido 

de que fala Maldonado. Mas h uma explica9ao para isso: os centros de decis乞o do poder 

poltico e econmico dos quais fala Mattelart (2000), o 'difhsionismo' que6 "o raio de 

influ6ncia que parte sempre de um centro decis6rio, que imp6e sua viso de mundo a s 

diversas periferias."38. 

A conclusao a que chega Fox (1989),6 que a poltica do meio de comunica9ao na 

Am6rica Latina tem ignorado a responsabilidade social nos objetivos da igualdade e da 

participaao: "A centraliza9ao e muitas vezes a natureza autoritria do Estado latino- 

americano n乞o permitiram o desenvolvimento de estruturas de comunica 乞o independentes, 

participativas e representativas" (p. 228). 

36 No jargo jornalstico do Equador, 'machete' significa cortar as notas, e, portanto a qualidade das mesmas pam 

garan器espao.ILLO, Emesto. trujil1oteyahoo.com  2001 



3.3 Dados b貞sicos dos jornais on line39 

Com a globalizaao das comunica6es os dois jornais investiram nas vers6es digitais 

Eles se tornaram o melhor veiculo de comunicaao para os equatorianos que moram fora do 

pas, sobretudo a importante comunidade emigrante nos Estados Unidos, na Espanha, na 

Itlia, na Venezuela ou no Chile. Devo mencionar que esse fator se registra na constante 

correspondncia e nos fruns de debates nos quais muitos migrantes participam, e que diz 

respeito a quest6es da realidade nacional e da atualidade poltica, como foi observado. 

A freqencia dos visitantes do exterior 6 tal, que ambos dois jornais abriram enlaces 

especiais para migrantes no exterior, relacionados a temas de legisla をo migratria, 

oportunidades de emprego, contatos com as familias, dicas, novidades, e outros. A seguir, 

uma rpida descri9o dos jornais digitais 

El Comercio: lan9a em 1997 seu jornal digital, oferecendo aos visitantes "todo o 

contedo de qualidade que caracteriza o El Comercio", assim como especiais de contedo 

editorial. A edi9瓦o digital tem alcanado "a maior quantidade de assinaturas registradas em 

compara9o com outros meios de informaao local", segundo o prprio jornal. O destaque das 

assinaturas se refere ao fato do jornal ter um servi9o de resumo noticioso di自rio, de graa, 

para o correio eletrnico do assinante 

豆  uma fonte freqente para outras midias internacionais em rela9ao ao Equador, entre 

elas a poderosa CNN. A organizaao da pgina digital 6 basicamente composta por trs barras 

de enlaces verticais. A primeira da esquerda compreende as se96es informativas cl自ssicas do 

jornal, na seguinte ordem: Opinidn, que inclui os editoriais e colunistas; Poltica: informa9o 

relacionada ao mundo poltico; Negocios: informa6es econ6micas; Mundo: noticias 

internacionais; Ecuador: notcias nacionais; Deportes; Sociedad: novidades, educa o, sade 

e turismo. Fica evidente a importancia que o jornal d, inclusive na sua vers乞o digital, ao 

espao editorial e de opiniao 

A barra 6 mais ampla, e abrange 20 se96es permanentes com informa9乞o variada e que 

muda a cada dia. No espao central est自  o contedo geral classificado hierarquicamente, 

38 Cf. MAIThLART, Armand, 2000, pp.59,60 
39 Para melhor compreenso, os termos em ingls usados na Internet foram aplicados em portugus, assim: on- 
line: digital; web訂た： stio na rede; link, enlace；訂te: pgma. 
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segundo a importncia da notcia, como numa edi9乞o impressa. E na barra lateral direita, 

aparecem os especiais do jornal, relacionados a migra9乞o e temas especiais, sejam polticos, 

culturais, noticiosos, esportivos, ou tursticos. O leque pode ser aberto e indeterminado. E na 

parte inferior, os enlaces para acessar outros stios da rede de organiza6es filiadas, como o 

Grupo Di自rios de Am6rica GDA e da Associa 乞o de Editores de Peri6dicos do Equador, 

AEDEP. 

El Universo: dia-a-dia registra um vertiginoso incremento de novos usurios que se 

conectam え  pagina digital do jornal. A poltica do jornal 6 informar aos leitores que vivem 

fora do pas. Segundo seu ex-diretor, El Universo digital chega a mais de 125 mil usu白rios ao 

redor do mundo, o que a converteria na pagina mais visitada do Equador, especialmente dos 

migrantes. Durante a pesquisa foi observada a constante interatividade do jornal nos fruns de 

debate. A correspondencia dos usurios - que 6 revisada previamente pelos editores antes de 

publicar - deixa um dado curioso: a - maioria das mensagens publicadas pertence a 

equatorianos de Guayaquil, residentes no exterior. 

A estrutura da vers乞o digital do jornal, no entanto, tem as mesmas caracteristicas do El 

Comercio. Tres barras informativas. Na esquerda, o que corresponde a s se96es informativas, 

distribuidas em trs grupos diferentes em sentido vertical. O primeiro grupo, as barras de 

enlace: Poltica, Internacionales, Deportes, Econom奴  Crnica policial, El Pas, Gran 

Guayaquil, Actualidad. Nas barras inferiores seguintes, destaca-se a se9乞o dos Editoriais e 

Colunistas. No resto, especiais e servi9os informativos permanentes. Na barra do meio a 

informaao noticiosa da capa, organizada hierarquicamente e com maior informa 乞o. Nesse 

sentido, a poltica do jornal 6 entregar a maior quantidade de informa9o possvel sobre um 

acontecimento. E na barra vertical final, tamb6m os especais informativos, enlaces com outros 

stios como a BBC-Noticias, o clima, especiais de turismo do Equador e Bolsa de Valores. 

As p'ginas e嬰’eciais sobre o Plano Colmbia: 

Neste estudo, as notcias relacionadas ao Plano Col6mbia, est乞o classificadas segundo 

a se9乞o jornalistica onde foram publicadas. A explica9ao 6 feita devido a que os jornais 

produziram pginas informativas especiais sobre o Plano e as noticias que na fronteira se 

gerava. El Comercio colocou entre junho de 2001 e julho de 2002 uma pgina denominada: 

Conflicto en Colmbia que atualmente esta fora do ar; e num perodo menor, publicou um 
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especial chamado: Colmbia: ei hermano que tenemos cerca, editado com a inten9o de 

contrapor o crescente ambiente adverso aos colombianos, com o objetivo de destacar o papel 

positivo daqueles colombianos que vivem e se destacam no Equador. El Universo fez um 

enlace denominado Fronteras, que organizou durante seis meses, entre abril e outubro de 

2002, veiculando as notcias sobre os acontecimentos do norte e inclusive alguns da fronteira 

sul. 

Um elemento em comum nos dois jornais digitais 6 a atualiza 乞o a partir das 08h00 de 

cada dia, com material que chega das ag6ncias internacionais de notcias. Embora os jornais 

digitais no possuam uma estrutura jornalistica consolidada e aut6noma da edi9乞o impressa, 

paradoxal que a pr6pria informa車o nacional que 6 atualizada na pagina, chega das agencias e 

no da mesma equipe do jornal, como ser analisado na segunda parte 
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CAPiTULO 4- MARCO TEORICO 

4.1 Conceitos de esfera p血blica 

Para come9ar,6 indispensvel citar a Habermas (1984) quem diz que "n乞o existe 

possibilidade de existencia de uma esfera pblica autentica no contexto de uma cena poltica 

dominada e pr -estruturada pela midia". Nesse sentido, Gomes (1997) conclui que a imprensa 

ou esfera piblica de opinio 6 simplesmente um campo em que "proprietrios privados agem 

sobre pessoas privadas, enquanto p自blico, para influenci-los" (p. 09). Ao analisar o tema do 

Plano Col6mbia como objeto de estudo desde a esfera pblica considera-se que ele esta no 

imaginrio popular de vrias formas. E6 justamente o fato de existirem muitos nveis e meios 

de interpreta9をo, de anlise e difuso do fato, que ele acaba virando um objeto hibrido. E o 

Plano Colmbia um objeto hbrido por si s6? 

Sem pretender chegar a conclus6es imediatas neste capitulo,6 necessrio colocar 

previamente alguns conceitos sobre a esfera publica miditica que 6 o ponto de vista analisado 

sobre o Plano Col6mbia. Porque pode existir uma unanimidade na ocorrncia fisica de um 

fato, mas sua interpreta をo vai se dispersar quando da elaboraao dele como notcia 

O Plano tem sido objeto de uso e abuso das midias de toda i ndole. Bruner (1996) 

indica que na comunica9乞o democrtica: 

os meios devem representar adequadamente a diversidade de interesses, sImbolos culturais, 
preferncias polticas e grupos sociais na esfera pblica (...) quando determinadas pessoas ou 
grupos no vm expressados seus interesses nessa esfera e no tm acesso a midia para 
produzir simbolos culturais, acabam por no ser parte do Estado (p. 12). 

Mas esse pode ser um ideal, considerando que a comunicaao no6 o mesmo que a 

informa9o, e ela n乞o 6 democrtica; porque informar 6 s6 um ato vertical, onde quem fala e 

informa, no esta esperando uma resposta. Na rapidez em que a sociedade atual se desenvolve 

o consumidor e leitor de notcias s6 recebe informa96es, mas n乞o as processa com a mesma 

velocidade. Ele recebe inclusive, mensagens processadas e depuradas ao maximo. "Quando 

chegam a esfera de visibilidade pblica no espelho da mdia est乞o editadas, estruturadas e 

apreciadas de maneira uniforme. Mesmo que os receptores n乞o as apreciem de maneira 

uniforme" (GOMES, 2001, p. 04) 
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H grupos de interesse e foras de press乞o, que organizados ou vinculados a grupos ou 

instncias de referncia, vao influenciar no receptor final. Gomes menciona aos chamados 

lideres de opinio,a s suscetibilidades idiossincrticas como regionalismos, ideologias, 

racismo, convivencias econ6micas ou polticas de um meio X; e os estados de nimo do editor 

ou editores de um meio de informa9乞o (Idem: 14). Serra (2001), no entanto, vai cham-los de 

fatores internos e externos que exercem um papel mais ou menos ativo para os meios 

noticiosos. "Internos", porque est乞o relacionados com os proprietrios e as polticas editoriais 

das organiza6es jornalisticas, as quais chama de "constrangimentos organizacionais". E 

"externos" porque sao press6es de fora para dentro, exercidos pelos leitores, anunciantes ou 

fontes (p. 85). も  a midia vista como a estrutura liberal-pluralista, com poder social onde o 

jogo da livre empresa e livre consumo influi: o que os leitores querem ler; e onde o mercado 

concorre por noticias, qualidade e entretenimento 

Entをo, ao informar s6 se enviam mensagens, n乞o h comunica 乞o. E o objeto de 

estudo, Plano Col6mbia, foi justamente - no teor da esfera p自blica - um reflexo da excluso 

informativa. uma excluso no mesmo processo de captaao de informa 乞o de fatos-noticia, 

que geralmente tem estado mais associado aos grupos pouco estruturados ou que lutam por 

aparecer no cen自rio pblico. Um caso exemplar, mesmo que radical, so os grupos rebeldes 

que t6m acudido a a6es violentas, para chamar a aten 乞o miditica, al6m de cobrar com isso 

rendimentos econmicos. 

De uma forma ou outra, um fato entra na esfera pblica ou esfera de discussao p丘blica, 

como prefere chamar Gomes (p. 07), por meio dos atos polticos processados pela midia. Essa 

publicidade social que 6 a esfera p丘blica nos remete a organiza o de uma agenda poltica, 

que vai depender da fora ou peso que o fato representa e com o qual ele ingressa na esfera. A 

midia se encarrega de agendar o fato e da "os estratos discursivos e informativos da cena 

pblica miditica fornecem os insumos para a formaao privada da opiniao" (Idem: 12) ou a 

agenda de discuss乞o na esfera argumentativa de um Parlamento. Porque desde o Congresso 

Nacional, at6 as associa6es de classe, no 6 segredo que a pauta 6 organizada dependendo da 

discuss乞o gerada ou agendada dentro do sistema expressivo da midia. 

O que a mdia pauta como interessante nos seus editoriais, anlises, reportagens, 

perguntas, ou no tele-noticirio, 6 apresentado como urgente, prioritrio e importante pelo 
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campo poltico;6 a que entra o trabalho das assessorias40. V-se a rigor que os polticos 

ajustam seu discurso e agenda ao ritmo da mdia e se ela n乞o mostra - como em muitas 

ocasi6es acontece - um interesse basico ou comum, eles desistem e baixam a intensidade (o 

chamado low-profile) dos temas a tratar. Desta forma, a poltica deve-se adequar え  s regras da 

midia; 6 com essa base que Chaia (2001) aponta para a transforma9o da poltica, em 

prisioneira dos meios de informa9o. 

As rela6es dentro do campo poltico com os jornalistas so essenciais na 

determina9ao da pauta poltica, e na toma de decis6es de parte do poder. O poder pauta sua 

agenda e 6 passada a midia todos os dias. Esta 6 registrada na agenda da midia de quem 

decide o que deve sair a esfera publica e que no deve. Serra refere o Mr. Gates41, que sao os 

editores de jornal - ou tamb6m chefes de reda 乞o - que na instncia noticiosa v乞o decidir que 

ponto, que assunto ou tema vai ser essencial na difus乞o, na cobertura do dia e o que deve virar 

"evento"; s6 que esses Mr. Gates42 recebem influencias e constrangimentos organizacionais e 

polticos, muito fortes e de forma constante. 

S6 que no so exciusivamente os chefes de reda 乞o, mas tamb6m os colunistas e os 

editoriais que desde o cenrio da visibilidade pblica, exercem o poder de ditar as a6es a 

seguir e tomam o nome da sociedade para falar e advogar por eia. Mediante os espa9os de 

opinio, as a6es da esfera publica miditica sobre a esfera poltica ou campo poltico, 

sugerem e apontam sadas relacionadas ao chamado "bem comum". Fausto Neto (1994) vai 

dizer aqui que neste espao de debate a midia sugere o 'Dever" como verbo utilizado direta 

ou explicitamente, para indicar a96es a seguir ou apontando a s sadas. Colocando 

insistentemente alguns cliches ou lugares comuns como o bem do pas, ou pelo bem da 

sociedade. (Um tratamento mais profundo das rela戸es mdia e poltica ser abordado mais 

adiante). 

4O Assessorias polticas, de comunica9o, de marketing ou RR PP. que ganharam para o politico moderno e que 
trabalham em movimentos sociais, ONGs, partidos ou o prprio governo. 
41 Da concep9o dada pelos estudos de Manning & White e tambm discutido pelo Bourdieu na sua anlise sobre 
o Campo Politico e Campo Jornalstico. 
42 'Gate'= sada em ingles. 
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4.1.1 Espetacularizac議o e encenaco poltico-miditica 

Para referir este conceito ao tema da disserta9ao 6 preciso citar um exemplo do 

conflito Equador-Peru, quando em 1995 uma jornalista espanhola de TV, que fazia uma visita 

"guiada" a uma base militar equatoriana atingida pela artilharia peruana, apresentou sua 

noticia da "suposta guerra"43 apenas como um "tiroteio" entre duas tropas. A estrat6gia militar 

equatoriana que era denunciativa, n5o foi suficiente para a jornalista, porque nos casos de 

conflito armado os jornalistas esperam no minimo, expor suas notcias com cen自rios de 

trag6dias com mortos e feridos e tropas em a9o. 

Na presente pesquisa, a encena9o e espetaculariza o est乞o presentes, com elementos 

parecidos. Para entender esse fen6meno da poltica e da comunica9ao,6 vlida a divisao que 

delas faz Weber (2000), quem encontra dois tipos de espetaculo poltico: o aut6nomo que6 

um "meta acontecimento, um evento imprevisivel e incontrastavel, com a magnitude 

suficiente para provocar a ortodoxia est6tica das midias e delas exigir um comportamento 

diferenciado" (p. 28). E o "espetaculo poltico articulado", que sえo os eventos polticos 

"obrigat6rios e programados, como elei戸es, plebiscitos, CPIs e outros (blitz policiais ou 

militares). S乞o situa6es conjunturais com poder de provocar a participaao da midia, ou seja, 

so eventos agendados 

No caso dos eventos programados chamados de blitz militares e policiais, eles podem 

ser eventos noticiosos planejados e produzidos na esfera privada para temperar uma 

encenaao com espetacularidade, ao mostrar bandidos pegos, evidencias encontradas, ou os 

cenarios onde a violncia ocorreu. As cmeras s6 servem como recurso de constata 乞o, que 

logo nas reda6es dos jornais e na edi9乞o, levam a maquiagem final para serem expostas na 

esfera pbblica, no telejornal. Alain Mine (1995) agrega um novo fenmeno na encena9ao, que 

vem da mo da justi9a, na onda de outro fato politico: a corrup9o. Mmnc fala de uma "nova 

trindade" composta por juizes, meios de comunica9ao e jornalistas. Os juizes de instru9ao que 

tm apreendido a tcnica da encena をo - mis en escne - da inculpa9乞o, para criar um fato 

irreversvel e considero que at6 irresistivel para a midia, que se auto instrumentaliza como 

agente da lei (ou dos juizes?) durante os processos e "com maior descaso, todavia durante o 

perodo de instru9o, saciando sua cumplicidade" (p. 97), com a finalidade de p6r em marcha 

uma dinamica imparavel onde al6m dos juizes, os jornalistas viram protagonistas. 

43 ハーーー  」一 ‘一一一 “一一一” で一, ー  ーシエー,一  一一 	一！」, 」  ，”一  工 	h 一一 I,,4 一．,！」一  一  1、一  、ノ uso uじ LtaIL' gUcria ioi o crueno que a rmuia ao rquaaor manejou ao coiunto muiiar com o reril・  
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Sをo os polticos, no entanto, que buscam a visibilidade, para fazer funcionar seu 

discurso e sem ela 6 dificil chegar ao p丘blico eleitor. A midia 6 a mediadora nessa rela 乞o. E 

"sem a mediaao e as regras da indstria cultural, nao existe mais a poltica" (FAUSTO 

NETO, 1995 p. 32). Para ter essa visibilidade 6 necessrio produzir uma informa 乞o que seja 

praticamente "vendida" aos espectadores, leitores e consumidores de noticias. E a l6gica da 

diverso, o entretenimento e o drama nas telas da TV, nos noticirios de rdio, nas pginas 

dos jornais e na tela do computador. E a noticia tratada como mercancia 

A melhor noticia n豆o vai ser aquela que oferece um acr6scimo de informa 乞o sobre o 

estado atual do mundo, seno e, sobretudo, aquela capaz de produzir um efeito dramtico 

sobre o destinatrio, o consumidor de informa9o. Se bem a origem desse fenmeno nos 

consumidores de notcias esteve ligado aos esc含ndalos na poltica, s transgress6es a moral e 

boas costumes religiosas dos personagens pblicos ou convertidos em publicos 

Dadas essas considera6es, faz-se a seguir uma anlise comparativa do escandalo 

poltico com o tema de pesquisa seguindo a ordem estabelecida por Thompson (2000): 

Sua ocorrncia envolve transgresso de certos valores ou normas existentes 

. Envolve certo segredo, mas se acha fortemente, que ele existe por, ou graas a queles 
indivduos no-participantes do escndalo. 

・ Os nao-participantes desaprovam a transgresso 

● Alguns n言o participantes denunciam a transgress乞o 

. A descoberta e condena da a 言o ou a6es, que podem danar a reputa o dos respons自veis (pp. 
13, 14).44 

Finalmente, ao aplicar a encena をo e espetacularidade do evento, ha uma rela9をo com 

o exemplo colocado no comeo deste item: o tratamento jornalistico durante uma crise militar 

ou guerra. Ruttemberg&Carter (2001) v乞o dizer que esses fatos sempre colocam aos meios de 

comunica9o "em posi9乞o ambigua", fazendo surgir a interrogante de "se deveriam ser um 

intermedi自rio imparcial da informa9o ou atuar de forma patri6tica e sem escusas em estilo e 

subst含ncia?". Os citados, jornalistas dos EUA, estabelecem uma l6gica nos procedimentos 

jornalisticos, transmitidos ao p丘blico no decorrer de um evento, como sao os desastres 

naturais, as guerras ou atentados terroristas: 

o Empatia com as vtimas, usando frases memorveis e de elogio. 

44 No decorrer do texto da pesquisa se aprecia como esses lineamentos se enquadram nos preceitos motivados 
pelos grupos sociais e polticos contrrios ao Plano Col6mbia. 
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o O uso de elementos apelativos como cobrir com bandeiras ou fotografias das vtimas, os 
cenrios de TV e p言ginas dos jornais para a cobertura jornalistica. 

o Cobertura total dos eventos atravs de um prisma patritico e dramtico quase sempre ao vivo. 
o O uso de oronomes como n6s. nosso. 6 comum nos acomDanhamentos das coberturas e nos 

eventos ao vivo para contagiar na auaiencia ou no leitor, sentimentos ae aor. 

Ruttemberg&Carter acreditam que o uso destes recursos "mina a posi9o dos 

jornalistas como transmissores desinteressados das noticias e intensifica a opinio p自blica 

para a toma de posi96es em rela9乞o a guerra", por exemplo (p. 02). Pode ser o reflexo de que 
as noticias continuamente refletem a disposi9ao das pessoas em momentos determinados, 

como aconteceu no Equador, quando das a96es b6licas com o Peru, e o que pode acontecer 

com a Col6mbia. Essa pode ser uma atitude vista como racional e compreensivel, num 

momento detenninado na midia de um pais. Porm com a intensifica9乞o do conflito esta deve 
estar preparada tamb6m para ser crtica e questionadora, inclusive para dar abertura a outras 
posi頭es e interlocutores internos - al6m dos externos - e independentes, para no 

comprometer de sobremaneira a imparcialidade. 

4.2 Conceitos sobre opini読o p丘blica 

O poder da sociedade, dos grupos sociais e dos indivduos mais ou menos organizados pode 
ser identificado atravs da categoria abstrata da opini5o pblica, categoria que atribui poder de 
opinio a partir de determinados thtos, situa6es ou sujeitos. 

Opiniao publica 6 para Weber o termmetro que esta intimamente ligado a poltica, ao 

desempenho dos polticos e ao exercicio de poder (p. 23). Poderia se dizer que 6 o p立blico 
leitor, espectador e ouvinte, que procura informa9o de forma consciente e voluntria para 

avaliar as atitudes e resultados da esfera poltica. Ao procurar informa 乞o ele esta ligadoa 
vertente da midia, que segundo Bruner (Idem: 08)6 o fluxo informativo a que est乞o expostos 
os crit6rios de avaliaao das pessoas 

Porm, essa opiniao 6 discutvel e para isso basta usar os conceitos franceses, 

apontando que para as pessoas se posicionarem num determinado lado do debate, elas 

precisam estar orientadas. Eis que um crculo vicioso torna a opinio pblica em uma opinio 
pbblica dirigida. Fausto Neto (1994) afirma que o discurso jornalistico pode fazer do campo 

45 Esta l6gica est relacionada aos eventos do 11/09 em NY 
46 Cf. WEBER, Maria Helena, 2000, p. 23 
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da midia um dos lugares estratgicos de constitui9o do discurso social, ou seja, da opini乞o 

p自blica. Porque a midia cr6 que reproduz o sentimento da popula 谷o em rela 乞o a certos 

temas, ou simplesmente porque quer 'orientar' essa opini乞o p丘blica, que eia julga, no estar 

informada e quer ser orientada ou simplesmente segue as diretrizes de quem escreve nas 

pginas dos jornais. 

Hoje em dia, a opiniao pblica se mede pelas pesquisas de opinio, que so uma 

categoria criada pela ci6ncia poltica e o campo poltico, para organizar o discurso a ser 

exposto e as decis6es a serem tomadas diante da esfera p丘blica. "A democracia do sistema 

representativo esta condenada e seu lugar esta sendo ocupado por um fenmeno arrogante, 

imprevisivel, tutelar e incompreensivel, chamado de democracia da opini乞o pblica"47 

representada, por trs sImbolos: 

> Opini言o p丘blica 

> Sondagens de opinio 

> TVejomais. 

Alain Mmnc a denomina como "opiniao publicada" com uma autoridade que vai "se 

impor ao resto, inclusive ao debate coletivo" (p. 102). Ela se converte entao num "fen6meno 

totalitrio e tirnico" (p. 117): poderia ser batizada de ditadura da opinio pblica. E essa 

ditadura em certo sentido 6 contradit6ria com o movimento da sociedade civil, segundo MmIlc, 

porque supervaloriza as rea6es instantneas que, no entanto, Champagne (1998) vai cham- 

las de "julgamentos irrefletidos e peculiares das classes populares e ignorantes" (p. 46) 

Embora, Champagne reformule seu conceito de opiniao pblica como "aquela que6 

fixada por pessoas instruidas em qualquer ciencia" (p. 46). Ou seja, a necessidade de construir 

e orientar uma opiniao p立blica tem a ver com a procura de auxilio interpretativo dos fatos 

polticos, econ6micos e sociais. O depoimento de um especialista que tem a finalidade de 

orientar uma posi9乞o de forma fundamentada, cientifica e ideol6gica, serve para sustentar 

uma explica9乞o que os jornalistas n乞o querem assumir. Barnhurst (2001), afirma que o 

vocabul自rio das noticias transformou-se mais quantitativo enquanto valoriza os crit6rios dos 

"profissionais", e dos "porta-vozes" 

4' Cf. MENC, Alain, 1995, p. 10 
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S6 que o risco 6 que a midia venha a converter esses especialistas em estrelas, os 

formadores de opinio, muitos deles membros da elite poltico-jornalistica, do campo 

academico-social e empresarial, como ex-ministros, militares da reserva, banqueiros 

prestigiados, profissionais do ramo, todos diagnosticando eventos; tomando o pulso das 

sociedades em crise, e dando receitas a s vezes ambiguas sem comprometimento. 

4.2.1 A midia entre a poltica e o "consumidor" 

A hiptese levantada desde o come9o da pesquisa foi saber qual a influ6ncia que o 

Plano Col6mbia exerceria no campo das decis6es polticas sob a perspectiva do que a midia 

publicasse? Gurevitch (1982 apud FERNANDEZ, 1996, p. 240) vai traar dois eixos na 

rela 乞o entre a poltica e a midia. Elas tem uma intera車o 'horizontal' de uns com os outros, 

no processo de prepara 乞o da mensagem. E desde o ponto de vista 'vertical' funcionam 

separadas na discrimina9乞o e processamento da informa o. Dessa forma, a midia usa a 

poltica como uma fonte de consulta ao mesmo tempo em que orienta a opinio pblica sobre 

o acionar poltico. A midia institucionaliza o poder ao mesmo tempo em que o poder da 

autoridade え  midia para reproduzir seu discurso. Weber (Idem: 13) considera que "juntas - 

poltica e midia - detem o poder das palavras. Elas carregam a legitimidade de quem as 

pronuncia". 

No sistema democrtico a busca de consenso esta relacionada ao acmulo de opini6es 

positivas48, que "permitir乞o novos votos e a manuten 乞o de atitudes e programas polticos e 

econ6micos" (p. 15). 0 lugar da reprodu9乞o natural desses discursos polticos 6 da midia, que 

condiciona seu papel a variedade e ao ritmo. Frank Priess (1996) afirma que esta rela9をo de 

intercmbio torna vulnerveis a ambas partes: os "polticos so vulnerveis a 

instrumentaliza9乞o dos meios e os jornalistas favorveis a assumir esse papel de 'co-poltico' 

sem mandato". 

Entre os dois campos - o poltico e o jornalistico - gera-se uma disputa por estabelecer 

uma agenda. H ocasi6es em que certos fatos surgem de a6es que pareciam no ser 

importantes, e viram eventos na agenda da midia devido a espetacularidade da sua evolu9o. 

48 O acontecido no Plano Col6mbia foi o uso desse consenso, que inicia! - no caso da opinio pblica 
colombiana - valeu como suporte de consenso pelas institui6es polticas. E mais ou menos como o conceito da 
"guerra subliminal" do Adorno e que foi usado pelo Departamento do Estado dos EUA como uma ofensiva 
ideol6gica, atravs da mdia num momento determinado. 
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A midia, na procura de mais informa 乞o provoca um debate phblico at6 encontrar um "fim" 

S6 que a s vezes esses fatos acabam morrendo nas reda96es jornalisticas. E morrem n乞o 

porque perdem import含ncia, seno porque tanto a poltica como a midia v乞o gerar outros fatos 

na agenda, que desviaro a aten9乞o do consumidor de notcias. Como resultado dessa a o 

miditica os phblicos se tomam "conscientes ou ignoram; p6em aten をo ou descuidam; 

enfatizam ou passam por alto elementos especificos da realidade circundante; incluem ou 

excluem de seu conhecimento o que a midia inclui ou exclui" (BRUNER, p. 14) 

Nesse cen自rio, situa6es que podem ser chamadas de interesse geral ou "coincidencia 

global", como prefere cham-las Weber (p. 154), legitimam a aao da midia ou de veiculos de 

comunica9o, em uma linha de engajamento ou alinhamento por tratar-se de um assunto de 

carter geral e necessrio. 直  a retribui9乞o ao pensamento do seu publico,6 um retorno 

(feedback) s expectativas e demandas dos seus leitores, ouvintes, espectadores, ou 

cibernautas. 

4.3. Conceitos sobre o uso e pesquisa na internet 

Para sustentar esta disserta9豆o tendo como instrumento de pesquisa a internet 6 preciso 

fundamentar alguns conceitos. Barnhurst (2001), por exemplo, realizou uma pesquisa nos 

Estados Unidos, que revelou uma tend6ncia quase que geral nos jornais digitais: a 

transferncia direta a internet dos textos das noticias da edi9乞o impressa, o que leva a concluir 

que - ainda como fenmeno prematuroー  "o aparecimento das notcias pela Internet tenha tido 

um pequeno impacto no contedo noticioso" (p. 05). Ambos reproduzem em qualidade e 

quantidade o mesmo contedo de notcias que aparecem na edi9ao impressa. As hist6rias do 

jornal digital diferem muito pouco daquelas que sao impressas. As vers6es em Internet "no 

costumam aumentar ou cambiar o texto das hist6rias e sua apresenta 乞o visual6 mais magra, 

comparada a impressa, que tem uma rica tipografia e apresenta muito mais imagens" (p. 04) 

Eis entをo o potencial do jornal digital como um concorrente da verso impressa. As edi96es 

de El Comercio.com  e El Universo.com, sをo pessoas jurdicas diferentes do jornal impresso, 

porm s乞o parte do mesmo grupo. 

A Internet como espao, que interage mais individualmente com as pessoas, est 

constantemente renovando informa o, mesmo que existam pginas no exciusivamente 

sobre noticias; por6m mais pginas de presta9ao de servi9os estao oferecendo informa9ao e 
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noticias atualizadas. No caso do Brasil, a rede aumentou seu nmero de leitores nas pginas 

digitais de jornais, durante as elei96es e nas pginas digitais dos candidatos e dos partidos 

polticos. 

A internet trouxe uma ferramenta poderosa a midia impressa: a atualiza 乞o constante 

de dados e informa 乞o. Nをo 6 ainda tao influente e rpida quanto a televis乞o, pois um c合mbio 

radical mudaria os conceitos atuais da internet e da midia impressa. Embora essa rapidez com 

que a internet reproduz informa 乞o em concorrncia com a TV, nos leva a citar a seguinte 

reflexao de Juan Luis Cebrin49: 

Antes, os meios de comunica 言o contavam o que acontecia; agora as coisas acontecem para 
serem contadas pelos meios de comunica9o. J no6 mais o fato o que gera a notcia, seno a 
necessidade de dar notcias que produz constantemente novos fatos. 

Essa atitude leva a concluir que os jornais impressos est乞o cada vez mudando seu 

conceito de trabalho e produ9乞o de noticias, alterado pelo aparecimento da Internet, onde os 

jornais podem agora publicar as noticias quase ao vivo. A vantagem ainda 6 da TV e do rdio 

Mas a desvantagem para os jornais esta sendo suprida pela Internet que cumpre um papel at 

de 24 horas. Eis a urg6ncia da midia: a busca de informa頭o e a necessidade de mais notcias 

que gerem mais fatos, como mencionava Cebrian. 

Voltando a pesquisa de Barnhurst, ele argumenta que o contedo em a9ao do jornal 

nas pginas da Internet, no tem mudado em si mesmo, daquilo que os jornalistas escrevem. 

Segundo ele, "as est6rias s乞o mais longas e t6m maiores explica96es do 'como' e o' por 

qu6". Enfatizam "mais aos grupos do que os individuos, e mais individuos sao fontes oficiais 

ou externas" (p. 02). Vale destacar este ponto, pois na pesquisa os dois jornais usaram-se 

dessas fontes "externas", que Barhurst tamb6m as denomina de people 's named, ou que 

poderia ser traduzido como "o povo com nome", porque refere a s pessoas comuns que servem 

como fonte e que podem contar hist6rias interessantes a serem noticiadas. Essa tendencia, est 

presente tamb6m nesta pesquisa. 

E se a Internet mudou ou esta mudando o modo de trabalho dos jornalistas e da midia, 

ela nきo mudou muito ainda o dos cidadaos, como a TV o fez. O que a Internet esta mudando6 

a proximidade com as pessoas e as linguagens. Se bem que ha mais aten9ao え  s noticias locais 

(comunidade), "o p自blico prefere ainda espa9os de diverso, como por exemplo, as pginas 

49 CEBRIN, Juan Luis. "El oficio dei periodista". IN: El Pas. Editorial. Madrid, 27/06/02 
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ou enlaces com informes esportivos e de entretenimento, o que de todas maneiras est 

revertendo uma longa tend6ncia do sculo" (p. 02) 

Mesmo que os jornais digitais sejam ainda muito novos e geralmente n乞o lucrativos, 

Barnhurst encontrou que seus editores usualmente "n豆o produzem contedo para suas edi96es 

em internet, preferindo uma rotina mais econ6mica: montar o texto digital da sua edi9乞o 

impressa". (p. 02). Nas edi96es digitais dos jornais analisados 6 comum encontrar que as 

mat6rias abordadas como de駈ltima hora" e que aparecem na vspera da edi9o impressa, 

sero manchete no dia seguinte, s6 que mais completas. Os "especiais" e reportagens de 

"atualidade" ficam mais tempo no ar at6 serem renovados. A const含ncia de uma noticia ser 

recente esta no registro da hora em que foi publicada, junto ao ttulo, o que da a id6ia de 

rapidez e concorrencia: quem informou primeiro? O problema dos jornais digitais6 a falta de 

jornalistas que atualizem esses dados e o "neg6cio" esta ficando nas grandes ag6ncias de 

notcias, em sacrificio de um contedo mais democrtico e em beneficio das posi96es 

unilaterais, especialmente na grande midia. 

Mesmo assim, esta amplia9o da "arena jornalistica" ainda no est. sendo explorada 

pelas assessorias no campo politico, pelo menos do Equador. Sem desconsiderar que h 

partidos polticos ou gabinetes de Ministros que no precisam emitir comunicados de 

imprensa atravs de um papel, xeroc-los para os jornalistas ou envi-los por fax. Estes 

simplesmente s乞o publicados pela Internet, nas paginas digitais institucionais ou enviadas aos 

correios eletrnicos dos jornalistas. Castells (1999) diz que a midia eletrnica como a Internet 

ー  al6m dos outros convencionais - passou a se tornar o espao privilegiado da poltica. E a 

freqencia de uso desta midia6 cada vez maior. Nos EUA pesquisas indicavam que no ano 

2000, "um em cada trs estadunidenses acudia aos jornais digitais pelo menos uma vez por 

semana; em 1998 era apenas um em cada cinco" (NORRIS, 2001, apud BARNHTJRST, p 

03). Numa entrevista informal a 10 colegas jornalistas do Equador50, trs deles responderam 

que consultavam a internet - al6m de outros meios - para informar-se dos pormenores do 

Plano Col6mbia, sendo que sete deles tamb6m acompanhavam os jornais 

Apesar da brevidade e necessidade de informa9o, a Internet oferece cada vez mais 

notcias e dados; mais do que normalmente o fazem jornais e revistas. Esta se convertendo 

50 Enqute realizada a jornalistas do Equador, porm nao 6 considerada para efeitos da pesquisa. A maioria dos 
colegas solicitados n言o respondeu. O questionrio foi enviado a 40 e s atenderam 10. A pergunta era: porque 
meio de comunica9ao se informa regulannente dos pormenores do Plano Colmbia? 



84 

numa data-base eletrnica que favorece inclusive a amplia o de informa6es que as edi96es 

normais de jornais, revistas, inclusive a TV n乞o fornecem por causa das limita6es de espao 

e de tempo. A internet tamb6m continua a oferecer maior visibilidadea s pessoas. Os leitores e 

usurios de pginas da rede participam cada vez mais da interatividade, opinando e debatendo 

temas ou noticias. Uma relaao mais prxima da rede com os internautas, que segundo Sartori 

(2001), converte o espectador passivo da TV, que " um instrumento monovalente, em 

espectador ativo de um instrumento polivalente" (p. 18), que o informa, o comunica com o 

mundo, o da prazer, literatura, arquivamento de documentos, publicidade, debates (foros), 

bibliotecas, rastreamento de dados, inclusive TV e rdio ao vivo; ciber-vendas, supermercado, 

e um sem fim de possibilidades. A conclusao mais imediata 6 que a imprensa escrita n乞o tinha 

uma melhor forma de concorrer com a TV, ou como afirma Sartori: "Ap6s 50 anos apenas de 

seu advento, a televis乞o ja 6 declarada obsoleta. As novas fronteiras agora so a Internet e o 

espao cibern6tico". (p. 38). 
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SEGUNDA PARTE 

CAPITULO 5 1 METODOLOGIA DE DADOS 

Em setembro de 2000, durante uma viagem a cidade de Lago Agrio, na fronteira norte 

do Equador, foi possivel conhecer - via depoimentos - de comerciantes de rua e de varejo, 

que a popula9ao estava acostumada a s visitas espordicas, mesmo que discretas e camufladas, 

de guerrilheiros e traficantes de droga. Mais interessante ainda foi saber que estes eram bons 

clientes, pela quantidade de compras e do consumo que faziam na tranqila zona da Provncia 

de Sucumbios. Inclusive, ap6s intensos combates, os rebeldes feridos costumavam atender-se 

no hospital local. Essa esp6cie de silncio cmplice; essa normalidade numa cidade onde as 

autoridades e os meios de comunica9をo preferiam ocupar-se de outros assuntos mais 

emergentes, enquanto aqueles visitantes nao causassem problemas, marcou tamb6m o 

interesse desta pesquisa, pois essa tranqilidade tinha mudado quando a "novidade" chegoua 

face publica no resto do pas, e na grande midia, com a chegada do Plano Col6mbia. 

De novembro de 2000 a fevereiro de 2001, mediante uma recopila9乞o de noticias dos 

jornais, constatou-se a diferen9a no tratamento deste tema, por parte dos jornais El Comercio 

e El Universo. A pesquisa propriamente dita iniciou a partir do dia 10 de abril de 2001 e foi 

concluida em 19 de agosto de 2002. A recopila9o, embora feita em intervalos nao 

programados, permite fazer compara6es do contedo entre um ms e outro, e as mudan9as 

constantes nas noticias. Os dados no foram categorizados por g6nero jornalistico, e tamb6m 

no se fez uma anlise dos leads, o lugar, os tipos de fotografia, etc. A pesquisa nao procurou 

um perfil com teor jornalistico por encima do teor e tratamento poltico ou da analise mdia- 

poltica. 

A recopila9乞o dos dados colocados nos anexos de ap6io, foi organizada em fichas, da 

seguinte forma: 

> Data de consulta 
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ン Nome do jorna] 

ン Se悼o a que pertence a noticia 

ン Encabe ぐado/lead prvio (se tiveり 

ン Ttulo 

ン Subtitulo (se for o caso e dependendo do jornal) 

> Origem - cidade de onde provem a informa 恒o 

ン Conte丘do e sublinhados 

\ recopila9乞oおi feita de segundas a sextas-feiras, dependendo da disponibilidade de 

acesso え  Internet no laborat6rio do curso. Foram doze meses pesquisados em intervalos 

irregulares. O feriado do verao 2001-2002, n乞o est incluido. O mes de maio de 2002 contem 

alguns dados recolhidos do mes de junho. Depois de onze meses de pesquisa, houve um 

intervalo ate agosto de 2002, nos dias prvios a pose do presidente Alvaro Uribe na Col6mbia, 

e urna semana depois de sua investidura, com a finalidade de captar o clima gerado por tal 

acontecimento. O resultado foi rico em eventos e notcias. A seguir se apresenta uma 

miscelnea dos dados em mdia sobre a pesquisa em nbmeros, Grficos 01 e 02 

Grえfico 01ー、leses pesquisados 
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1blais: 

307 notcias recopIladas 

64 colunas de opinI5o 

112 dias pesquisados 

9,3 dias/ms 

し3 semanaslmお  

Gr云fico 02 - Noticias e colunas: 
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0s assuntos noticiados e as se がes: 

Mediante tabelas se mostrar合合  freq蛇ncia e intensidade das notcias relacionadas ao 

Plano Col6mbia. Primeiro uma tabela geral com os 10 assuntos mais noticiados durante os 12 

meses pesquisados. Vale aclarar que n乞o corresponde 自  s manchetes em particular e sim aos 

assuntos que possuem as mdias mais altas de frequencia na pesquisa. Logo uma sequencia 

de tabelas jornal/ms vai detalhar cada assunto abordado com a porcentagem equivalente do 

ms em rela9o ao conjunto de notcias do tema Plano Col6mbia. No capitulo seguinte se faz 

uma anhlise discursiva com base em conceitos tericos de autores como Fausto Neto e 

Maldonado em rela9豆o a pesquisas de jornal. Ha uma sequ6ncia das manchetes para poder 

mostrar como evoluiu o discurso do Plano na midia e perante o leitor. Com  esse objetivo. o 
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Grfico 03 vai mostrar a intensidade em que as notcias apareceram em cada uma das 

diferentes se戸es dos jornais. A inten9ao 6 seguir a tendencia dos jornais em classificar o 

Plano, segundo a se9o 

Medio dos personagens: 

Foi feita uma medi9ao da intensidade mensal das fontes relacionadas ao Plano 

Col6mbia e que apareceram nos jornais. Inclusive uma medi9ao geral dos personagens 

participantes para estabelecer qual o grau de interven9ao dos mesmos e a abertura dos jornais 

para tom-los como referncias. Cont6m, tamb6m, uma anlise de cada categoria de fonte, ou 

seja: o governo, os militares, a sociedade civil, os colombianos, os estadunidenses, o 

Congresso e seus respectivos pap6is no desenvolvimento do tema 

1ルs edi切ガais e colunistas: 

No foi estabelecida uma estatistica de generos jornalisticos (quantas noticias e 

quantas reportagens), e sim uma estatstica de editoriais e colunistas que possibilita 

estabelecer comparativamente qual dos dois jornais foi mais analtico e deu mais 

trascendencia ao tema, do que a mera informa 乞o. Sobre os editoriais, se fez uma an自lise do 

discurso manejado em rela9乞o ao Plano. Foram escolhidos trechos editoriais para um exame 

do discurso. Embora no tenha sido considerada uma analise de discurso dos colunistas por 

assunto abordado, foi feita um listagem deles com a finalidade de observar qual esteve mais 

compenetrado no tema. Alis, um perfil deles acompanhar essa listagem. O objetivo foi 

estudar os peri6dicos e no uma coluna editorial especifica em rela9乞o ao Plano 

凡intes e Agncias: 

Um grfico medir as fontes adicionais do jornal, ou seja, agencias de noticias e outros 

meios de informa 乞o. O objetivo 6 determinar a participa9乞o desses agentes na informa9ao e 

quais as defici6ncias do jornal digital para informar. 

5.1 Os assuntos mais noticiados 

Na Tabela 03, se apresentam os 10 assuntos relacionados ao Plano Col6mbia, que os 

dois jornais noticiaram com maior freqencia durante o perodo de pesquisa. A classifica o 
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foi feita a partir de um minimo de quatro publica6es/m6s, equivalente a metade dos dias das 

m6dias semanas/mes pesquisadas; e um maximo que corresponde a noticia mais publicada e 

reproduzida em todo o processo. A Tabela ajuda a interpretar o conjunto das notcias e o 

comportamento dos jornais no tratamento do Plano Col6mbia como um evento 

foi feita a partir de um minimo de quatro publicações/mês, equivalente metade dos dias das 

médias semanas/mês pesquisadas; e um máximo que corresponde noticia mais publicada e 

reproduzida em todo o processo. A Tabela ajuda a interpretar o conjunto das noticias e o 

comportamento dos jornais no tratamento do Plano Colômbia como um evento. 

Tabela 03 1 Os assuntos mais noticiados Tabela 03 - Os assuntos mais noticiados 

Assunto: Assunto: n) % Jornal/data n % Jornal/data 
1. - Debate sobre os danos das fumigações na fronteira da Amazônia. (9) 

53 
El Universo, 

07/2001 
2. - Reações A incursão guerrilheira na fronteira de Carchi. (9) 

25 
El Universo, 

06/2001 
3. - Debate sobre fechamento da ponte de fronteira com a Colômbia 
em Carchi. 

(6) 
22.2 

El Universo, 
08/2002 

4. - Incursão guerrilheira em Carchi. (6) El Universo, 
16.6 07/2001 

5. - Debate sobre fechamento da ponte de fronteira com a Colômbia 
em Carchi. 

(5) 
23.8 

El Comercio, 
08/2002 

6. - Polemica sobre a possível presença de Al Qaida na fronteira de (4) El Universo, 
Carchi com a Colômbia. 26.6 04/2002 
7.- Incursão paramilitar em Sucumbíos. (4) El Universo, 

33.3 04/2001 
8. - Insegurança em zonas de fronteira, Carchi — Sucumbios. (4) El Universo, 

33.3 04/2001 
9. - Debate sobre seqüestros na fronteira, em Carchi. (4) El Comercio, 

33.3 05/2002 
10.- Debate sobre os danos das fumigações na fronteira da Amazônia. (4) El Comercio, 

26.6 07/2001 

Os dados apresentados na Tabela 03 indicam a const含ncia que mant6m o jornal El 

Universo, na publica o de notcias, com sete posi96es na lista, e apenas trs do El Comercio 

Durante a pesquisa, o jornal El Universo deu maior espa9o aos temas em vrias perspectivas e 

vers6es. Um exemplo dessa diferen9a 6 possivel observar na primeira e 丘  ltima posi96es 

Correspondem a um mesmo assunto, com perspectivas diferentes. Por exemplo, o que El 

Universo tratou em duas noticias: uma vers乞o geral de um fato e uma entrevista com alguma 

fonte, El Comercio, com a mesma nuance, o colocou numa丘  nica noticia. 

Os dados apresentados na Tabela 03 indicam a constfincia que mantém o jornal El 

Universo, na publicação de noticias, com sete posições na lista, e apenas tits do El Comercio. 

Durante a pesquisa, o jornal El Universo deu maior espaço aos temas em virias perspectivas e 

versões. Um exemplo dessa diferença é possivel observar na primeira e iiltima posições. 

Correspondem a um mesmo assunto, com perspectivas diferentes. Por exemplo, o que El 

Universo tratou em duas noticias: uma versão geral de um fato e uma entrevista com alguma 

fonte, El Comercio, com a mesma nuance, o colocou numa imica noticia. 

Mas, as freqencias podem variar e o nmero no representa a mesma m6dia, se um 

m6s teve mais noticias relacionadas ao Plano; por exemplo, o caso das posi96es tr6s e cinco 

sobre o mesmo tema do fechamento da ponte na fronteira. A m6dia do nmero 5 6 maior 

(23.8%), porm sua freq6ncia no universo Plano Col6mbia foi menor (5 noticias) 

A lista tamb6m nos apresenta um caso especial: a preocupa 乞o da midia com um tema 

ambiental que foi o de maior divulga 乞o; tema que ocupou a aten9ao durante junho de 2001 

Mas, as freqüências podem variar e o flamer° não representa a mesma média, se um 

mês teve mais noticias relacionadas ao Plano; por exemplo, o caso das posições tzes e cinco 

sobre o mesmo tema do fechamento da ponte na fronteira. A média do nitmero 5 é maior 

(23.8%), porém sua freqüência no universo Plano Colômbia foi menor (5 noticias). 

A lista também nos apresenta um caso especial: a preocupação da midia com um tema 

ambiental que foi o de maior divulgação; tema que ocupou a atenção durante junho de 2001 



ASSUNTO ASSUNTO 
Incurs言o paraniilitar em Sucumbios 
Reportagens: insegurana em zonas de fronteira 
Outros, 1 notcia cada 
Tblal 

Incursio paramilitar em Sucumbios  
Reportagens: insegurança em zonas de fronteira 
Outros, 1 noticia cada (*) 
Total 

EL UNIVERSO EL UNIVERSO 
4 4 
4 4 
4 4 

12 12 

%  
33.3 
33.3 
33.4 

33.3 
33.3 
33.4 

90 90 

no El Universo (53%). Mas, a viol6ncia e a inseguran9a so assuntos que ocupam as notcias 

nas mais variadas perspectivas. Elas ocupam cinco dos dez maiores assuntos, relacionados a s 

incurs6es guerrilheiras e seqestros fronteiri9os. Alis, a notcia do fechamento da ponte na 

fronteira tem a ver como a conseqencia dessas incurs6es guerrilheiras. Esses temas estao 

colocados como "debates". Ao classificar um assunto como debate se pretende dizer que o 

jornal dedicou espaos a fazer entrevistas com especialistas ou s autoridades em rela 乞o ao 

fechamento da ponte ou aos temas classificados como tal 

no El Universo (53%). Mas, a violência e a insegurança são assuntos que ocupam as noticias 

nas mais variadas perspectivas. Elas ocupam cinco dos dez maiores assuntos, relacionados as 

incursões guerrilheiras e seqüestros fronteiriços. Aliás, a noticia do fechamento da ponte na 

fronteira tem a ver como a conseqüência dessas incursões guerrilheiras. Esses temas estdo 

colocados como "debates". Ao classificar um assunto como debate se pretende dizer que o 

jornal dedicou espaços a fazer entrevistas com especialistas ou as autoridades em relação ao 

fechamento da ponte ou aos temas classificados como tal. 

Para concluir a anlise da Tabela 03, se deve mencionar que nをo6 factivel observar 

nenhuma noticia relacionada a polticas pblicas do governo, ou notas dos Estados Unidos; e 

especialmente a pouca ou nenhuma importncia que a mdia do Equador deu a Base de 

Manta. Esse, que desde a tica geopoltica 6 um objeto de informa 乞o importante, para a 

midia no entanto, gerou uma esp6cie de autocensura n乞o justificada. Na cobertura, o assunto 

foi tratado com reserva pelas autoridades sob a cumplicidade da midia, como se ver no resto 

dos resultados dos dados de cada ms. 

Para concluir a anilise da Tabela 03, se deve mencionar que não é factivel observar 

nenhuma noticia relacionada a politicas públicas do governo, ou notas dos Estados Unidos; e 

especialmente a pouca ou nenhuma importfincia que a midia do Equador deu Base de 

Manta. Esse, que desde a ótica geopolitica é um objeto de informação importante, para a 

midia no entanto, gerou uma espécie de autocensura não justificada. Na cobertura, o assunto 

foi tratado com reserva pelas autoridades sob a cumplicidade da midia, como se veil no resto 

dos resultados dos dados de cada mês. 

A seguir, se faz uma anlise dos dados buscando avaliar o comportamento dos jornais 

m6s a ms. Tal leitura vai apontar, como os jornais trataram fatos estrat6gicos em relaao ao 

Plano, sua profundidade, a anlise ou o debate 

A seguir, se faz uma andlise dos dados buscando avaliar o comportamento dos jornais 

mês a mes. Tal leitura vai apontar, como os jornais trataram fatos estratégicos em relação ao 

Plano, sua profundidade, a análise ou o debate. 

Tabela 04 1 Abril 2001a Tabela 04 - Abril 2001a 

ASSUNTO ASSUNTO EL COMERCIO EL COMERCIO % 
Incursão paramilitar em Sucumbios 3 25 
Construção destacamentos fronteiriços 2 16.7 
Reunião de presidentes em Cartagena. 2 16.7 
Outros, 1 noticia cada (*) 5 41.6 
Total 12 
、ノ I万証（鳩os Govano-IndiosーPlano Colmi血  EIJA doa dinbeim para policia anlinarclicos Mia E)efesa加igo do 
Plano Colmi血Bu血dalogara com PdtesAndinosemQuebe 】；  Captura de anuas para asFARC einGuayaquiL 

ogos vemo- os - Plano Colômbia; EUA doa dinheiro para policia antinarcático Mtn. Defesa/perigo do 
Plano C,olômbk l3ush dialogara corn Pdtes.Andinos em Quebec; Captura de armas pata as FARC em GuayaquiL 

Tabela 05 1 Abril 2001b Tabela 05 - Abril 200lb 

) Bush, IRk Deslocados em Puyo; Noboa coavsam com Bush sthe IRA allQuebec; Doaao EtJA para 
desivolvimto froni血io. 
r) Bush, IRA; Deslocados em Puyo; Noboa conversara com Bush sobre IRA em Quebec; Dowel() EUA para 
desenvolvimento fronteiriço. 



ASSUNTO 
Novo secretrio de Comunicado do governo 
Outros, 1 notcia cada tema 
Tbtal 

ASSUNTO 
Novo secretário de Comunicação do govemo 
Outros, 1 noticia cada tema (*)  
Total 

EL COMERCIO EL COMERCIO 
2 2 

11 11 
13 13 

% 
15.3 
84.6 
15.3 
84.6 

91 91 

As notcias giraram em torno da inseguran9a na fronteira e as primeiras incurs6es 

guerrilheiras. O que provoca o deslocamento dos militares para a regio norte. O assunto da 

IRA 6 mencionado brevemente s6 pelo El Universo que, no entanto, come9a a fazer um 

seguimento da vida dos povos de fronteira. 

As noticias giraram em torno da insegurança na fronteira e as primeiras incursaes 

guerrilheiras. 0 que provoca o deslocamento dos militares para a região norte. 0 assunto da 

IRA é mencionado brevemente só pelo El Universo que, no entanto, começa a fazer um 

seguimento da vida dos povos de fronteira. 

Tabela 06 1 Maio 2001a Tabela 06 - Maio 2001a 

o Canipiieses denunciam fumigaes do Plano Colmbia, EUA lana IRA Tiabaiho UDENORノ En1ievta diIo; 
24(k llnio: militares e seguraェ埠a fiuriteiri9aら Ex占tito patrulln 魚血血al弧xセ； Alauna deslocamen加  rebeldem 
fronteita; Erat菊as govno-Plano Colmbia; EUA duplicaram soldados na Base叱Manta; Embaixadom EUA deixa 
cargo; li虹  pela含opoliticammis oMoeller,Pastranadefx1ePlano Colmbiano Peru. 

c" Camponeses demmciam fumigações do Plano Colômbia; EUA lança IRA; Trabalho UDENOR / Entrevista diretor, 
24 de maio: militates e segurança finnteirka; &chit° patrullia fronteira norte; Alarma deslocamento rebelde na 
fronteira; Estratégias govemo-PlanD Colômbia; EUA duplicaram soldados na Base de Manta; Embaixadora EUA deixa 
cargo; Interpelaçãb politica ministra Moeller, Pastrana defende Plano Colômbia no Peru. 

Tabela 07 1 Maio 2001b Tabela 07 - Maio 2001b 

ASSUNTO ASSUNTO EL UNIVERSO EL UNIVERSO % 
Plano de segurança cidadã de Sucumbios 3 21.4 
Reunião COSENA /segurança fronteira norte & 2 14.2 
Entrega guerrilheiro equatoriano 2 14.2 
Outros, 1 noticia cada (') 7 50 
Total 14 
のConstn o destacanitos fronteirios Deslocados de Sucumblos; Camponeses denunciam fumigaes do Plano Ccnstnição destacamentos fronteiriços; Deslocados de Sucumbios; Camponeses denunciam fumigações do Plano 
Colmi血  Novo seaetrio de Comunica o do governo; EtJA lana IRA; Visita 叱  Pastrana Putumayo; Jovens de 
SucumbIas conlia o Plano Colmbia. 
Colômbia; Novo seaetitio de Comtmicação do governo; EUA lança IRA; Visita de Pastrana Puttmlayo; Jovens de 
Sucumbios contra o Plano C,olômbia. 

Este ms 6 peculiar;6 o segundo ms que mais produziu noticias relacionadas ao 

Plano e aquele que mais dispersou os assuntos. No acompanhamento de alguns deles, como 

por exemplo, a constru9乞o de bases militares, a cobertura se deu em menor propor9乞o. Outro 

acompanhamento 6 o lan9amento da IRA, que os jornais fizeram quest乞o de nao ampli-lo e 

s6 o noticiaram com o material das ag6ncias de noticias. A 6 nfase no El Comercio 6 a posse 

do novo porta-voz do governo, relacionada え  disperso informativa dentro do executivo por 

causa do Plano. Mas, o destaque 6 para El Universo que fez novamente um seguimento, no 

que tange a cobertura da sociedade civil, como em Sucumbios. A Base de Manta tem uma 

notcia isolada, sem grandes detalhes no El Comercio. 

Este mes é peculiar; é o segundo mes que mais produziu noticias relacionadas ao 

Plano e aquele que mais dispersou os assuntos. No acompanhamento de alguns deles, como 

por exemplo, a construção de bases militares, a cobertura se deu em menor proporção. Outro 

acompanhamento é o lançamento da IRA, que os jornais fizeram questão de não amplid-lo e 

só o noticiaram com o material das agencias de noticias. A enfase no El Comercio é a posse 

do novo porta-voz do governo, relacionada h. dispersão informativa dentro do executivo por 

causa do Plano. Mas, o destaque é para El Universo que fez novamente um seguimento, no 

que tange cobertura da sociedade civil, como em Sucumbios. A Base de Manta tem uma 

noticia isolada, sem grandes detalhes no El Comercio. 
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Tabela 08一  Junho 2001a Tabela 08 - Junho 2001a 

ASSUNTO EL COMERCIO % 
Incursão guerrilheira em Carchi 3 15.7 
Debate controle fronteiriço/queixa a Colômbia 3 15.7 
Efeitos das fumigações em Sucumbios (denúncias) 2 10.5 
Outros, uma noticia cada (*) 11 57.8 
Total 19 
ロP.eaes aincurso g瞳rilheira GOVDarkxdO Carchie insegurana; Conirole militar einE ra1das; Militares faro 
ciiso ami-guii1ha; Viajan do thance1 para pedir findos a EUA; Ecpndor pede dinheiro na Euna para fronteira; 
Ezrevista emxesrio,加  na永血血io; Tnfwir policia sohe seqestros na fronteira; Captura baixio叱se 
cokinbianos; Caso seqestro familia V11ane1nafi ateira; Policia num ta soldadosfdeentoPiesidente. 

ReacAes incurski guerrilheira; Governador do Carchi e insegurancga; Controle militar em Esmeraldas, Militares farão- 
curso anti-gueml!iA Viajem do chanceler para pedir fundos a EUA; Equador pede dinheiro na Europa para fronteira; 
Entrevista empresirio, team fronteirica, Informe policia sobre seqüestros na fionteira; Captura bando de seqüestradores 
colombianos; Caso seqüestro familia Villarreal na fraiteira; Policia anmenta soldados/decretoPresklente. 

Tabela 09 1 Junho 2001b Tabela 09 - Junho 200lb 

ASSUNTO 
Rea戸es incurs言o guerrilheira na fronteira 
Incurs言o guerrilheira em Carchi 
Debate sobre controle na fronteira 
Encontro de militares sul-americanos em Quito 
Bispos da fronteira criticam PC 
Outros, unia notcia cada 
Tbたll 

ASSUNTO 
Reações incursio guerrilheira na fronteira 
Incursio guerrilheira em Carchi 
Debate sobre controle na fronteira 
Encontro de militares sul-americanos em Quito 
Bispos da fronteira ciiticam PC 
Outros, uma noticia cada (*)  
Total 

  

EL UNIVERSO EL UNIVERSO 

 

% 
25 

16.6 
11.1 
5.5 
5.5 

36.1 

25 
16.6 
11.1 
5.5 
5.5 

36.1 

  

9 
6 
4 
2 
2 

13  

9 
6 
4 
2 
2 
13 

 

  

36 36 

  

      

のPnico trai】簾×ite叱面his nas thril血asC護fura gueirilheim en Carchi; Enteiro gueirilheiro mcto; De壊o叱  
amiaseinCaxthiRefiigiadcsnafroneraixxte Contro1emi1itareinEneaIdas Equadorpede dinheiro naEu【奪npaia 
fronteira Entrevista militar EUA soixe peigos na ronteira; Excito EUA treinar militares Equarkr, Caso seq〔 estro 
fmilia \?illarreal na fnniteira; Jnfonne AcdnEcokgica fumiga6es; Ameaas叱greve contra fiimiga6es indica da 
Ama7Aia aitimm IりarRiCn1&1hiaflosEUA 

(*) Fanico transporte de ônibus nas fronteira.% Captura guerrilheira em Carchi; Enterro guerrilheiro morto; Detenção de 
armas em Carchi; Refugiados na fronteira nort Controle mffitar em Esmeralda% Equador pede dinheiro na Europa para 
fronteira; Entrevista mffitar EUA sobre perigos na fronteira; Exercito EUA treinard militares Equador, Caso seqüestro 
familia Villarreal na franteira; Inform Acción Ecológica furnigações, Ameaças de greve cadra fumigaclie índios da 
Amazônia criticam Plano C,olômbia nos EUA. 

Este 6 o ms mais dedicado ao Plano Col6mbia durante a pesquisa. El Comercio se 

apresenta muito irregular; sua maior noticia chega apenas a 3% e tem a ver justamente com 

uma nova incurs乞o guerrilheira, a noticia do m6s classificada em duas partes: o fato em si e as 

rea6es. No caso do El Universo, ele enche as capas com o acompanhamento do evento 

Entretanto, El Comercio se orienta mais pelo lado oficial, com as reclama6es a Col6mbia por 

parte do Equador. Porm, quando se observa o resto de noticias isoladas, ha um boom de 

notas sobre a insegurana fronteiri9a, o que no se repetir nos meses subseqentes. Os 

jornais come9am a debater sobre maiores controles na fronteira enquanto que as fumiga6es 

ganham maior espao. 

Este é o mês mais dedicado ao Plano Colômbia durante a pesquisa. El Comercio se 

apresenta muito irregular;. sua maior noticia chega apenas a 3% e tem a ver justamente com 

uma nova incursão guerrilheira, a noticia do mês classificada em duas partes: o fato em si e as 

reações. No caso do El Universo, ele enche as capas com o acompanhamento do evento. 

Entretanto, El Comercio se orienta mais pelo lado oficial, com as reclamações a Colômbia por 

parte do Equador. Porém, quando se observa o resto de noticias isoladas, hi um boom de 

notas sobre a insegurança fronteiriça, o que não se repetird nos meses subseqiientes. Os 

jornais começam a debater sobre maiores controles na fronteira enquanto que as fumigações 

ganham maior espaço. 
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Tabela 10 - Julho 2001a Tabela 10 - Julho 2001a 

ASSUNTO ASSUNTO EL COMERCIO EL COMERCIO % % 
Debates sobre fumigações na Amazônia 4 26.6 
Governo - ajuda externa para fronteira 2 13.3 
Governo e fronteira do norte (vários) 2 13.3 
Outros, uma noticia cada (*) 7 46.6 
Total 15 
のDet 玲 o chei das FARC na Amaznia do pais Militaxes seguem pistas de guenilheIos das FARC; Bio: FARC 
セdxn a uatoiianos; Corru 吾o く1est an臓1o nli]ft& ェ】a fronteixa; ONGs questiaam PC; Reftigiados em JmI ●ir駕  
Reportagem s虹eabanckziolpov（粥 do noite. 

(*) DeterrAo" chefe das FARC na Amazônia do pd.% Militates seguem pistas de guerrilheirns das FARC; Bispo: FARC 
treinam equatorianos; Construção destacamento militar na fronteira; ONGs questionam PC; Refugialos em Imbabara; 
Reportagem sobre abandono/ povos do norte. 

Tabela 11ー  Julho 2001b Tabela 11 - Julho 200lb 

ASSUNTO ASSUNTO EL UNIVERSO EL UN 	0 
Debate sobre fumigações na Amazônia (vários) 9 53 
Militares do Governo/ insegurança na fronteira 3 17.6 
Informes EUA danos, cultivo de drogas e guerrilha. 2 11.8 
Outros, uma noticia cada (*) 3 17.6 
Total 17 

(15 Detentho chefe das FARC na Amazônia do Dais: Caso fediamento nasso de fronteira can Colômbia ID e Plane 
Co1mbilノ  firo. Colômbia/ foro. 

No mes de julho de 2001, constata-se que a notcia sobre as fumiga6es vem 

incrementando-se desde maio. Neste ms, o assunto virou evento de mdia pela mobiliza9o 

social que provocou e lidera a lista dos assuntos mais noticiados pelo El Universo no quadro 

geral. Por6m, ele lidera tamb6m no El Comercio, s6 que com freq6ncia menor. Note-se que, 

apesar de dispersas, as notcias relacionadas a s FARC t6m vrios tratamentos nos jornais, 

porm nao ha um acompanhamento investigativo com entrevistas aos lideres guerrilheiros ou 

os objetivos do grupo no pas. O terceiro assunto no El Universo esta relacionado a uma 

campanha paralela dos EUA a favor das fumiga96es, com o 11,8% de notas. Sobre polticas 

de governo, al6m da mobilizaao do exrcito, vemos por enquanto, pequenas manifesta6es 

oficiais sobre a situaao de fronteira, al6m das nuances militares. Vale mencionar a noticia 

sobre o tratamento que o u nico partido poltico, a ID vai fazer do Plano; mesmo assim, o fato 

teve pouca cobertura e espao. 

No mês de julho de 2001, constata-se que a noticia sobre as fumigações vem 

incrementando-se desde maio. Neste mks, o assunto virou evento de midia pela mobilização 

social que provocou e lidera a lista dos assuntos mais noticiados pelo El Universo no quadro 

geral. Porém, ele lidera também no El Comercio, só que com freqiiência menor. Note-se que, 

apesar de dispersas, as noticias relacionadas is FARC têm vários tratamentos nos jornais, 

porém não hi. um acompanhamento investigativo com entrevistas aos lideres guerrilheiros ou 

os objetivos do grupo no pais. 0 terceiro assunto no El Universo está relacionado a uma 

campanha paralela dos EUA a favor das furnigações, com o 11,8% de notas. Sobre politicas 

de governo, além da mobilização do exército, vemos por enquanto, pequenas manifestações 

oficiais sobre a situação de fronteira, além das nuances militares. Vale mencionar a noticia 

sobre o tratamento que o fink() partido politico, a ID vai fazer do Plano; mesmo assirn, o fato 

teve pouca cobertura e espaço. 

フ  , 



ASSUNTO ASSUNTO EL UNIVERSO % EL UNIVERSO % 

ASSUNTO 
Drama dos refugiados colombianos (vrios) 
Outros, uma notcia cada (*) 
Tblal 

ASSUNTO  
Drama dos refugiados colombianos (virios) 
Outros, tuna noticia cada (*) 
Total 

EL COMERCIO 	% EL COMERCIO 	% 
25 25 
75 75 

8 8 

2 2 
6 6 

oJmplica6esffriteiia comiun EquaioriColmbia; Possvel eslia陶a andina ccsilia giii1ha; 24 assassinados na 
fiuiteiiaNueva Loja; No血1.000 ha de coca 亜vadas na fiiteim/de1欧ilidoa DEk, Cass Branca: FARC, ELN 
ATJC so temxistas Govnono qual垣cakt1てxi割asおgI血li]ha& 

(-) Implicações/fi-onteira comum Equador/Colômbia; Possivel estratégia andina contra guerrilba; 24 assassinados na 
fronteira Nueva Loja; Nio hi 1.000 ha. de coca cultivadas na fronteira/desmentido DEN, Casa Branca: FARC, ELN 
AUC sac) tetraista% Govemo nab qualifica de teasoristas is guemlbas. 

Tabela 15一  Setembro de 2001b Tabela 15 - Setembro de 200lb 

Drama de refugiados/colombianos fogem ao Equador Drama de refiigiados/colombianos fogem ao Equador 
Capturado suposto paramilitar equatoriano na Col6mbia Capturado suposto paramilitar equatoriano na ColOmbia 

50 50 
50 50 

1lb'al Total 2 2 

94 94 

Tabela 12 1 Agosto de 2001a Tabela 12 - Agosto de 2001a 

EL COMERCIO 	% EL COMERCIO 	% 
40 40 2 2 
60 60 3 3 

5 5 
門  Finix&h da Colmbia: guii1heiros se abastem no Equackr, lnfirme ONU deslocamito 
coic ubianos Equado, Plano MIlL I fesa "Viso 2010". 
("5 Embaixada. da Colômbia: guerritheiros se abastecem no Equador, Infonne ONU deslocamento 
colombianos/Equador; Plano NEE Defesa "Visrto 2010". 

Tabela 13 1 Agosto de 2001b Tabela 13 - Agosto de 200lb 

ASSUNTO ASSUNTO EL UNIVERSO EL UNIVERSO % 
Reações da Embaixada da Colômbia 2 25 
Presença de guerrilha na fronteira/patrulhamentos Militar 2 25 
Outros, uma noticia cada (*) 4 50 
Total 8 
(*) Debate fiimieacEes CONA1E: Plano Min. Defesa "Visa() 2010"- Batalha militares-euerrilha colombianos 
na fronteira com Equador, EUA refora Plano na Colmbia. na fronteira com Equador, EUA reforça Plano na Colômbia. 

Este ms teve menor quantidade de dias pesquisados. Porm, aqui se acompanham as 

sequelas dos eventos em meses anteriores que saturaram a midia do Equador e geraram 

rea96es adversas do governo colombiano; dai que a Embaixada desse pas em Quito lidera a 

lista no El Universo. El Comercio, no entanto, analisa a conflituada rela9ao que o Equador 

passou com o pas do norte. O momento foi conflitivo entre as duas na6es 

Este mês teve menor quantidade de dias pesquisados. Porém, aqui se acompanham as 

seqiielas dos eventos em meses anteriores que saturaram A. midia do Equador e geraram 

reações adversas do govern° colombiano; dai que a Embaixada desse pais em Quito lidera a 

lista no El Universo. El Comercio, no entanto, analisa a conflituada relação que o Equador 

passou com o pais do norte. 0 momento foi conflitivo entre as duas nações. 

Tabela 14 1 Setembro de 2001a Tabela 14 - Setembro de 2001a 

O nono mes, a lista reflete a evidente diminui9乞o de noticias sobre o Plano, por causa 

dos atentados nos EUA que mudam a rotina jornalistica diante daquele evento. Por6m, o 

destaque corresponde ao drama dos refugiados que ingressam ao pas, e que lidera as noticias 

0 nono mês, a lista reflete a evidente diminuição de noticias sobre o Plano, por causa 

dos atentados nos EUA que mudam a rotina jornalistica diante daquele evento. Porém, o 

destaque corresponde ao drama dos refugiados que ingressam ao pais, e que lidera as noticias 

ASSUNTO 
Rela戸es com a Col6mbia (vrios) 
Outros, unia noticia cada （り  
Tbtal 

AS SUNTO 
Relações com a Colômbia (vcirios)  

Outros, uma noticia cada (*) 
Total 



95 95 

nos dois jornais. El Universo registra muito pouco, no entanto, El Comercio est disperso em 

alguns assuntos e n乞o fez o acompanhamento de eventos como a violncia; s6 registra um 

informe policial. Neste m6s, a Casa Branca declarou sua guerra ao terror, incluindoa s 

guerrilhas colombianas como potenciais inimigos e alvos de ataques 

nos dois jornais. El Universo registra muito pouco, no entanto, El Comercio esti disperso em 

alguns assuntos e não fez o acompanhamento de eventos como a violência; só registra um 

informe policial. Neste Ines, a Casa Branca declarou sua guen-a ao terror, incluindo às 

guerrilhas colombianas como potenciais inimigos e alvos de ataques. 

Tabela 16一  Outubro de 2001a Tabela 16 - Outubro de 2001a 

ASSUNTO ASSUNTO EL COMERCIO EL COMERCIO % 
Equador tris apoio da Europa para fronteira 2 18.2 
Sobre bases militares na fronteira/segurança 2 18.2 
Outros, uma noticia cada () 7 63.6 
Total 11 
o Drama povos da fronteira（押convivam can a guerra colombiana; FHC no Equa&r guenillias no s含o termristas 
Repatagem atentado prefeito Sucumbos; Camponeses denunciam incurses paiamilitaies Governo diz que 
subversivos no so taroristas Candidato hIeral na Colmbia, conhia PIarx Colmbia; EUA descarta no momento 
intava oannadanaColmbiafjamesStmble SeczntiioEUAdeAssuntosHemisficos. 

("Drama povos da franteira que ccavivem com a guena colombiana; FHC no Equador: guerrillas nab stto terrorista% 
Reportagem atentado prefeito Sucumbios; Camponeaz denunciam in:anõ es paramilitare Govern° diz que 
subversivos 'nab silo tenorista.% Candidato liberal na Coliimbia, contra Plano Colômbia; EUA descarta no moment° 
intervenção armada na Colômbia/ James Struble Secretário EUA de Asstmtos Hemisféricos. 

Tabela 17一  Outubro de 2001b Tabela 17 - Outubro de 200lb 

ASSUNTO ASSUNTO EL UNIVERSO EL UNIVERSO % 
Reportagem atentado prefeito Sucumbios 2 20 
Equador tris apoio da Europa para fronteira 2 20 
"Terroristas" atacam chefe da policia civil em Sucumbios 2 20 
Outros, uma noticia cada (*) 4 40 
Total 10 
のAlerta pelo provvel rompimento/processo de paz na Col6mbia; Base de Manta restthige aceso a civis 
logos dos atentados NY; FHC no Equador: guerriThas no sao terroristas; AUC operam no rio Carchi. 
( ) Alerta pelo provável rompimento/processo de paz na Colômbia; Base de Manta restringe aceso a civis 
logos dos atentados NY; FHC no Equador: guerrilhas não são terroristas; AUC operam no rio Carchi. 

Neste ms se aprecia o diferencial noticioso entre os dois jornais. Mesmo com uma 

minima diferena, El Universo vai ampliar o tratamento do atentado a um prefeito, enquanto 

que El Comercio apenas o reporta num dia s6 sem fazer nenhum acompanhamento 

complementar. Mesmo assim os temas s乞o ainda muito dispersos, pois n乞o ha uma seqencia 

informativa de antigos assuntos. S6 o noticioso convencional. Vale mencionar o destaque que 

a mdia deu visita do presidente Cardoso do Brasil a Quito e que teve como pano de fundo o 

Plano Col6mbia. 

Neste mês se aprecia o diferencial noticioso entre os dois jornais. Mesmo com uma 

minima diferença, El Universo vai amplias- o tratamento do atentado a um prefeito, enquanto 

que El Comercio apenas o reporta num dia só sem fazer nenhum acompanhamento 

complementar. Mesmo assim os temas silo ainda muito dispersos, pois nao hi uma seqüência 

informativa de antigos assuntos. Só o noticioso convencional. Vale mencionar o destaque que 

a midia deu à visita do presidente Cardoso do Brasil a Quito e que teve como pano de fundo o 

Plano Colômbia. 

Tabela 18 1 Novembro de 2001a Tabela 18 - Novembro de 2001a 

ASSUNTO ASSUNTO EL COMERCIO EL COMERCIO % 
Notas relacionadas a seqüestros pelas guerrilhas 2 25 
Reportagem atividades marinha/povos Esmeraldas 2 25 
Outros, uma noticia cada (*) 4 50 
Total 8 

(4) Turismo colombiano decresceu vela violência: Governo: as FARC Igo são tenoristas FARC arneacam =tutu da 
processo; CagressoEUA aprova a9arnaito menor pro Plana Colmi血  processo; Congresso EUA. aprova owamento menor pro Plarbo Colômbia. 



ASSUNTO 
Debate sobre controle militar trs fim de negocia6es de 
paz na Col6mbia 
Outros, uma notcia cadaの  
Tblal 

ASSUNTO  
Debate sobre controle militar tris fim de negociações de 
paz na Colambia 
Outros, uma noticia cada (*) 
Total 

EL COMERCIO EL COMERCIO 
3 3 

5 5 
8 8 

% % 
37.5 37.5 

62.5 62.5 

96 96 

Tabela 19 1 Novembro de 2001b Tabela 19 - Novembro de 2001b 

ASSUNTO ASSUNTO EL UNWERSO EL UNIVERSO 
Notas relacionadas a seqüestros pelas guerrilhas 3 37.5 
Processo de paz na Colombia 3 37.5 
Outros, uma noticia cada (*) 2 25 
Total 8 
の(lovomo: as FARC no so tenistas, Colmbia reinicia fbmiga6esna fronteira cornEquack. e) Goveano: as FARC não são terraista% Colômbia reinicia fumigaçôes na fionteira com Equador. 

No ms de Novembro se destaca o declinio noticioso do Plano e a crescente disperso 

dos temas. Por6m, reflete o crescimento de notas sobre seqestros no pais por parte da 

delinqencia colombiana. No caso do El Comercio ha uma seqencia de reportagens sobre o 

trabalho militar nas fronteiras. 

No mês de Novembro se destaca o declínio noticioso do Plano e a crescente dispersão 

dos temas. Porém, reflete o crescimento de notas sobre seqüestros no pais por parte da 

delinqüência colombiana. No caso do El Comercio há uma seqüência de reportagens sobre o 

trabalho militar nas fronteiras. 

Tabela 20 - Mar9o de 2002a Tabela 20 - Março de 2002a 

oNoboa: Convmo base de Manta pode mudar; Presidaite no vi可a a aicontro com Bush no Pu; Clintcii visita 
Equadoc e fala面Plarx Colmbi廷arti面叱om1ro-esquda se iainn e tratam tma Plano Colmbia e Base de 
Manta; Mlii. Justia da Colmbia reduz-se 16% de cultivo de coca. 

c )̀ Noboa: Convênio base de Manta pode mudar, Presidente não viaja a encontro com Bush no Peri Clinton visita 
Equador e fala do Plano Colômbia; Partido de centro-esquerda se reúnem e tratam term Plano Coliimbia e Base de 
Manta; lvfm. Justiça da Colômbia: recluz-se 16% de cultivo de coca. 

Tabela 21 1 Mar9o 2002b Tabela 21 - Março 2002b 

ASSUNTO ASSUNTO EL UNWERSO EL UNIVERSO 
Debate sobre controle militar tris fim de negociações de 
paz na Colômbia 

2 40 

Reunião presidentes Andinos com Bush no Peru 2 40 
Novo destacamento militar na fronteira 1 20 
Total 5 

O destaque em maro, o d6cimo primeiro m6s, s乞o as eventuais conseqencias do fim 

das negocia96es de paz na Col6mbia, acontecimento prvio a visita do presidente Bush ao 

Peru; fato que no foi muito destacado em propor9ao a outros, devido a ausencia do 

presidente do Equador na reuniao. Parece, tamb6m, que o Plano entrou numa nova fase e o 

temor se acrescentou na fronteira. Nesse momento houve um distanciamento entre o Equador 

e os EUA por causa dos atrasos nos findos relativos ao Plano. Tamb6m s6 foi registrado o 

segundo debate sobre o Plano e a Base de Manta entre os partidos do centro-esquerda 

0 destaque em março, o décimo primeiro mes, sà.'o as eventuais conseqüências do fim 

das negociações de paz na Colômbia, acontecimento prévio A visita do presidente Bush ao 

Peru; fato que não foi muito destacado em proporção a outros, devido A. ausência do 

presidente do Equador na reunido. Parece, também, que o Plano entrou numa nova fase e o 

temor se acrescentou na fronteira. Nesse momento houve um distanciamento entre o Equador 

e os EUA por causa dos atrasos nos fundos relativos ao Plano. Também só foi registrado o 

segundo debate sobre o Plano e a Base de Manta entre os partidos do centro-esquerda. 
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Tabela 22 1 Abril 2002a Tabela 22 - Abril 2002a 

ASSUNTO ASSUNTO EL COMERCIO EL COMERCIO % 
Debate: possível pedido de visto a colombianos. 3 20 
Debate: possível presença de Al Qaida na fronteira norte. 2 13.3 
Detenção a colombianos com armamento sofisticado. 2 13.3 
Outros, uma noticia cada (*) 8 53.3 
Total 15 
ロGoverno aclara va菊es do Presidente sobit Base de Manta; Pol&nica pelo ingresso de DynCorp na Base de Manta; 
Governo iIeIme liafico de almas do Equador a Colmbia; Guerrilha ameaa fhmilia an fronteim Caso seqestro 
eiu1thiio E・ Paz e outrosI×rgmilheiros colombianos; Exivito(k弧obie insta］劣6es das FARC no pais; Alto chefe 
inilitarrlamaano chegada aiixla叱fadosdosEUA; EUAquerfiimigarirJiscrhninadairitePutuniayo 

Govemo aclara versões do Presidenre sobre Base de Manta; Poles:mica pelo ingresso de DynCorp na Base de Manta; 
Govemo presume trafico de amias do Equador a Coliimbia.; Guerrilba ameaça farmlia em fivnteira; Caso seqiiestro 
empresinio E. Paz e altos por guerdlheiros colombianos; Exército descobre instalações das FARC no pd.% Alto chefe 
mffitar reclama a nab chegada ainda de fiundos dos EUA; EUA quer fumigar indiscriminadamente Putumayo. 

Tabela 23 1 Abril 2002b Tabela 23 - Abril 2002b 

ASSUNTO ASSUNTO EL UNIVERSO EL UNIVERSO % 
Debate: possível presença de Al Qaida na fronteira norte. 4 26.6 
Debate: possível pedido de visto a colombianos. 3 20 
Caso seqüestro empresário Paz e outros empresários por 
guerrilheiros colombianos. 

3 20 

Polemica ingresso de empresa DynCorp na Base de Manta 2 13.3 
Outras, uma noticia cada (*) 3 20 
Total 15 

Governo pesume trafico正 anuas do Equador a Colmbia; R専×)rtagem drama deslocado colombiano; Plano Govemo presume trafico de armas do Equador a Colômbia; Reportagem drama deslocado colombiatio; Plano 
Colmbiatern os dias contados diz depitado colombiano. Colômbia tern os dias contados diz deputado colombiano. 

Abril de 2002 6 o quinto ms na lista com onze dias pesquisados. Novamente se v a 

tendencia do El Universo a ser mais abrangente para tratar os assuntos em rela 乞o ao El 

Comercio, como foi o caso da suposta presena de membros de Al Qaida no pais. Mesmo 

assim, no existe uma nota de investiga9乞o nos jornais que acompanhe a falsa denncia dos 

EUA. Esse assunto6 um dos mais noticiados. Outros casos como a presen9a da empresa 

DYNCorp em Manta e o seqestro do empresrio Esteban Paz pelas FARC, revelam o pouco 

espirito investigativo dos jornais que remetem s6 informa9ao de fontes oficiais e o simples 

denuncismo. O caso do visto para colombianos 6 tamb6m debatido com certa profundidade 

Abril de 2002 é o quinto mês na lista com onze dias pesquisados. Novamente se vê a 

tendência do El Universo a ser mais abrangente para tratar os assuntos em relação ao El 

Comercio, como foi o caso da suposta presença de membros de Al Qaida no pais. Mesmo 

assim, não existe uma nota de investigação nos jornais que acompanhe a falsa denfincia dos 

EUA. Esse assunto é um dos mais noticiados. Outros casos como a presença da empresa 

DYNCorp em Manta e o seqiiestro do empresdrio Esteban Paz pelas FARC, revelam o pouco 

espirito investigativo dos jornais que remetem só informação de fontes oficiais e o simples 

denuncismo. 0 caso do visto para colombianos é também debatido com certa profundidade. 

Tabela 24 1 Maio/Junho 2002a Tabela 24 - Maio/Junho 2002a 

ASSUNTO 
Debate sobre seqestros na fronteira. 
Rea96es vers6es de plgios! Governo - FARC 
Anlise jornal distanciamento Equador EUA 
Pol6mica: EUA diz que h自  poucos avan9os no Equador 
contra terrorismo 
Outros, urna notcia cada 
zbl'll 

ASSUNTO  
Debate sobre seqiiestros na fronteira. 
Reações vers8es de plágios/ Governo - FARC 
Análise jomal distanciamento Equador EUA 
Polemica: EUA diz que hi poucos avanços no Equador 
contra terrorismo 
Outros, uma noticia cada (*) 
Total 
の Reportagem sthe vestigios deI×e sena guerrilheira an Sucumbios; Alto chefe militar admite forte iesena 
興I量血ana thteira com a Colmbia 

Reportagem sobre vestígios de presença gueailheira an Sucumbio Alto chefe militar admite forte presença 
guerrilheira na fronteira com a Colômbia. 
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Tabela 25 1 Maio/Junho 2002b Tabela 25 - Maio/Junho 2002b 

ASSUNTO 
Pol6mica: EUA diz que ha poucos avan9os no Equador 
contra terronsmo. 
Outros, uma notcia cada （り  
Tbtal 

ASSUNTO  
Polemica: EUA diz que hi poucos avanços no Equador 
contra terrorismo. 
Outros, uma noticia cada (*) 
Total 

EL UNWERSO % EL UNIVERSO % 
50 5 0 

50 50 
6 6 

3 3 

3 3 

のAlta an Suiinbos pxIxsena guenilliia; Ref映o de vij1分nth  na fraiteira/el晦6es na Colmbia; Uribe pede 
apoio aoEq dcnathxiteim. 
(-) Alerta em Sucumbios por presenrya guerrilheira; Reforço de vigilAncin na fronterrakleições na Colômbia; Uribe pede 
apoio ao Equador na fronteira. 

Ainda com as sequelas dos atentados de NY, Equador recebe uma advertencia do 

governo dos EUA em relaao ao combate ao terrorismo. A rebeldia do presidente Noboa e a 

recusa de no aderir de fato ao Plano parecem gerar as primeiras conseqencias. El Comercio 

vai ser mais analtico com o tema dos seqestros e das rela6es com os EUA. El Universo da 

maior publicidade s criticas dos EUA ao governo de Quito (50%) 

Ainda com as seqüelas dos atentados de NY, Equador recebe uma advertência do 

governo dos EUA em rein-do ao combate ao terrorismo. A rebeldia do presidente Noboa e a 

recusa de nab aderir de fato ao Plano parecem gerar as primeiras conseqüências. El Comercio 

vai ser mais analitico com o tema dos seqüestros e das relações com os EUA. El Universo di 

maior publicidade is criticas dos EUA ao governo de Quito (50%). 

Tabela 26 1 Agosto 2002a Tabela 26 - Agosto 2002a 

ASSUNTO ASSUNTO EL COMERCIO EL COMERCIO 
Debate sobre fechamento noturno da ponte internacional 
Equador — Colômbia. 

5 23.8 

Debate sobre eventual pedido de histórico policial a 
colombianos 

3 14.28 

Debate sobre efeito das medidas de Uribe no Equador 3 14.28 
Medidas de segurança na fronteira com a Colômbia. 3 14.28 
Brasil diante do conflito colombiano/Quintio no Equador 2 9.5 
Outros, uma noticia cada (*) 5 23.8 
Total 21 
(*) A. Uribe visita o Equador. Marinha aumenta ma Dresenca na frenteira com Colômbia: Embaixada da Colômbia de 15 
mil a 4 mil dimitmi ingresso叱desloca鯛Udix qu faz olxas ciijmtas com Colmbia; Soixe eveninais a es 
niili1s paises vizinhos da Colmbia Ccnim guenill踊'os仙toridュdes colombianosidesmentidos). 
mil a 4 mil diminui ingress° de deslocado Udenor quer fazer obras conjuntas com Colombia; Sobre everarais agbes 
militarts paises vizinhos da Colômbia Carta gueznlheiros (autoridades colombianasidesmentidos). 

Tabela 27 1 Agosto 2002b Tabela 27 - Agosto 2002b 

ASSUNTO AS SUNTO EL UNTVERSO EL UNIVERSO 
Debate sobre fechamento de ponte de fronteira com 
Colômbia 

6 22.2 

Debate sobre efeito das medidas de Uribe no Equador 3 11.1 
Sobre 	eventuais 	ações 	militares 	países 	vizinhos 	da 
Colômbia contra guerrilheiros. 

3 11.1 

Debate 	sobre 	eventual 	pedido 	de 	histórico 
policial/colombianos 

2 7.4 

Reportagens especiais sobre povoados da fronteira 2 7.4 
Debate sobre aumento de violência na fronteira de 
Sucumbios 

2 7.4 

Reunião Lima: Carta Andina de Segurança 2 7.4 
Outros, uma noticia cada (*) 7 25.92 
Total 27 
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oA.niitaa62%osrefi夢玩colombianos; PasesdaIa資deUd×rvisitax加Jmbabuia Notas(kl奪窟wss6es叱  
medidas cokxnbianas; Tzibunal de Contas da Colmbia detecta iiregularidades no Plano Colmi加Ex-Presidite 
colombiano sugae qiar uma OTANAndina; Igrejas da Axthica do Sul contml噂ona1iza o de conflito na Colmbia; 
PriditeNoboa descaita distanciamento como govenio(kBu血  

Este 6 o segundo mes na lista e com os temas mais similares. E o m6s da pose de Uribe 

na Col6mbia e em que o nervosismo toma conta de certas a戸es polticas. A tens乞o provocada 

pelos eventos leva ao governo do Equador a tomar medidas que irritam ao da Col6mbia, mas 

que provocam um consenso no pas perante as sequelas da onda de violncia causada pelas 

eventuais medidas que tome Uribe. O debate cresce, em rela 乞o a transi9ao colombiana, e a 

seguran9a na regi乞o. El Universo parece ser mais prolifico na publica 乞o de noticias este m6s 

Andlise geral: 

Para encerrar a anlise das tabelas 6 importante remeter え  discuss乞o, que o Plano 

Col6mbia tem uma dinmica diferente que os jornais adotam, que6 :6 competir por ser 

diferente. Um jornal quer ser mais amplo na informa9ao, enquanto o outro mais analtico. Ha 

tamb6m uma disputa pela aten9o aos problemas que acontecem e que sao discutidos, mas 

isso no leva a que os jornais debatam algum tema de pesquisa ou denncia prpria, o que 

mais fazem 6 noticiar fatos em sacrificio da investigaao jornalistica e o acompanhamento 

poltico. Calcula-se que os assuntos mais relevantes ficam "no ar" pelo menos duas semanas e 

no m自ximo um mes de forma continua nas manchetes dos jornais, at6 desaparecer da esfera 

pblica de debate. Cabe mencionar aquela afirma 乞o de que depois de certo tempo "uma 

questo come9a a aborrecer ao p丘blico e 6 trocada por alguma outra, mesmo que n乞o tenha 

ficado resolvida" (DOWNS, 1972 apud EDELMAN, 1991, p. 44) 

Outra conclus乞o pr6via deste primeiro trecho de tabelas,6 que os jornais nao tem uma 

nota que explique algo sobre o Plano Col6mbia ao pblico. H uma diferen9a entre El 

Universo e El Comercio em rela 乞o a s referncias analticas sobre o papel dos Estados Unidos 

como o fator determinante do envolvimento do pas no problema. Tamb6m nao hえ  uma 

orienta9をo aos leitores sobre a ilegalidade do Convenio da Base de Manta, nem um discurso 

ou posicionamento dos jornais ao respeito. O caso 6 abordado com muita discri9乞o e omisso 

para evitar confrontos qui9a com os EUA, embora eles n乞o apontem aos responsveis diretos 

no Equador. As poucas noticias da base de Manta e se remetem a comunicados militares 
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A l6gica que explica a aten 乞o dos jornais aos problemas gerados pelo Plano 

Col6mbia n乞o dependem da gravidade destes, sen乞o de seu atrativo dramtico, e espetacular 

Isso aconteceu com os assuntos mais publicados; e me remito a um deles: a suposta presen9a 

da rede Al Qaida no Equador. O assunto apareceu da nada e nao teve mais que uma 

repercusso e publicidade miditica nas esferas oficiais e nas ag6ncias internacionais. A 

estrat6gia de governo pode ter sido no provocar maiores repercuss6es, e s6 um protesto 

diplomtico. Mas os jornais no fizeram sua parte. Ha que recalcar este ponto, dizendo que 

no houve nenhuma reportagem que esclare9a e contradiga a vers乞o estaduriidense, tampouco 

um acompanhamento no lugar da suposta presen9a terrorista. Tamb6m n乞o houve uma crtica 

ou posi9ao oficial que questione o suposto de que estamos sendo espionados pelos EUA. No 

existiu nem sequer uma interrogante nos jornais sobre o porqu6 um funcionrio de terceiro 

escalo dos EUA apareceu em cena para acusar de que na fronteira ha redes ligadas a Al 

Qaida. 

Finalmente, ha outra l6gica na seqencia informativa, a da novidade dos assuntos 

publicados. N乞o se observou um 'reprise' de casos tratados com anterioridade; esse fator, 

segundo Edelman (1991), diminui ou aumenta com a saciedade da aten o e a novidade do 

tema. Com  essa condi9o, que noticias podem ser interessantes e que possam saciar nossa 

atenao no seguimento do Plano Col6mbia? A resposta esta naquelas notcias que causam 

temor. O temor visto como o fator determinante para as noticias aparecerem na capa e todo o 

que representa uma ameaa externa. Pode-se explicar assim: 

) Incurs6es de guerrilheiros: o pais no tem guerrilhas;6 um elemento quase desconhecido e 
que provoca temor. 

> Fumiga戸es: a possibilidade de contamina悼o e com ela, um corol自rio de doen9as e danos 
fisicos e sequelas ambientais; tamb6m provoca temores. 

) Os seqiestros e o terrorismo: o debate em tomo ao fechamento da ponte tinha como causal 
estes thtores; a rea戸o da sociedade e de algumas autoridades foi fechar as portas a o terror 
como se fechar diante do desconhecido, mesmo sem importar danar as rela96es com o vizinho, 
pais acostumado a esses acontecimentos. 

> Uma guerra dentro de nosso territrio: a constante mobiliza9言o de tropas e a constante 
figuraao de militares nas notcias leva a pensar nesse cen自rio. O imaginrio popular rejeita o 
Plano por essa capacidade da midia de fechar o olho visor a um elemento mais no cen自rio de 
conflito: os militares; al6m de envolver o tema s6 como um problema militar. Guerra 6 igual a 
morte, ento o temor no est demais. 

> A "tragdia" de certos povos perdidos no mapa, onde o Estado no tem uma presena e s5o 
fceis de influ6ncia e a戸es coercitivas da guerrilheira ou de paramilitares. 

B淑ioera e7c:~; し‘ー‘一‘ー‘ー J ー 	己 l山．,,,'Id,. , 



Da que assuntos que os meios evitam publicar ou de pouco interesse s含o deste tipo: 

> Os processos de delibera9o como debates e discuss6es da sociedade civil, para evitar 
comprometimentos relacionados ao Plano Col6mbia. 

> Os debates legislativos sobre o Plano, que envolveram partidos polticos e discursos 
ideolgicos. 

> Investiga戸es sobre as a9es dos militares estadunidenses na Base de Manta. 

> Investiga 言o e seguimento do dinheiro e os fundos que supostamente chegaram ao pais como 
parte do Plano Col6mbia e da Iniciativa Regional Andina. 

Dai que assuntos que os meios evitam publicar ou de pouco interesse sio deste tipo: 

> Os processos de deliberação como debates e discussões da sociedade civil, para evitar 
comprometimentos relacionados ao Plano ColOmbia. 

> Os debates legislativos sobre o Plano, que envolveram partidos politicos e discursos 
ideológicos. 

> Investigações sobre as ações dos militares estadunidenses na Base de Manta. 

> Investigação e seguimento do dinheiro e os fundos que supostamente chegaram ao pais como 
parte do Plano ColOmbia e da Iniciativa Regional Andina. 

A dispers乞o dos temas levou a n乞o focalizar os problemas e a distrair a aten9o nos 

assuntos estrat6gicos do Plano. Os assuntos n乞o foram tratados mais analiticamente. A favor 

dos jornais esta o fato de apresentar as manchetes com um tom negativo, apontando-as ao 

Plano e suas sequelas 

A dispersão dos temas levou a não focalizar. os problemas e a distrair a atenção nos 

assuntos estratégicos do Plano. Os assuntos não foram tratados mais analiticamente. A favor 

dos jornais esti o fato de apresentar as manchetes com um tom negativo, apontando-as ao 

Plano e suas seqiielas. 

5.2 As seり6es dos jornais 5.2 As seções dos jornais 

Para este caso a amostra da Tabela 28 6 geral, com os resultados totais da distribui9o 

das notcias tenta explicar a poltica dos jornais em rela9乞oa distribui9ao das notcias sobre o 

Plano Col6mbia. 

Para este caso a amostra da Tabela 28 é geral, com os resultados totais da distribuição 

das noticias tenta explicar a politica dos jornais em relação distribuição das noticias sobre o 

Plano Colambia. 

Tabela 28 1 Se96es dos jornais Tabela 28 - Seções dos jornais 

SEÇÃO EL COMERCIO EL UNIVERSO 
Politica 35 81 
Ecuador — El Pais 62 24 
Outros - Ultima Hora-Não especificados 21 28 
Capa 25 23 
Internacionais — Mundo 13 15 
Especiais — Plano Colômbia 06 05 
Crônicas/Sociedade 03 04 
Total 165 170 

A Tabela n乞o reflete os resultados totais de notcias. O fator dessa irregularidade deve- 

se a inclus乞o no arquivamento, das noticias que aparecem na "Capa" da edi9乞o digital, e cujo 

contedo em detalhe estava nos enlaces respectivos de outras se96es. A escolha da amostra, 

foi arquivada e consta nos anexos, assim: Primeira Pgina / Se9do Poltica. O objetivo era 

saber quantas noticias do Plano foram motivo de capa nos jornais 

A Tabela não reflete os resultados totais de noticias. 0 fator dessa irregularidade deve- 

se a inclusdo no arquivamento, das noticias que aparecem na "Capa" da edição digital, e cujo 

contend° em detalhe estava nos enlaces respectivos de outras seções. A escolha da amostra, 

foi arquivada e consta nos anexos, assim: Primeira Página / Seção Politica. 0 objetivo era 

saber quantas noticias do Plano foram motivo de capa nos jornais. 



102 

Pode-se observar que El Universo colocou com maior freq6ncia as noticias do Plano 

Col6mbia na Se9ao Poltica. Os atores participantes, a discuss乞o, ou o cen自rio internacional 

foram orientados pelo jornal nesse contexto. Para as reportagens de contedo humano e 

relativas a s popula戸es de fronteira, El Universo valeu-se com certa freq6ncia da Se9豆o "El 

Pas"; mesmo assim, a maior parte foi publicada na Poltica. As noticias dos correspondentes 

de provincia ou "enviados especiais" foram encontradas nas duas se96es. "El Pais"6 uma 

se車o que informa assuntos do interior do Equador, o que a diferencia da regra aplicada pelo 

El Comercio, que usou, no entanto, a Se9乞o Equador - equivalente a "El Pais"ー  para publicar 

noticias relacionadas ao Plano. Mas se essa foi a mesma poltica que o jornal digital usou na 

vers乞o impressa, n乞o quer dizer que o jornal fez o mesmo na edi9をo impressa e s6 fez essa 

distribui9ao na sua edi9乞o digital, como demonstrado nos arquivos de edi96es prviasa 

pesquisa formal. 

Interpreta-se essa poltica do El Comercio, porque ele orientou o tema como um 

assunto de fronteira, por ele atingir provncias amaz6nicas, embora as fontes em geral sejam 

personagens ligados え  poltica e ao governo. Porm, essa diferen9a entre se96es nos dois 

jornais,6 s6 uma poltica editorial, porque a propor 乞o entre as se96es subseqentes n谷o6 

maior. H quase uma paridade entre os dois jornais nas se戸es "Internacionais" e os 

"Especiais" do Plano; fator que se repete nas notas de "Capa", onde os resultados sao quase 

identicos entre os jornais. 

5.3 As fontes mais consultadas 

Embora a divisao das fontes no inicio da pesquisa tenha sido feita de forma emprica e 

com crit6rios individuais,6 importante mencionar que, no decorrer da disserta9乞o, essa 

diviso segue o perfil traado por Maldonado (2001), que considera que a classificaao dos 

atores em "singular/plural, pessoal/impessoal, determinado/indeterminado, 6 muito limitada 

para classificar os sujeitos e os grupos que participam" no processo de pesquisa (p. 218) 

Dada essa observa o, o estudo analisa as fontes com as considera6es de tipo "classista", 

mesmo que nas tabelas a amostra divida as fontes por personagens. Eis que se faz a seguinte 

classifica 乞o do desempenho destes grupos da seguinte maneira 

Governo> 	Militares> 	Sociedade Civil -> 	Estados Unidos> 

Col6mbia> Congresso> 	Autoridades locais> Outros no definidos. 
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Na tabela a seguir, se examina o seguimento feito aos personagens intervenientes que 

influem dentro do cenrio miditico. Em 307 noticias, as fontes mais consultadas - com um 

minimo de cinco men96es - ocupam 8 1,5% dos espaos noticiosos dedicados ao Plano 

Col6mbia. O restante 18,5% corresponde as fontes com menos cinco cita96es nas noticias em 

todo a pesquisa. A amostra recolhe os nomes e cargos das fontes, as porcentagens totais (%) e 

as freq6ncias num6ricas (n) totais em cada jornal 

Na tabela a seguir, se examina o seguimento feito aos personagens intervenientes que 

influem dentro do cenário midiitico. Em 307 noticias, as fontes mais consultadas - com um 

minimo de cinco menções - ocupam 81,5% dos espaços noticiosos dedicados ao Plano 

Colômbia. 0 restante 18,5% con-esponde as fontes com menos cinco citações nas noticias em 

todo a pesquisa. A amostra recolhe os nomes e cargos das fontes, as porcentagens totais (%) e 

as freqüências numéricas (n) totais em cada jornal. 

Tabela 29一  Fontes mais consultadas/Geral Tabela 29 - Fontes mais consultadas/Geral 

Fonte — Personagem Total 
% 

El Universo 
(n) 

El Comercio 
(n) 

1. Heinz Miieller, ministro das Relações Exteriores 11,07 18 16 
2. Sem citar nomes das fontes 10 14 17 
3. Povo com nome 7,5 17 6 
4. Hugo Unda, ministro da Defesa 6,5 12 8 
5. René YandUn, prefeito de Carchi 6,5 12 8 
6. Sem citar fontes 4 6 6 
7. Jorge Molina, comandante da Policia Nacional 3,2 4 6 
8. Edgar Moscoso, governador de Carchi 3,2 5 5 
9. Gustavo Noboa, presidente do Equador 3 3 6 
10. Eliseo Restrepo, embaixador da Colômbia 3 6 3 
11. Oscar Zuloaga, secretário das Comunicações 2,3 3 4 
12. Luis Gallegos, vice-ministro Relações Exteriores 2 3 3 
13. Rodolfo Bamiol, ministro de Governo 2 3 3 
14. Oscar Isch, chefe Comandante das Forças Armadas 2 3 3 
15. Jaime Marchin, vice-ministro Relações Exteriores 2 2 4 
16. Blanca Chancoso, CONAIE 2 3 3 
17. Ministério da Defesa do Equador 1.63 3 2 
18. Hugo Moreno, Comissão Amazônica do Congresso 1,62 3 2 
19. Acción Ecológica 1,62 5 - 
20. Máximo Abad, alcaide de Lago Agrio 1,62 5 - 
21. Andrés Pastrana, presidente da Colômbia 1,62 4 1 
22. Richard Armitage, subsecretário do Estado EUA 1,62 3 2 
23. Pannenio Cuéllar, overnador de Nariiio/Colkimbia 1,62 1 4 
TOTAL 81,5 
% 	Fontes com menos de cinco menções em todo o processo 18,5 
Fonte: Jornais El Comercio e El Universo, 2001 - 2002. Fonte: Jomais El Comercio e El Universo, 2001 -2002. 
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Gr豆fico 03 - Freq能ncia dos personagens 

A Tabela 29 indica que a fonte mais consultada pelos jornais foi o ministro das 

Rela6es Exteriores Heinz MOeller, quem aparece nos jornais constantemente graas a s 

conjunturas internacionais ligadas ao Plano e え  posi9乞o poltico - diplomtica do personagem 

(seu caso ser analisado no prximo capitulo). A posi9乞o do Mieller 6 parte da conjuntura 

geral das fontes governamentais que tem a maior presen9a no Grfico 03 lista - 30,5 por cento 

ー  dos quais a maior parte pertencem ao Minist6rio das Rela6es Exteriores. A diferen9a entre 

os dois jornais em rela9乞o a esta categoria 6 minima. 

Em linhas gerais 6 visivel a diferen9a entre El Universo e El Comercio no que diz 

respeito s fontes n乞o governamentais ou as que podem ser chamadas de marginais. Accin 

Ecolgica 6 uma ONG que aparece em El Universo no meio do contexto das fumiga6es, 

onde seu protagonismo e seu ativismo foram chave para levar o assunto a discusso p丘blica. 

El Comercio deu espao a este tema, mas nao o microfone para essa ONG. O mesmo caso se 

repete com o prefeito de Lago Agrio no marco dos debates e discuss6es entre autoridades 

perifricas e a sociedade civil sobre a violncia na fronteira; estes grupos recebiam maior 

espao para expressar-se no El Universo. El Comercio, no entanto, foi direto aos altos 

"mandos" militares. Essa diferen9a entre os jornais6 muito maior na classifica9乞o de 'Povo 

com nome", categoria dada a uma parte da sociedade civil nesta dissertado. O 'Povo com 
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nome" so as pessoas annimas entrevistadas pelos jornais e que sao citados como fonte 

oficial e fidedigna do conflito, ganhando at6 um crdito por seu testemunho. A hist6ria de 

algumas pessoas, por exemplo, virou noticia de interesse 

A categoria "Sem citar nome da fonte", em segundo lugar na estatistica geral, est. 

ligada a v自rios fatores: a) o anonimato das fontes, como uma medida de segurana pelo temor 

de retalia96es dos entrevistados; b) a omiss乞o do jornalista em colocar o nome da fonte; e c) o 

uso de tal termo como recurso jornalistico que ftmdamenta uma notcia. Estes dois 丘  ltimos 

aconteceram nas narra96es jornalisticas de descri9乞o de dados e na emisso de informa6es 

certas em que as fontes s乞o simplesmente contadas com nomes gen6ricos tipo: campesinos do 

lugar, funcionirios do ministrio, militares que vigiam a zona, etc. Um caso parecido6 o de 

"Sem citar fontes", onde os jornais publicaram noticias informativas pequenas, sem colocar 

nenhuma fonte. Ambas so classificadas de fontes no especificas com 8,7 por cento 

As fontes militares e da policia s乞o tamb6m as mais procuradas pelos jornalistas, por 

causas obvias dentro de um conflito que implica segurana. Aqui o fator militar esteve ligado 

muito aos objetivos militares do Plano e da IRA. Al6m dos militares sustentarem um poder 

visvel no pas, neste conflito se atualiza sua influ6ncia (ver capitulo 6) 

Um destaque importante, similar ao da sociedade civil organizada, tiveram as 

autoridades civis de localidades do interior, que viraram protagonistas do evento Plano 

Col6mbia, principalmente Ren6 Yandn prefeito de Carchi. Entre os dois jornais as diferen9as 

no so muito evidentes, somente o caso do prefeito Abad ja mencionado antes 

O Congresso tamb6m foi classificado como uma categoria a parte por tratar-se de um 

poder poltico estrat6gico, porm muito marginalizado no processo poltico e informativo 

envolvendo o Plano Col6mbia (ver capitulo 6). Finalmente os EUA e a Col6mbia, ambas 

categorias presentes no material informativo e que n乞o podiam ficar ausentes. Sua presen9a6 

permanente e protagnica. 

Nas tabelas seguintes se aprecia o comportamento dessas fontes e de outras menos 

citadas, e que refletem a l6gica comportamental dos jornalistas e da midia em geral, no 

momento de buscar respostas para realidades e contextos polticos quando uma noticia mexe 

com a conjuntura miditica. Os jornais no fugiram dessa ordem. A presen9a de determinados 

personagens esth de acordo aos fatos mais noticiados a cada m6s, como visto anteriormente 



Tabela 30 1 Fontes abril 2001 
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Ei Universo Fonte - Personagem  
Hugo Unda, ministro da Defesa do Equador  
Luis Gallegos, vice-ministro das Rela6es Exteriores 
Povo com nome 
Mximo Abad, alcaide de Lago Agrio 	 
Jorge Molina, comandante da Polcia Nacional 
Marco Amores, chefe da polcia em Sucumbios 
Luis  Pogo, tenente Poltico de General Faifn  
Homero Vmueza, comandante Batalh5o militar em Imbabura 
Outras fontes 

El Comercio 
1 
1 
2 

1 

2 
10 

Sob o contexto da incurs乞o paramilitar em Sucumblos, os personagens destacados s乞o 

o ministro da Defesa; um alto funcionrio diplomtico. O Item "povo com nome" corresponde 

aos civis vitimas da incursao; e o prefeito Abad, como um interlocutor do setor oficial que fez 

declara6es referentes a s polticas de seguran9a na fronteira 

Tabela 31 1 Fontes maio 2001 

El Comercio El Universo Fonte一Personagem  
Oscar Zuloaga, secretrio das Comunica96es 
Audrs Pastrana, presidente da Col6mbia 
Heinz M6efler, ministro de Rela96es Exteriores do Equador 
Osvaldo Jarrn, comandante, W Divisdo do Ex6rcito 
Jos6 Aldaz, presidente dos Cafeicultores de Sucumbios 
Franco Rodriguez, chefe da fiscalia de Ipiales/ Col6mbia  
Sem citar fontes 
Povo com nome 
Outras たntes 

2 
1 

1 

2 

1 
1 
2 
2 
1 
2 

11 6 

Sendo este ms muito disperso em noticias, a fonte que mais destaca 6 a do novo 

secretrio das Comunica⑩es, quem falar sobre o novo esquema de informa9ao do governo 

perante o Plano Col6mbia. Da as interven96es do resto das fontes tamb6m 6 dispersa e oscila 

na m6dia de duas apari96es cada. Embora, em propor o, a maior quantidade de fontes 

corresponde え  categoria de "outras fontes" 

Tabela 32 1 Fontes junho 2001 

Fonte - Personagem 	 Ei Universo El Comercio 
Ren6 Yandn, prefeito de Carchi 5 4 
Heinz Moeller, ministro das Rela6es Exteriores do Equador 3 3 
Edgar Mosc（過o, ．墨'vern墾垣de Carchi 4 2 
Minist6rio da Defesa do Equador 3 2 
Sem citar nome da fonte 4 1 
Gustavo Noboa, presidente do Equador 1 2 



Jorge Molina, comandante da Policia Nacional Jorge Molina, comandante da Policia ,Nacional  
Sem citar fonte 
Foras Armadas de Equador 
Policia Nacional do Equador 	 
Policia da Col6mbia 
Povo com nome 
負g望1世重el1ano,  bi叩9重恥Iり旦ml屯sー一 	一一一ーー  
Vladimir Jan-In, da Embaixada do Equador, C.Europ 6ia 	 
Jeffiey Christiansen, subcomandante do Comando Sul dos EUA 
Outras fontes 

Sem citar fonte 
Forças Armadas de Equador 
Policia Nacional do Equador 
Policia da Col•Smbia 
Povo com nome 
Eugenio Arellano,  bispo de Esmeraldas 
Vladimir Jarrin, da Embaixada do Equador, C.Européia 
Jeffrey Christiansen, subcomanciante do Comando Sul dos EUA 
Outras fontes 

3 3 
1 
2 
1 

1 
2 
1 

2 
2 
2 
	1 
2 
26  

2 
2 
2 
1 
2 
26 6 6 

1 1 

1 1 
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Neste ms a incursao militar em Carchi levou aos jornais a dirigir-se s fontes civis e 

militares dessa zona, assim como aos estamentos nacionais em torno ao mesmo ponto: 

polticas de segurana e diplomacia. As interven96es do presidente Noboa foram esporadicas 

e s6 responderam a um requerimento jornalistico em abordagens improvisadas. 

Neste Mds a incursão militar em Carchi levou aos jornais a dirigir-se As fontes civis e 

militares dessa zona, assim como aos estamentos nacionais em torno ao mesmo ponto: 

politicas de segurança e diplomacia. As intervenções do presidente Noboa foram esporddicas 

e só responderam a um requerimento jornalístico em abordagens improvisadas. 

Tabela 33 1 Fontes julho 2001 Tabela 33 - Fontes julho 2001 

Fonte 一  Personaeem Fonte - Person em El Universo El Comercio El Universo El Comercio 
Eliseo Restrepo, embaixador da Colômbia em Quito 3 
Acción Ecológica 3 - 
Heinz Weller, ministro das Relações Exteriores do Equador 1 
Alejandro Suirez, vice-ministro das Relações Exteriores 3 - 
Hugo Unda, ministro da Defesa do Eqlt_ador 3 - 
Departamento do Estado dos Estados Unidos 	 . 3

• 
- 

Sem citar nomes da fonte 1 1 
Gustavo Noboa, presidente 49dor - 
Lourdes Luque, ministra do Ambiente do Equador 1 
Hugo Moreno, presidente da Comissão Amazônica/Congresso 2 - 
René YandUn, prefeito de Carchi 2 - 
Povo com nome - 2 
Outras fontes 14 15 

Em julho, a noticia das fumiga6es virou assunto de discuss乞o ambiental no pas, 

como poucas vezes aconteceu. Entretanto, os jornais deixaram este espao para que o governo 

tentasse explicar o fato e no foram al6m desses depoimentos oficiais. Como parte da 

pol6mica, os EUA aparecem em cena querendo minguar os efeitos e difundindo as bondades 

da fumiga 谷o 

Em julho, a noticia das fumigações virou assunto de discussão ambiental no país, 

como poucas vezes aconteceu. Entretanto, os jornais deixaram este espaqo para que o governo 

tentasse explicar o fato e não foram além desses depoimentos oficiais. Como parte da 

polemica, os EUA aparecem em cena querendo minguar os efeitos e difundindo as bondades 

da fumigação. 



Fonte ・  Personagem  
Heinz M6eller, ministro das Rela6es Exteriores do Equador 
Sem citar nomes das fontes 
Luis Bermeo, prefeito de Sucumbos 
Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil 

El Universo El Comercio 
2 	3 
2 
2 
1 

3 
1 
1 

Sem citar fontes 
Povo com nome 
Outras fontes 

1 
1 
10 

1 
1 

13 

108 

Tabela 34 1 Fontes agosto 2001 

____ 	 Fonte - Personag 旦  
Eliseo Restrepo, embaixador da Col6mbia em Quito 
Hugo Unda, ministro da Defesa do Equador 
Sem citar nomes das fontes  
Conaie (Blanca Chancoso) 
Outras fontes 

 

El Universo El Comercio 
1 
1 

 

   

1  
4 

 

    

Tabela 35 1 Fontes setembro 2001 

T 一，, T 	恥智Pe卿nage旦一ー γ．ー h " 
LUIS ..iauegos, jaime iviarcnan, vice-minisiros aas ic. rxLenore 	 
Ull[msron[es 	 I 	乙 	i 	上1 

Embora entre agosto e setembro a amostra seja pequena, a noticia do mes relacionada 

as complica戸es com a Col6mbia nesses dois meses, confirma a presen9a de fontes como a do 

embaixador colombiano e das autoridades diplomticas equatorianas. 

Tabela 36 1 Fontes outubro 2001 

Em outubro, o atentado a uma autoridade local, a agenda de ajuda econ6mica ao pas 

para evitar o contagio do Plano, e os pronunciamentos do Equador em rela9ao ao terrorismo e 

as guerrilhas, colocam o ministro MOeller como a fonte mais citada, assim como o prefeito 

atacado. A presena das fontes sem nome esta ligada a s reportagens sobre os povos de 

fronteira. 

Tabela 37 1 Fontes novembro 2001 

Fonte - Personagem 
Sem citar nomes das fontes 
Povo com nome 
Luis Gallegos, vice-ministro das Rela9es Exteriores 
Fidel Andrade, equatoriano seqestrado pelas FARC 
Andrs Pas加na, presidente da Col6mbia 
Outras fontes 

El Universo EI Comercio 
3 
2 
1 
1 

7 



1 
1 
1 
2 
8 

1 
2 
8 

El Universo El Universo 
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As notas humanas come9am a aparecer com mais freqencia, e os seqestros so o 

assunto do dia-a-dia cada vez mais. A fronteira vira um referente de perigo e de tens乞o. O 

anonimato e tamb6m o protagonismo dos civis expressa a atitude das pessoas diante das 

eventuais represlias e ao momento crtico 

As notas humanas começam a aparecer com mais freqüência, e os seqüestros são o 

assunto do dia-a-dia cada vez mais. A fronteira vira um referente de perigo e de tensão. 0 

anonimato e também o protagonism° dos civis expressa a atitude das pessoas diante das 

eventuais represálias e ao momento critico. 

Tabela 38 1 Fontes mar9o 2002 Tabela 38 - Fontes março 2002 

Fonte - Personagem 
Heinz M6eller, ministro das Rela96es Exteriores do Eqllador 
Hugo Unda, ministro da Defesa do Equador 
Wagner Bravo, comandante Batalh言o militar em Carchi 
Sem citar nomes das fontes 
Outras fontes 

Fonte - Personagem 
Heinz Weller, ministro das Relações Exteriores do Eq_uador 
Hugo Unda, ministro da Defesa do Equador 
Wagner Bravo, comandante Batalhão militar em Carchi 
Sem citar nomes das fontes 
Outras fontes 

El Comercio 
2 

El Comercio 
2 
1  1 
1 1 

lo 10 

Com a crise na Col6mbia pela ruptura do processo de paz, o Equador entra com 

medidas provis6rias de resguardo. Eis o motivo dos ministros de Exteriores e Defesa 

liderarem a lista do ms de maro. 

Com a crise na Colômbia pela ruptura do processo de paz, o Equador entra com 

medidas provisórias de resguardo. Eis o motivo dos ministros de Exteriores e Defesa 

liderarem a lista do mes de março. 

Tabela 39 1 Fontes abril 2002 Tabela 39 - Fontes abril 2002 

Fonte - Personagem Fonte - Persona em EI Universo El Comercio El Universo El Comercio 
Richard Armitage, subsecretário de Estado EUA 3 2 
Heinz Wiener, ministro de Relações Exteriores do Equador 3 - 
Oscar Zuloaga, secretário das Comunicações do Equador 1 2 
Gabriel Martinez, funcionário da Embaixada da Colômbia 2 1 
Sem citar nomes das fontes - 3 
Hugo Unda, ministro da Defesa do Equador 1 1 
Oscar Isch, chefe Comandante das Forças Armadas Equador 1 1 
Jaime Marchin, vice-ministro das Relações Exteriores 1 1 
Santiago Chivez, funcionário Ministério das R. Exteriores - 1 
Ministério das Relações Exteriores 1 1 
René Yandfm, prefeito de Carchi 2 - 
Jorge Molina, comandante da Policia 1 1 
Wilfrid° Chugi, Diretor Unidade Anti-seqüestros da Policia 1 1 
Alfonso Barrem, ex- chanceler do Equador 1 1 
Juan Méndez, ex- general, experto em segurança 1 1 
Rodrigo Paz, ex — alcalde de Quito 2 - 
Ecuavisa, canal de televisão 1 1 
Outras fontes 14 10 

Abril de 2002 foi o ms mais prolifico em temas pol6micos no ano: a suposta presen9a 

da rede Al Qaida no Equador, seqestros a empresrios pela guerrilha e finalmente a 

discussao de medidas equatorianas para pr um basta a incurs乞o de colombianos irregulares 

Produz-se uma troca de declara96es e aclara96es entre funcionrios militares do governo e at 

Abril de 2002 foi o mês mais prolific° em temas polêmicos no ano: a suposta presença 

da rede Al Qaida no Equador, seqüestros a empresdrios pela guerrilha e finalmente a 

discussão de medidas equatorianas para pôr um basta A. incursdo de colombianos irregulares. 

Produz-se uma troca de declarações e aclarações entre ftincionirios militares do governo e até 



o presidente, que chegou a brigar com familiares das vtimas dos seqestros. Do outro lado, os 

colombianos da embaixada reclamando pelas medidas. Lidera a lista um funcionrio 

estadunidense de segundo escalをo que provocou a polmica em relaao a suposta presena da 

rede Al Qaida no pas. 

o presidente, que chegou a brigar com familiares das vitimas dos seqüestros. Do outro lado, os 

colombianos da embaixada reclamando pelas medidas. Lidera a lista um funcionário 

estadunidense de segundo escaldo que provocou a polêmica em rend° suposta presença da 

rede Al Qaida no pais. 

Tabela 40 - Fontes maio 2002 Tabela 40 - Fontes maio 2002 

El Universo El Comercio El Universo El Comercio Fonte - Personagem Fonte - Personagem 
Heinz M6eller, ministro das Rela6es Exteriores do Equador Heinz Weller, ministro das Relações Exteriores do Equador 
Huio Unda. ministro da Defesa do Equador 	 
6scar Isch, chefe Comandante das Foras Armadas Equador 
Jos6 Luis Alvarez, presidente da Cmara de Turismo de Quito 
Rodrigo Paz, ex- alcaide de Quito 

Hugo Unda, ministro da Defesa do Equador 
Oscar Isch, chefe Comandante das Form Armadas Equador 
José Luis Alvarez, presidente da Cái' nara de Turismo de Quito 
Rodrigo Paz, ex.- alcalde de Quito  
FARCFARC 
Alvaro Uribe, presidente eleito da Col6mbia 
Miguel Jimnez, comissrio El Carmen/Sucumbios 
Álvaro Uribe, presidente eleito da ColOmbia 
Miguel Jiménez, comissário El Carnien/Sucumbios 
Sem citar nome da fonte 
Departamento de Estado, dosEUA 
Outras fontes 

Sem citar nome da fonte 
Department° de Estado, dos EUA 
Outras fontes 

1 1 

3  3  
1 
2 
1 
2 	 
2 
1 
1 
2 
2 
10 

1  
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
10 

As fontes est乞o relacionadas a polemica provocada pelos EUA e a suposta falta de 

a6es do governo do Equador para combater o terrorismo. Neste caso, como no ms de 

mar9o, as autoridades diplomticas e militares apareceram na midia constantemente. At6 os 

setores privados, como os empresrios de turismo responderam as crticas estadunidenses. As 

FARC s乞o objeto miditico por primeira vez na pesquisa, no marco dos seqestros no pas 

As fontes estdo relacionadas polêmica provocada pelos EUA e a suposta falta de 

ações do governo do Equador para combater o terrorismo. Neste caso, como no mês de 

março, as autoridades diplomiticas e militares apareceram na midia constantemente. Até os 

setores privados, como os empresários de turismo responderam as criticas estadunidenses. As 

FARC sdo objeto midiitico por primeira vez na pesquisa, no marco dos seqüestros no pais. 

Tabela 41 1 Fontes agosto 2002 Tabela 41 - Fontes agosto 2002 

Fonte - Personagem  El Universo El Comercio 

Heinz Mõeller, ministro das Relações Exteriores do Equador 6 3 
Rodolfo Bamiol, ministro de Governo/Equador (Casa Civil) 3 3 

Sem citar nome das fontes 3  	3 

René Yandim, prefeito de Carchi 1 4 

Povo com nome 5 - 
Hugo Unda, ministro da Defesa do Equador 3 1 	 
Parmenio Cuéllar, governador de Narifio/ColOmbia - 4 

Geraldo Quintio, ministro da Defesa do Brasil 2 2 

Edgar Moscoso, governador de Carchi 1 2 

Sem citar fonte _ 3 - 
Pedro Pinto, vice-presidente do Equador 1 1 
Hugo Moreno, presidente Comissão Amazônica/Congresso _ 1 1 

Jorge Molina, comandante da Policia 	 -- ---- - - 2  

Jorge Rodriguez, comandante da Policia de Carchi - 2 

Martha Lucia Ramirez, ministra da Defesa da Colômbia 1 1 

Eliseo Restrepo, embaixador da Colômbia - - 	- -- 	- 	-- 	-- 	-- 
Outras fontes 

1 	-- 
21 

- 	1 
10 



J no ms de agosto destaca a 6 nfase jornalistica que colocou em cena o debate sobre o 

fechamento da Ponte Rumichaca. A abundancia dos personagens tem a ver, sobretudo, com a 

discuss乞o do fechamento da ponte de fronteira. Por primeira vez um ministro da Casa Civil 

teve maior protagonismo, por tratar-se do responsvel da seguran9a interna e porque 6 a 

autoridade civil que comanda え  Policia. As autoridades de Carchi, no entanto, foram as 

cabe9as visveis da polmica. As fontes annimas foram de novo alvo da midia, que abordou 

o assunto dos riscos que correm os povos de fronteira pela vizinhana colombiana 

Já no mês de agosto destaca a enfase jornalistica que colocou em cena o debate sobre o 

fechamento da Ponte Rumichaca. A abundância dos personagens tem a ver, sobretudo, com a 

discussão do fechamento da ponte de fronteira. Por primeira vez um ministro da Casa Civil 

teve maior protagonism°, por tratar-se do responsivel da segurança interna e porque é a 

autoridade civil que comanda A. Policia. As autoridades de Carchi, no entanto, foram as 

cabeças visiveis da polêmica. As fontes anônimas foram de novo alvo da midia, que abordou 

o assunto dos riscos que correm os povos de fronteira pela vizinhança colombiana. 

5.4 Editoriais e Colunistas dos jornais 

No GrfIco 04 fica estabelecido qual foi a poltica de anlise editorial dos dois jornais 

em rela9ao ao Plano Col6mbia. Existem claras fun96es analticas da equipe editorial do El 

Comercio, como ser analisado no capitulo a seguir. O Quadro 11 mostra cronologicamente e 

mes-a-m6s os temas abordados pelos chamados "especialistas" e formadores de opinio 

5.4 Editoriais e Colunistas dos jornais 

No Gráfico 04 fica estabelecido qual foi a politica de anilise editorial dos dois jornais 

em relação ao Plano Colômbia. Existem claras fimções analiticas da equipe editorial do El 

Comercio, como será. analisado no capitulo a seguir. 0 Quack° 11 mostra cronologicamente e 

mês-a-mes os temas abordados pelos chamados "especialistas" e formadores de opinido: 

Quadro 11~ Editoriais e colunas Quadro 11 - Editoriais e colunas 

2001. 
Data  Autor Jornal Assunto 

10-04-01 Angel F. Rojas El Comercio Perigos do Plano , a Base de Manta, IRA 
17-04-01 Mauricio Gindara El Comercio Narcotráfico, ajuda EUA 
25-04-01 César Mont:afar El Comercio Reunião de Quebec/Iniciativa Andina 
26-04-01  Rafael Pezantes El Comercio Insegurança fronteiriça 
09-05-01 Néstor Ikeda (*) El Universo EUA, segurança embaixadas /terrorismo 
21-05-01 Alfonso Oramas El Universo Informe EUA/democracia Equador 
24-05-01 Carlos Cobos (*) El Comercio Visão geopolitica/Plano Colômbia 
25-05-01  Mauricio Gindara El Comercio Segurança fronteiriça 
06-06-01 Opinião jornal El Comercio Sobre incursão guerrilheira em Carchi 
21-06-01 René Vargas (*) El Comercio Perigos na fronteira norte 
22-06-01 Opinião jornal El Comercio "0 Equador e a vizinha Colômbia" 
22-06-01 Carlos Cobos (*) El Comercio Réquiem pelo Plano Colômbia? 
25-06-01 Rudolf Hommes (**) El Comercio Problema colombiano desestabiliza região 
25-06-01 Análise jornal El Comercio Delinqüência preocupante, vinda no norte. 
26-06-01 Mauricio Gindara El Comercio Intone Corpora*RAND: repercussões do Plano 
27-06-01 César MontUfar El Comercio Informe Corporação RAND 
28-06-01 Rodrigo Fierro El Comercio Fracasso do Plano/guerra na Colômbia 
29-06-01 Hernán Ramos El Comercio Presença de militares/EUA no Equador 
29-06-01  Franklin Barriga El Comercio Comunidade Andina e narcotráfico 
04-07-01 César Montilfar El Comercio Análise Iniciativa Regional Andina, IRA. 
19-07-01  Daniel Samper (**) El Comercio Sobre fumigações Plano Colômbia 
21-08-01 Mauricio Cr=andara El Comercio Genocídio em marcha? Sobre fumigações 
29-08-01  Javier Ponce El Universo "Triste destino de um glifosato" 
03-09-01 Opinião jornal El Universo Violência preocupante em Sucumbios 
10-09-01 Pedro V. Bowen (*) El Comercio Vantagens da presença dos EUA em Manta 



19-09-01 César MontUfar El Comercio Incidência dos atentados em NY na região 

21-09-01 Análise jornal El Comercio Guerra contra Al Qaida, incidência em AL 

27-09-01 Xavier Lasso El Comercio Análise sobre a ausência do Estado 
28-09-01 Hemán Ramos El Comercio Sobre terrorismo imprensa escrita e TV 

28-09-01  Gonzalo Ruiz A. El Comercio Envolvimento do pais com Base de Manta 

02-10-01 Opinião jornal El Universo Condena assassinato ministra colombiana 

02-10-01 Opinião jornal El Comercio Hostilidades das FARC/assassinato C. Araujo 
63-10-01 César Montafar El Comercio Anti-terrorismo e região Andina 
05-10-01 Eduardo Castillo El Universo Análise sobre terrorismo 
09-10-01 Mary A. O'Grady (*) El Comercio Análise terrorismo guerrilhas colombianas. 
10-10-01 Opinião jornal El Comercio Esforços de Andrés Pastrana pela paz 
22-10-01 Mauricio Torres (*) El Universo A favor dos cascos azuis na fronteira 
23-10-01 Hemin Pérez L. El Universo Análise terrorismo a favor da Base de Manta 
25-10-01  Opinião jornal El Comercio Efeitos dos atentados na fronteira norte 

13-11-01 Hemin Pérez L. El Universo Contra posição neutral do Equador conflito 
16-11-01 Opinião jornal El Comercio Análise mídia e Plano Colômbia 
19-11-01  Raul lzurieta M. El Universo Falta de controle de Colômbia na fronteira. 

2002 
01-03-02 León Roldós El Comercio CcntraousodopaisccmobasedeataquesiColâmbia 
04-03-02 Plinio Mendoza (—) El Comercio 90% na Colômbia quer cesse de diálogos de paz 
26-03-02 Opinião jornal El Universo Os poucos resultados cita Bush/Pdtes. Andinos 
26-03-02 Opinião jornal El Comercio Análise critico da cita Pdtes Andinos-Bush 

26-03-02 Washington Herrera El Comercio "As regras de Bush", cita no Peru. 
26-03-02  José Villamil El Comercio Riscos das relações com a Colômbia 

01-04-02 Análise jornal El Comercio Critica declarações do pdte. sobre Manta 
01-04-02 Simón Pachano El Universo Sobre reunião em Lima, análise 
03-04-02 Opinião jornal El Comercio Polemica possível visto a colombianos 
15-04-02  Joaquin Villalobos (**) El Comercio Terrorismo, seqüestros e negociação 

24-05-02 Hernán Ramos El Comercio EU e o combate ao terrorismo no Equador 
02-06-02 toscar Collazos (**) El Comercio Influência do conflito da Colômbia no pais 
18-06-02  Katia Murrieta El Universo "0 conflito colombiano e nós" 
08-08-02 Opinião jornal El Universo Câmbios na Colômbia, pose de Alvaro Uribe. 
09-08-02 Franklin Barriga El Comercio Perigos da expansão da violência colombiana 
13-08-02 Jaime Bejarano El Comercio Equador em relação ao Alvaro Uribe 
13-08-02 Hernán Pérez El Universo Candidatos presidenciáveis eterna colombiano 
14-08-02 Opinião jornal El Comercio Conseqüências do 'estado de sitio' da Colômbia 
14-08-02 Javier Ponce El Universo Análise rituais militares antagônicos, e o PC. 
15-08-02 Análise jornal El Comercio Análise efeitos medidas de Uribe no Equador 
16-08-02 Andrés Hidalgo (*) El Comercio Omissões do govern° diante da violencia na fitanteha 
16-08-02 Franklin Barriga El Comercio Sobre violência das FARC na pose de Uribe 
じ’Convidado 
(’り Grupo Di自rios de Amrica GDA: organiza9ao das empresas editoras de jornais na Amrica Latina a que 

pertence El Comercio 

Convidado 
(**) Grupo Diários de América GDA: organização das empresas editoras de jornais na América Latina. a que 

pertence El Comercio 
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Grfico: editoriais, e colunas. 

No leque de temas e assuntos do acontecer dirio de um pas 6 obvio que tanto a 

diretoria editorial de um jornal, assim como os colunistas, opinem abertamente sobre muitos 

temas e t6picos; mas, tratando-se do tema em curso, ha um rico fator de anlise e uma 

evidente diferen9a entre El Comercio e El Universo. O primeiro maneja um crit6rio de anlise 

e opini乞o mais ativo, que o torna essencial para orientar a opinio dos leitores, sobretudo pelo 

acompanhamento das notcias polticas mais importantes do dia-a-dia. Mas, em geral, o 

contedo dos editoriais em ambos os casos, permitiu concluir que h uma posi9乞o critica dos 

colunistas em rela 乞o aos perigos que representa o Plano 

も  comum que as colunas de opiniao sirvam justamente para fazer crtica e para 

analisar os temas, e, como neste caso, para construir um discurso sobre o Plano Col6mbia, 

como ser visto no Capitulo 6. Embora El Comercio no tenha escapado dessa regra, El 

Universo foi mais discreto - no 6 poltica do jornal criticar - em contraposio a sua abertura 

noticiosa que deu espa9o a quanta informa9乞o fosse possvel. Sua tend6ncia6 a de apenas 

opinar e no de analisar. A poltica editorial desse jornal foi a de deixar aos seus colunistas 

para falarem do tema, mas o espirito neles, segundo os dados analisados nesta disserta 乞o, foi 

tamb6m discreto (Quadro 12) 
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Os colunistas do El Comercio acompanharam o desenvolvimento das noticias quando 

o assunto das ftimiga6es acontecia, em junho de 2001, que foi o mes mais prolifico em 

colunas e editoriais. E contradit6rio ao acontecido na produ9ao de noticias em que El 

Universo fez um maior acompanhamento. Mas tamb6m ha dados interessantes, como ocorreu 

em outubro, que sendo um ms com menor produ9ao noticiosa (quarta posi9乞o), foi o segundo 

mes em quantidade de editoriais e colunas publicados. A raz乞o6 simples, o contedo editorial 

esteve muito ligado a s anlises dos atentados em Nova York e a s repercuss6es do evento na 

regiao andina. E o m6s em que EUA declararam a guerra aos terroristas, incluidos neles os 

guerrilheiros colombianos. Isso tomou claro o caminho para um eventual carter b6lico do 

Plano como condi9ao da ajuda a Col6mbia. Similar6 o caso de setembro de 2001, mes dos 

atentados e agosto de 2002, mes da investidura de Uribe na Col6mbia. O resto dos meses6 

muito regular e as colunas, ao acompanhar esses processos, tentaram converter-se no vetor 

oportuno das atitudes a tomar com rela9乞o ao Plano por parte da opini乞o pblica equatoriana 

Os quadros a seguir mostram a constncia ou interesse dos colunistas para falar do tema. Qual 

deles escreveu mais sobre o Plano Col6mbia e suas repercus6es durante a etapa de estudo 

Os colunistas do El Comercio acompanharam o desenvolvimento das noticias quando 

o assunto das fumigações acontecia, em junho de 2001, que foi o mês mais prolífico em 

colunas e editoriais. E contraditório ao acontecido na produção de noticias em que El 

Universo fez um maior acompanhamento. Mas também hi dados interessantes, como ocorreu 

em outubro, que sendo um mês com menor produção noticiosa (quarta posição), foi o segundo 

riles em quantidade de editoriais e colunas publicados. A razão é simples, o conteúdo editorial 

esteve muito ligado As análises dos atentados em Nova York e As repercussões do evento na 

região andina. E o mês em que EUA declararam a guerra aos terroristas, incluidos neles os 

guerrilheiros colombianos. Isso tornou claro o caminho para um eventual cardter bélico do 

Plano como condição da ajuda A Colômbia. Similar é o caso de setembro de 2001, mês dos 

atentados e agosto de 2002, mês da investidura de Uribe na Colômbia. 0 resto dos meses é 

muito regular e as colunas, ao acompanhar esses processos, tentaram converter-se no vetor 

oportuno das atitudes a tomar com relação ao Plano por parte da opinião pública equatoriana. 

Os quadros a seguir mostram a constfincia ou interesse dos colunistas para falar do tema. Qual 

deles escreveu mais sobre o Plano Colômbia e suas repercusões durante a etapa de estudo: 

Quadro 12 1 Colunas El Comercio Quadro 12 - Colunas El Comercio 

Colunista/coluna 	(n) 
Opinião do jornal 13 
Colunistas GDA 5 
César Montidar 5 
Mauricio Gindara Gallegos 4 
Hernán Ramos Benalcizar 3 
Franklin Barriga López 3 
Carlos Cobos 2 
Outros nacionais e convidados 13(*) 

Total - 	48 
のUma coitma cada: Angel F. Rojas, Rafael Pezantes, Ren Vargas, Rodrigo Fierro, 
Xavier Laso, Gonzalo Ruiz, Andrs Hidalgo, Jaime Bejarano, Jos Villaniil, 
Washington Herrera, Leon Rolds, Pedro Bowen, Maria O'Grady. 

(*) Uma coluna cada: Angel F. Rojas, Rafael Pezantes, Ren argas, 	go erro, 
Xavier Laso, Gonzalo Ruiz, Andrés Hidalgo, Jaime Bejarano, José Villamil, 
Washington Herrera, Leon Roldós, Pedro Bowen, Maria O'Grady. 

Quadro 13 1 Colunas El Universo Quadro 13 - Colunas El Universo 

Coluna/colunista 	 (n) 
Opinião Jornal 4 
Hernán Pérez Loose 3 
Javier Ponce Cevallos 2 
Outros Nacionais e convidados 7(-) 

Total 16 
び） Uma coluna cada um: Alfonso Oramas; Elmirdo Castillo; Mauricio Torres; Simn (-) Uma coluna cada um: Alfonso Oramas; Eduardo Castillo; Ma 	o orres, 	n 
Pachano; Katia Murneta; Ral Izurieta, Nstor Ikeda. Pachano; Katia Murrieta; Rafil Izurieta, Néstor Ikeda. 



115 

Breve peifil dos colunistas: 

Csar Montfar 6 o colunista que mais analisou os contextos do Plano. E socilogo e 

professor da Faculdade Latino-americana de Ci6ncias Sociais em Quito, dirige a ONG 

Participa9o Cidad, que vigiou a transpar6ncia do 立  ltimo processo eleitoral. Em 1996 foi 

candidato a deputado pelo Movimiento Ciudadanos Nuevo Pas, e manteve, at6 pouco, um 

espa9o de opiniao junto a outros jornalistas na rede Gamavisi6n aos domingos. E parte do 

quadro de colunistas do jornal El Comercio 

Maurcio Gndara6 advogado constitucionalista e antigo poltico conservador. Foi 

embaixador do Equador no Reino Unido e flindador do desaparecido partido Unin 

Republicana; militou no antigo Movimiento Nacionalista Revolucionario e foi deputado por 

essa agrupa 乞o. Durante um tempo atuou como colunista convidado pelo El Comercio. Seu 

conhecimentos do tema valeram at6 para que El Universo tamb6m o cite como fonte para 

algumas reportagens. 

Hernin Ramos 6 o editor econ6mico do jornal, com um mestrado nos Estados Unidos 

Etamb6m o editor chefe do semanrio de economia do grupo El Comercio, Lderes. E 

colunista de plantao no jornal 

Franklin Barriga Lpez 6 advogado e professor universitrio em Guayaquil; est 

ligado a grupos intelectuais e no pertence a grupo poltico nenhum. E colunista de plant乞o do 

El Comercio. 

Hernn Prez Loose 6 advogado e consultor. Gerenciou vrias empresas em 

Guayaquil e defendeu o polemico banqueiro Fernando Aspiazu. Foi tamb6m colunista no 

antigo jornal de Aspiazu, o El Telgrafo. Teve uma posi9乞o favorvel え  presen9a 

estadunidense na Base, embora defendeu o candidato presidencial Lucio Guti6rrez no final 

das elei96es.も  colunista de plant乞o no El Universo 

Javier Ponce 6 jornalista de profiss乞o e escritor; foi editor poltico e colunista do 

jornal Hoy de Quito. E colunista de plant乞o do El Universo 

Carlos Cobos 6 coronel da reserva, ex diretor do Instituto de Estudos Nacionais, uma 

esp6cie de instituto de p6s-gradua 乞o militar em Quito, e secretrio do Conselho de 

Segurana Nacional durante o conflito com o Peru. Atuou como colunista convidado do El 

Comercio. 
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Geralmente os colunistas, assim como os espa9os editoriais dos prprios jornais, s乞o 

uma esp6cie de campo institucional onde se reconhece sua posi9乞o de enunciadores de um 

discurso. Seu papel referenciador do real dentro dos enunciados nos meios de imprensa, 

assinala pap6is a estes no discurso informativo para produzir credibilidade como efeito de 

sentido na medida que cada jornal pretende faz-lo. Reconhece-se mesmo assim, a exist6ncia 

de um debate pblico sobre o tema, mais em um jornal do que em outro, porque se consegue 

identificar um certo nmero de interven96es mediante textos de colunas ou declara6es 

publicadas 

5.5 0 peso das agencias de noticias 

Diversos estudos citados no texto de Fox (1989) teriam demonstrado que os servi9os 

de notcias dos EUA controlavam entre 60 e 83 por cento das noticias internacionais, 

inclusive as notcias relativas a outros pases latino-americanos, em quase todos os jornais da 

regi乞o. O espectro quantitativo das agencias pode ter mudado hoje em dia, porm nos jornais 

analisados a propor をo pode ser similar na recorrncia ao uso das agencias. A invas乞o das 

agencias com o servi9o de noticias da regiao, inclusive do prprio pas, supera o trabalho das 

agencias dos jornais51, e do trabalho dos prprios jornalistas dos dois peri6dicos. Foi 

praticamente uma regra nos servi9os digitais dos jornais, que as notcias de 丘  ltima hora ou 

aquelas que se atualizam constantemente na internet, tenham como origem alguma agencia 

Estes servi9os cumprem um trabalho tendencioso, manipulador52, cheio de lugares 

comuns e frases repetidas, usados para preencher espaos noticiosos; para particularizar um 

fato, que vai ser repetido como marco referencial, enquanto um evento central vai gerando 

mais novidades relacionadas. No esquema da pirmide invertida da noticia de MacLuhan este 

pode ser um recurso noticioso, por6m 6 muito excludente e pregui9oso. As ag6ncias que 

predominam este servi9o o fazem para os jornais na Internet e so: EFE, espanhola; AFP, 

francesa; AP, estadunidense; Reuters, do Reino Unido; e, ANSA, italiana 

51 Caso de Ecuadoradio do El Comercio. 
52 No conflito com o Peru em 1995, a fotgrafa e jornalista Dolores Ochoa, da agncia Associated Press - dos 
EUA - em Ouito. declarou que as notcias feitas para a agncia durante o evento, mudavam constantemente 
quando estas eram enviadas para a sede regional da AP, que casualmente se encontrava em Lima, no Peru. O 
chefe da agncia em Lima era um jornalista estadunidense radicado no Peru havia anos 
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No Grafico 05 se observa a demanda deste servi9o pelos dois jornais, e a compara9o 

com os fatos noticiados por outros meios, que tambem serviram como fonte noticiosa 

Gralico 05 - Ag加elas de noticias 

Em total, 103 nOticias foram veiculadas nos jornais digitais por meio desses servi9os e 

outras fontes alternativas, como a midia local e internacional. No caso da midia local, a 

pesquisa determinou que foram noticias tomadas do que foi publicado naqueles veiculos, 良  s 

vezes ate com retraso de um dia No entanto, as notas tiradas das agencias foram publicadas 

na hora por ser um servi9o pago pelo jornal. A inten9ao do grfico e mostrar o resultado total. 

sem discriminar o quanto cada jornal usou de cada ag6ncia. Dai que a EFE da Espanhae a 

mais usada pelos dois jornais. Alids, se da o caso de que o material publicado num jornal 

reproduzido no outro, servindo-se de uma agencia e com o mesmo conteadog, sendo que em 

algumas ocasi6es os fatos ocorreram no Equador 

A partir do jornal EI TIempo da Col6mbia~no く］iTlico 05 1 o resto so fontes que os 

jornaIs pegaram como emissor principal para reproduzir urn fato que n乞o p6de ficar 

53 Cf.臼Gomercio 2 1f07/O1 
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particularizado por um meio s6 com a categoria de exclusividade, e que se multiplicou por 

essas outras vertentes informativas pela sua import含ncia. Vemos como os jornais usaram 

mais, em propor9ao, os fatos noticiados pelos meios impressos (11 em total) e logo os 

telejornais das redes de TV (10 em total), e quase nada das fontes de rdio (2 em total). El 

Tiempo, alis, foi contabilizado como fonte adicional no que respeita s colunas que El 

Comercio reproduziu nas suas pginas. Sをo 23 noticias destas fontes e 80 das agencias, a 

proporao 6 de 4 a 2. E em rela をo a quantidade total de notcias, corresponde a 26 por cento 

do total publicado. 
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CAPiTULO 6 - O DISCURSO EDITORIAL DOS JORNAIS SOBRE 
O PLANO COLOMBIA 

6.1 Sem含ntica jornalistica em rela恒o ao Plano como fato poltico 

A anlise semantica das noticias e editoriais apontou para o carter do discurso, para 

os contextos polticos dos protagonistas e as etapas das noticias, o que permitiu fazer uma 

sinergia no tratamento de cada jornal em fun9乞o da comunica9乞o e da poltica. Estas 

entendidas desde os conceitos de esfera da opini乞o p貢blica, de espetaculariza9乞o e de 

encena9乞o polticas, bem como de imagem phblica, conceitos ligados a ciencia poltica ea 

comumca9ao. 

Ha uma inser9谷o do "discurso jornalistico sobre o Plano Col6mbia" como um 

acontecimento. E este nをo esta representado nas noticias como um fato regular, seno com o 

que poderia ser chamado de "quebra de rotinas" (FAUSTO: 186) え  imposi9ao dos jornais a 

sua programaao de noticias, para evidenciar o tom de gravidade que querem outorgara 

constru9ao de enunciados. 

Umberto Eco (1981, apud. FAUSTO NETO, 1994) falava dos "fatos mensagens" ou 

"fatos notcias". Tecnicamente se sabe que fatos e noticias s乞o duas coisas diferentes, que 

obedecem a duas ordens diferentes. O fato ocorre e a noticia nasce;6 como dizer que 6 um 

resultado de um fato. Por6m, o Plano Col6mbia pode ser qualificado de "fato simb6lico" 

(GOMES, 2001: 08), na medida que existe para significar e para que dele se fale ou se noticie. 

O Plano Col6mbia parece projetado com essa inten o desde seu nome; ganhou 

simbologia como tal no espectro poltico e miditico, mesmo que seu contedo nunca tenha 

sido amplamente difundido え  opiniをo p立blica. Ao se falar de um Plano se esta dando um 

equivalente a toda uma estrutura elaborada, uma estrat 6gia; mas se esta s6 ressalta uma 

caracterstica, como a militar, a midia se vale desse aspecto e elabora um discurso ao redor 

dele, tocando levemente os outros tpicos. No caso do Plano Col6mbia a midia quase no 

menciona os planos sociais e alternativos. 

Logo, com a finalidade de tirar esse estigma b6lico do Plano, foram tra9adas outras 

estrat6gias pelos EUA, como a Iniciativa Regional Andina, IRA, s que isso no evitou que a 

imagem do Plano Col6mbia seja mantida. A IRA6 pouco mencionada pela midia e pela 

opiniao publica, se a comparamos com o Plano, que 6 tamb6m um motivo de discurso politico 
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dos grupos de oposi9乞o e da esquerda, exteriorizado pelo imagin自rio popular como um fator 

de temor, rejei9乞o e a ser evitado por ser um elemento de conflito 

6.1.1 0 conte血do semantico nas manchetes, as notcias e as reportagens 

Para acompanhar a constru9乞o de manchetes e noticias sobre o Plano Col6mbia, foram 

citados conceitos tericos usados por autores como Ant6nio Fausto Neto, Champagne e 

Efendi Maldonado na sua explica 乞o da semantiza9乞o do discurso em pesquisas de jornais e 

revistas. Alguns conceitos estabelecidos pelos autores estをo acompanhados de trechos de 

textos de notcias ou manchetes, para referenciar a no9乞o te6rica. Logo, vem um 

acompanhamento comparativo de manchetes e das noticias do Plano de forma sequencial, em 

momentos polticos determinados e outros contextos particulares, que demonstram a 

performance infomativa e a evolu9きo do tema em certos momentos. 

Champagne (1998) por exemplo, afirma que h lutas travadas pela hierarquiza9ao das 

informa6es que marcam a fabrica9乞o cotidiana dos jornais. Os jornalistas sabem que "o que6 

colocado na primeira pgina ou o que constitui a capa dos jornais e revistas ser mais pblico 

do que o artigo interior" (p. 229). Os jornais desenham a noticia e as manchetes com a 

dramaticidade que as fotografas coadjuvam a formar um todo integral 

Para a constru9乞o de ante-titulos e ttulos deve existir uma articulaao ou enlace, que 

segundo Fausto Neto (1989), pressup6e que o leitor saiba do que se passa no pais; que ele tem 

o domnio de uma s6rie de dados e registros que n乞o estejam necessariamente explicitos e/ou 

contidos a, nessa edi9o. Vamos ver ento como os jornais manejaram esse t6pico nos quatro 

exemplos a seguir: 

1. FARC pone e n riesgo proceso de paz: Colombia en alerta. (El Universo, 01/10/01). 
2. Cancilleria: Iniciativa sI es necesana: Los presidentes Gustavo Noboa e George Bush 

conversarn en la Cumbre de Quebec, sobre Plan antidrogas. (El Universo, 17/04/0 1). 
3. Los empresarios dicen que el comercio no se afectar. Colombia se opone: Rumichaca: 

presi6n por el cierre fronterizo. (El Comercio, 16/08/02). 
4. El ministro de Defensa, Geraldo Quinto, habla de un apoyo poltico: Brasil observa con 

cautela a Colombia. (El Comercio, 16/08/02). 

Outra alternativa enunciativa nos ttulos ou manchetes 6 a incorpora o de diversas 

express6es linguisticas pertencentes ao campo cultural do leitor. Fausto explica que 6 com o 

objetivo de "tornar o relato mais prximo da percep9ao e do entendimento deste" (Idem: 28), 
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e menciona as seguintes possibilidades, que podem ser comparadas com manchetes do tema 

em quest乞o: 

● Referncias a ttulos de filmes: 
"La paz amenazada" (El Universo, Editorial, 02/10/0 1). 

. Romances: 
"Una confesi6n de parte" (El Comercio, Editorial, 10/04/0 1). 

Dispositivos publicitrios: 
"El Norte despu's de! once" (El Comercio, Editorial, 25/10/0 1). 

Um contexto literrio similar se reproduz tamb6m na constru9乞o de artigos e 

reportagens sobre os diversos temas tratados, onde o uso de recursos literrios com cargas de 

dramaticidade ou descritivos ajudou a compor um cen自rio sutil a ser acompanhado pelos 

leitores com aten9ao e interesse. E o melhor espao para explorar este recurso foram as 

reportagens amplas 

Cuarenta y ocho soldados correctamente formados cantan a toda voz ei Himno Nacional. Las 
notas musicales, difundidas por un altoparlante, inundan la minscula parroquia de El Chical, 
ubicada a 102 km al noroccidente de la capital dei Carchi. El himno ecuatoriano tambin se 
escucha en ei pequeflo poblado colombiano de Tayambi, tin casero de campesinos, ubicado a 
150 metros de la frontera, que vive abandonada. Y que es frecuentemente visitada por los 
Comuneros del Sur, uno de los grupos armados de ese pais. (El Comercio: "Las FF. AA. 
construirn dos destacamentos militares", 12/04/0 1). 

El Comercio apresentou com mais regularidade um estilo prprio de reda9乞o na 

elabora9乞o de reportagens. O uso de fontes annimas 6 comum, para acompanhar o relato 

noticioso: 

Los rostros de los dos muchachos lucian tensos y sudorosos. Ambos se encontraban sobre ei 
puente del rIo San Miguei, lnea de frontera entre Ecuador y Colombia, y ayer esquivaban la 
mirada cuando alguien hablaba de lo ocurrido la madrugada del lunes en ese lugar. 'No, no s6 
qu6 pas. Yo llegu6 tarde', recordaba con voz baja uno de ellos;6 ! asegura tener 18 afios pero 
carga la apariencia de tin ecuatonano de 16. 'Y no pues. A mi no me pregunte', decia ei otro, 
un colombiano de 20 anos, quien tambin se neg6 a revelar su nombre. (El Comercio: 
"Armados incursionan en Sucumbos". 18/04/01). 

No entanto, El Universo apostou mais pelo protagonismo das fontes chamadas como 

"povo com nome", convertido em fonte oficial, caracterstico na elabora o de reportagens. O 

jornal aposta mais no tradicional, na narra 乞o jornalistica, com rigidez na constru9乞o dos 

leads了  
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Humberto Escobar Mejia, oriundo de Medeiln (Colombia), abandon6 su pais junto a su 
familia y despus de buscar trabajo en Quito y Santo Domingo de los Coborados decidi 
estabiecerse en Loja. Hoy lucha por sobrevivir como vendedor ambulante y olvidar la 
violencia de la que huye. 'Me vine para ac自  porque la violencia no permite que est6 en mi 
ciudad. Mataron a tres de mis hermanos y he recibido amenazas de muerte de la guerrilla', 
afirma Escobar, quien dice que en Medellin laboraba como guardin en una caja de 
compensad 6n (cadena de almacenes). (El Universo: "Drama de un despaizado 
colombiano". 19/04/02). 

No entanto, para tratar o tema da semantiza 乞o da viol6ncia no discurso jornalistico, 

Ver6n (1967 apud MALDONADO, 2001: 2 18-219) define seis opera6es utilizadas pela 

midia para organizar o "universo semantico" na constru9乞o dos leads noticiosos, como 

veremos nos exemplos a seguir: 

1. Contextualizado: que6 apresentar o contexto da realidade mais ampla dentro da qual 
se localiza o fato central: 

Los 266 millones de d6lares que la comunidad internacional destinar a Ecuador para ei 
desarrollo de la zona norte dei pais, no se emplearn en financiar ninguna acci6n de tipo 
militar o policial. Asilo subray ayer el canciller Heinz M6eller. (El Comercio: 25/10/01) 

2. Temporalizado: que consiste na referncia direta ou indireta a uma seqencia de fatos 
do qual faz parte o fato central de que fala a nota (o tema) 

Existe un consenso universal respecto a la fractura histrica producida por la tragedia del 11 
de septiembre; ia declarada iucha universal ai terrorismo y los operativos b6licos que 
poster ormente se dieron en Afganistn. Aunque es muy temprano para evaluar ei sentido en 
que se gir y por ende las transformaciones y cambios - ideol6gicos o geopolticos - que se 
producirn a consecuencia de tan graves sucesos, es evidente que una de las zonas ms 
sensibles para tales efectos es ia frontera norte dei Ecuador". (El Comercio: Editorial, 
25/10/01). 

3. Classificado: que caracteriza um fato como membro de certa classe 

Un posible cierre del puente Rumichaca que une a Colombia y Ecuador es considerado para 
la mayor seguridad dei pais". (El Universo: 15/08/02) 

4. Descri戸o: que 6 a opera9ao de enumerar os aspectos concretos do fato central (hora, 
pessoas presentes, etc.) que abrange os elementos constitutivos 

En forma ntida, de 06h00 a 19h00, se escucha en Sucumbios la seiai de radio La Voz de la 
Insurgencia, emisora dei bloque Sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
FARC". (El Universo: 15/08/02). 

5. Circunstancializado: onde apresenta as situa6es concretas que antecedem 
imediatamente o fato central que o seguem ou que est乞o associados a ele. 
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La Asociaci6n Latmoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) asegur hoy que en la base 
a6rea de Manta, donde funciona un centro de operaciones de Estados Unidos para luchar 
contra ei narcotrfico, opera un "grupo de mercenarios". (El Universo: 29/04/02) 

6. Explicado: 6 a menao explicita de causas, sejam quais forem seu tipo de grau de 

めstra9乞o e ou generalidade 

El Gobierno busca consolidar un frente interno para enfrentar ias secuelas dei Plan Colombia y 
ei agravamiento dei conflicto interno colombiano. Con ese objetivo fueron ai Congreso, ayer, 
los ministros de Gobierno, Marcelo Merio; Defensa, Hugo Unda; y Relaciones Exteriores, 
Heinz Moeller. (El Comercio: 06/03/02). 

Ja sob o conceito terico de Ant6nio Fausto Neto, ele analisa o fato dos jornalistas 

terem se transformado em oniscientes (Idem・  61), quando na redaao trasladam uma 

linguagem que o leitor, segundo as considera96es dele, s6 as interpreta assim: 

. Falam-nos de todos os lugares, mesmo que eles no tenham estado ali, mas na reda o 
reproduzem dilogos ou a6es como si tivessem assistido os fatos 

una motocicleta bianca Kawasaki, se acerc6 hasta la camioneta dei Prefecto a Ias 08h45 
Bermeo se dirigIa a su oficina, al oeste de Lago Agrio. El pasajero de la motocicleta arroj6 una 
granada contra~ la camioneta; esta rebot e estall6.6 Los sicarios fugaron pese a que ei conductor 
de la moto estaba herido. (El Comercio: "4 detenidos por ei ataque a Bermeo", 05/10/01) 

・ Captam rea96es com detalhes: 

Un testigo record el suceso. Transcurrian ias 05:30 dei hmes y la iluvia nublaba los cristales 
de ias seis camionetas. En cada una se encontraban los conductores y los oficiales, que son los 
hombres que cobran por ei traslado de la gente. De pronto, 50 hombres vestidos de civil 
rodearon los vehiculos, sacaron de sus bolsos pistolas de 9 mm y fusiles UK, y obligaron a 
bajarse a los ocupantes. En una operaci6n que dur cinco minutos, los hombres abordaron los 
automotores y partieron hacia Colombia". (El Comercio: "Armados incursionan en 
Sucumbos", 18/04/01). 

● Narram fatos sobredimensionandoーos: 

El ciento p or ciento de la poblaci6n fronteriza cercana a las zonas en donde se realizaron ias 
fumigaciones a6reas sobre los cultivos de coca... (1iJ Untverso: "intoxicacion por 
fumigaciones", 28/06/01). 

Como se aprecia, o texto pretende recriar uma hist6ria que seja "comovente, para 

constm-la em partes, e mexer com o leitor que l6, observa e imagina" (Idem: 62), o rep6rter 

tem a possibilidade de usar um inmero de recursos do que ouve, ve e observa, para ir 

capturando informa6es e ir armando o drama, a noticia e a est6ria. O que Fausto Neto chama 

de "estrat6gia ecol6gica" que consiste em narrar o ambiente, a situa9o geogrfica do lugar, 
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caracterstica natural da zona ou entre as pessoas. A finalidade 6 enriquecer o texto, ainda que 

o jornalista no estivesse no lugar e s6 escutou um depoimento ou entrevista, e cujos detalhes 

v乞o ajud-lo a descrever no texto; como o exemplo a seguir 

Cuando reoentinamente salieron vestidos de camuflaje de unos matorrales pens6 que eran 
militares haciendo un control de rutina. Pero cuando le apuntaron en la cabeza con un fusil y le 
ordenaron. con acento colombiano, que se baje de su auto concluy que eran guerrilleros 
Marco Bosmediano, fiscal de Trnsito dei Carchi, fue ei primero en ser obligado a entregar su 
auto. un Lada Niva 4x4, por ei grupo guerrillero. Eran las 0Th55 dei limes en ei sector de La 
Calera. entre Huaca y San Gabriel, una zona deshabitada a unos 30 minutos de Tulcn. (...) El 
grt.rno armado tom los tres vehicuios y escap6 hacia ei sur por ei desvio de Santa Martha de 
Cuba, en ei trayecto 1an7aron una granada de mano que explot a mi lado de la vIa". (El 
Universo: "Preocupaci6n por incursiones en la frontera", 06/06/01). 

Ha outro contexto, que Fausto Neto chama de "contamina 乞o de temas no discurso" 

(Idem: 80) e que se constitui pela presen9a de cenrios apropriados para aquilo. O caso dos 

temas colocados sem uma anlise prvia e que originam uma repeti9乞o convertida em 

verdade. Nas seguintes manchetes e textos curtos apresentados em seqencia, se observa uma 

esp6cie de pol6mica criada entre os dois jornais no que diz respeito ao conceito 'terrorismo' 

Antiterrorismo y regi6n andina: ...el que EUA insista en identificar a los grupos armados 
que actan en Colombia como grupos terroristas, obstaculizar la colaboracin de nuestros 
pases en la lucha contra ias redes terroristas... (El Comercio, colunistas, 03/10/0 1) 

Cardoso a favor de la Paz: ...el mandatario dijo que es fundamental distinguir entre los 
guerrilleros que tienen una vinculaci6n poltica interna, como ias FARC, y ei terrorismo 
mternacionai 'que no propone nada sino que destruye'... (El Universo, poltica 02/10/0 1) 

i De qu6 terrorismo hablamos?: Tenemos que configurar debidamente ei tipo para poder 
identificar ai delincuente, sin ambighidades ni subjetivismos (...) y ei seor Cardoso, 
presidente dei Brasil, que acaba de aleccionamos respecto de los matices y ias exciusiones en 
ei conflicto colombiano que tanto nos afecta. (El Universo, colunistas, 05/10/0 1). 

M6eller: subversivos de Colombia no son terroristas: ... se mostr contrario (...) por ei 
momento a considerar terroristas a ias guerrillas y paraniilitares colombianos (...) 'quisi6ramos 
aferramos a que Pastrana puede lograr la paz'... (El Comercio, poltica, 22/10/01) 

Una propuesta razonabie: El segundo objetivo de los EUA ser aigmin grupo de Occidente 
"clasificado" como terrorista. No ser europeo, pues la ETA y ei IRA han demostrado su 
control sobre un objetivo (...) Queda Latinoam6rica y en ella Colombia con sus FARC, ELN, y 
AUC todas vinculadas ai narcotrfico que atenta contra la estabilidad... (El Universo, 
colunistas, 22/10/01). 

Terroristas atacan en Sucumbios: ... cinco sujetos armados inidentificados (...) atacaron (...) 
con disparos de cartuchera ei domicilio dei intendente (...) los cinco antisociales (...) 
dispararon a mm vehiculo de ia intendencia... (El Universo, poltica, 29/10/01). 

鋤加加r's賢コー  し  
、」‘ 」一  
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Pastrana: FARC son terroristas: EUA que logr un casi abruiriador respaldo a su 
campafiamilitar en Mganistn en ias NN.UU., mcluy en su agenda ayer a Colombia. (El 
Universo, internacionais, 12/11/01). 

Candileria: las FARC no son terroristas: Ecuador no comparte la definici6n que EUA ha 
hecho de ias FARC como grupo terrorista, especialmente cuando tiene lugar un proceso de 
paz... (El Comercio, 16/11/01). 

Prensa y Plan Colombia: ... la prensa andina y por extensi6n ia ecuatoriana, tiene un desafio 
metodol6gico (...) a solucionar: aprender correctamente la mformaci6n (...). Por ejemplo Plan 
Colombia no es lo mismo que conflicto colombiano. (...) Un rumor o un dato falso no es lo 
mismo que una noticia verificada.... (El Comercio, editorial, 16/11/01). 

El Comercio tenta analisar e debatir a situaao para definir o termo; no entanto, El 

Universo coloca diretamente uma manchete, qualificando de terroristas a sujeitos ainda n乞o 

identificados numa a9乞o delinquencial, reproduzindo assim o discurso oficial dos EUA. El 

Comercio encerra este tipo de debate, editorializando o tema sobre o manejo da quest乞o 

jornalistica em rela 谷o ao terrorismo, sua sustenta9乞o 6 a mesma usada pelas instncias 

diplomticas do Equador. Esse procedimento 6 a premissa editorial do Jornal sobre o seu 

tratamento dado ao Plano Colombia. El Universo parecia, no entanto, inclinado desde o inicio 

a orientar-se pelo discurso pr-estadunidense. Essa tendncia 6 observavel, inclusive, na 

posi9ao dos colunistas, que logo se reverte aos jornalistas de planto, como 6 o caso da noticia 

seis: "Terroristas atacan en Sucumblos". 

Os temas que ocupam a aten 乞o da opini乞o pblica, tornam-se assuntos estrat6gicos de 

opini乞o e debate em circunstncias marcadas ou momentneas, porque geram atra9乞o nos 

leitores e o ibope necessrio para a midia ter espaos amplos e abertos. E uma esp6cie de 

produto a venda, que tem a garantia de consumo: A NOTICIA DO DIA A NOTICIA DO 

MOMENTO. Sob essa perspectiva, o "mercado informativo" mobiliza seus rep6rteres, e suas 

reda96es ficam de olho em todo o que tem a ver com o "evento". Os analistas produzem 

rea96es e opini乞o e as colunas abrangem, na sua maioria - monopolizam at6 - o discurso 

reativo a tal "evento". 

Na constru9o do atrativo das notcias, o acontecimento inesperado e a personalidade 

conspicua conseguem seu atrativo psicol6gico. O uso de cliches serve para enlaar a noticia 

ao evento em geral. Ela se reproduz vrias vezes numa s6 noticia como no exemplo a seguir, 

tomado do El Comercio; por meio dele se categorizaram algumas temticas de reprodu9o 
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constante nas reportagens sobre o ambiente do Plano Col6mbia, muitas motivadas pelos 

contextos da reportagem ou pelo discurso dos entrevistados: 

"La Bermeja convive con los combates": (El Comercio, Ecuador, 03/10/0 1) 

1. - O abandono ou insuficiencia do Estado: 

La poblaci6n est en ias orillas ecuatoriana dei rIo San Miguel, separada de General Faiffui por 
dos horas de viaje en lancha. Las casas no tienen muebles. El Ej6rcito solo los visit6 una vez. 

2. - A pobreza dentro do quotidiano: 

Los nios de rostros palidos y abdmenes hmchados gritan alegres en su juego Ecuador- 
Colombia. Corren detrs de una pelota de plastico duro y ilevan la cuenta de los tiros de 
esquma・  

3. ー  O medo e a violncia como elementos comuns: 

40 fhmilias habitan en la selva sin contacto con ei exterior; escuchan las balas de paramilitares 
y guerrilleros. 

4. - Os referentes de costumes e cultura diferentes dos centros urbanos: 

En La Bermeja los nios no han visto una televisi6n y apenas se enteran de lo que ocurre fuera 
de su aldea por las noticias y letras de canciones vallenatas que escuchan del viejo radio del 
profesor. 

5. ー  A auto-suficiencia e autogesto: 

La gente no sabe contar hasta ei 1 000 y los adultos no saben leer pero se dejan guiar por ei 
profesor, David Lpez. El les indica los deberes que sus hijos deben cumplir ei nmero de 
pginas a ilenar. 

6. - O relato do assistencialismo: 

Esta categoria - no encontrada nesta reportagem - aparece geralmente no discurso 

oficial, criado como um tipo de sada cmoda do Estado quando no quer assumir 

responsabilidades, replicando essa arenga de institui9乞o carente para tudo. O discurso de 

pobreza enche os relatos do conflito em questをo nos jornais, ecoando a posi9ao dos governos 

s6 para justificar sua incapacidade na tomada de decis6es, sua falta de iniciativas, de ousadia, 

o nao apego え  s leis do pas e a incapacidade de unir politicamentea na9ao. O exemplo do El 

Comercio se repete do mesmo jeito no El Universo com o exemplo a seguir 
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"Pobladores de Chical se quejan por olvido oficial": (El Universo, El Pais, 14/08/02) 

1. - O abandono ou insufici6ncia do Estado: 

Angel demuestra algo de lucidez y relata sus penurias: 'No tenemos (una) vIa que sirva para 
sacar los productos. Todo se pierde, ei pltano, la yuca.. 

2. ー  A pobreza dentro do quotidiano: 

La pobreza es evidente en esta zona. Las casas son de tabla, para cocinas utilizan fogones de 
lena. El agua la cogen de los esteros... 

3. ー  O medo e a violncia como elementos comuns: 

Evarista Cabezas afirma que los fines de semana ilegan tambi6n los residentes de Tallamb 
(Colombia). "Al otro lado estn, de vez en cuando, los de ias FARC y vienen de civil a 
divertirse', dice la mujer. 

4. - Os referentes de costumes e cultura diferentes dos centros urbanos  

Es mediodia. Una decena de hombres estn tendidos, duermen y deliran en la acera y la calle 
de tierra. (...) Las mujeres, con sus hijos en brazos o en la espalda, estn atentas para levantar a 
sus parejas cuando se caen, para recibir los golpes cuando se enfurecen 

5. - A auto-suficiencia e autogesti6n  

beben ei aguardiente de una boteila que cuesta dos dlares, ei mismo valor que perciben como 
jornal por nu dIa de trabajo (...) que sacan de sus fincas, luego de ocho horas de caminata 
(...). El agua la cogen de los esteros. Los menores ayudan a sus padres en la agricultura. 

6. - O relato do assistencialismo: 

'No hay escuela, centro de salud, nadie se acuerda de nosotros'. Unos diez hombres 
tambaleantes nos rodean, se ponen furiosos y gritan contra 'esas autoridades'. 

Ao redor das fontes - sociedade civil das periferias fronteiri9as - os jornais v豆o 

explicando a situa 乞o de abandono e medo que convivem com as cidadezinhas afastadas e at 

entao, an6nimas no contexto geogrfico do resto de pas. No caso das reportagens do El 

Comercio e El Universo, ha nomes de povos que come9aram a virar um referente a situa o 

na zona. O leitor pode acompanhar a narraao das reportagens, e das fotografias que 

testemunham o que a manchete ja explica nesses povos 

"La Bermeja convive con los combates", (El Comercio, 03/10/0 1); 
"Pobladores de Chical se quejan por olvido oficial", (El Universo, 14/08/02); 
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"Mont血far esel ms inseguro", (El Comercio, 01/05/02); 
"Los paramilitares est豆n a las puertas de Mataje", (El Comercio, 13/11/01); 
"Gener加  Farfn reclama", (El Universo, 25/04/0 1); 
"Chical y Maldonado fueron militarizadas", (El Comercio, 3 1/05/01); 
"Puerto El Carmen est豆  desolado", (El Comercio, 19/07/O 1); 

O abandono do Estado 6 o ponto central das reportagens que geralmente sao uma 

continuidade das notcias sobre algum fato relevante e que causou choque. Embora se 

testemunhe esse abandono, os jornais destacaram sempre a presena de militares nas zonas 

visitadas, usados como um referente do tema da seguran9a, sem dar conta que o estamento 

militar 6 tamb6m parte do Estado e o referencial mais comum numa zona isolada 

6.1.20 discurso politico do governo e a imagem do Estado 

Mediante o estudo foi possvel encontrar uma alta visibilidade do governo por ser ele - 

como parte do Estado - quem toma e executa decis6es. Porm, os dados revelam uma falta de 

institucionalidade poltica al6m da aus6ncia de estrat6gias ligadas ao tema em discussao e 

debate, sobretudo em relaao え  s polticas comunicacionais. Em conjunto, tudo isso explica a 

debilidade da esfera de governo e a falta de polticas e regras de comunica 乞o coerentes para 

com as suas pr6prias institui96es. Nos exemplos a seguir se constata essa realidade captada 

pelos jornais: 

Adeni自s de coordinar la comunicaci6n estatal, el nuevo secretario actuar como portavoz de la 
Presidencia, aunque en temas especializados lo har quien determine Noboa, seflal6. Zuloaga 
dijo desconocer que la salida de su antecesor hubiese tenido relaci6n con su flta de acceso a 
ia informacin sobre ei Plan Colombia, supuestamente motivada por el hermetismo del 
Mmisterio de Defensa y la Cancillerla. (El Universo, "Zuloaga, en busca de informaci6n 
m's gil", poltica, 15/05/0 1). 

Lo que si no ser parte en la agenda de difusi6n de informaci6n son los temas de seguridad 
nacional (dentro de los cuales estn los posibles impactos por la aplicacin del Plan 
Colombia). Zuloaga seflala que 'todos deberlamos ser muy cantos en este aspecto y muchas 
veces es preferible guardar silencio". A五adi6 que ese silencio no debe interpretarse como una 
intenci6n de esconder o manipular informaci6n, sino como una prudencia por ei bienestar del 
pais. (El Comercio, "Un giro en Ia comunicaci6n del Gobierno", poltica, 17/05/O 1). 

As aprecia96es citadas acima do secretrio das Comunica6es do regime 200 1-2003, 

justifica que seu trabalho de porta-voz presidencial estara limitado no que atinge ao Plano 

Col6mbia. Na pesquisa se observou que houve duas inst含ncias informativas para a midia: o 
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Minist6rio das Rela6es Exteriores e o Minist6rio da Defesa. Cada um com uma equipe de 

rela6es publicas estruturada, mas n乞o com uma poltica que os identifique. A poltica no 

Equador, costuma ser a do Ministro de turno 

Para sustentar esse vazio, Przeworski (1995 apud FONTAINE, 2002: 06) ao explicar 

as raz6es da fraqueza dos Estados da Am6rica Latina, indica que eles sをo d6beis e vulnerveis 

aos monop6lios e burocracias p6blicas importantes, o que pode explicar em parte a desordem 

estabelecida nas polticas de comunica 乞o do caso em estudo. Mas, para adentrar na anlise 

do discurso da esfera de governo, vale esbo9ar alguns eixos nos quais o governo teve de se 

mover no enrio Plano Col6mbia. Podem-se anotar todos, porque os temas circularam, 

sobretudo, em espaos que envolviam temticas e tpicos do Estado, assim: 

Assaltos de guerrilhas = seguran9a p丘blica-+ 

Ajuda dos EUA = polticas assistencialistas> 

Deslocados = bem-estar pblico 

Fumiga96es = polticas anibientais e agrcolas 

Crise com a Col6mbia = rela96es exteriores 

Incurs6es rebeldes = polticas de assentamentos 
e de色sa. 

O Plano Col6mbia praticamente foi um eixo horizontal sin6rgico. Ou seja, dado o 

esfor9o coordenado que demandou, dificilmente o governo poderia t -lo ignorado por 

completo. Por6m, nos temas em que ele esteve mais envolvido e onde seu acionar e 

capacidade de rea 豆o estiveram a prova foram: os problemas nas rela96es com a Col6mbia; os 

inconvenientes com os EUA; a suposta presen9a de Al Oaida na divisa com a Col6mbia; o 

problema das fumiga96es; e, a seguran9a p丘blica dos equatorianos em rela9乞o aos seqestros 

Ao fazer-se uma narrativa jornalistica que principalmente destacou a vida fora dos 

centros urbanos - alheios え  viol6ncia guerrilheira e do confronto - para destacar a pobreza, o 

abandono, a perigosidade, o isolamento geogrfico e a ausencia do Estado, os jornais 

deixaram aberta a porta para que este e suas institui96es reajam ou para que o governo 

replique. Esse discurso narrativo fez tamb6m com que o conceito dessas popula6es fosse 

mudando no imagin自rio das pessoas nos centros urbanos, pelo temor ao Plano e o temor de 

que a guerra na Col6mbia se trasladasse ao pais 

Contudo, o papel da midia foi informar esses problemas, qui叫  de acordo com o 

objetivo dos poderes executivo e legislativo do Estado: adiantar decis6es para confront -los 

ou evit-los diante a convulso provocada por uma notcia e sob a alega9をo da pressao da 

opiniao p丘blica. Mas, o poder miditico foi tamb6m usado pelos dois lados em questao 
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(Estado-midia), por reconhecerem a existencia de um poder maior, o poder dos sujeitos que 

formam a opini乞o p丘blica, traduzida nos leitores e p丘blico informado 

Dadas essas considera96es, os exemplos a seguir mostram a evolu9乞o de noticias no 

crculo da midia e do poder. A reprodu9をo de conflitos, o cruzamento de palavras, os 

discursos e as a6es, e os recuos ou silencios nas esferas de decis乞o, esta presente em alguns 

dos assuntos mais publicados na midia e alvo de pol6mica, como as fumiga戸es 

Probarn daflo a cuitivos por fumigaciones. 
Un centenar de campesinos de Sucumbios, (...), est dispuesto a demostrar que ias 
fumigaciones de los cultivos de coca (...) dei Plan Colombia tambin afectan a sus cultivos. 
但Comercio, 21/06/01). 

Intoxicaci6n por ias fumigaciones. 
El informe de Acci6n Ecolgica se basa en diagn6sticos mdicos efectuados a personas que 
viven cerca de la frontera con Colombia. (El Universo, 28/06/01). 

Paro por ias fumigaciones. 
Los agricultores de la amazonia aseguran que la fumigaci6n ha arrasado los sembros. (...) se 
cansaron de esperar una respuesta dei Gobiemo (...) y anunciaron tin paro general...(El 
Universo, 29/06/01). 

Fumigaci6n en ei debate de ia regi6n. 
La ministra de Ambiente, Lourdes Luque dijo que no hay pruebas de afecciones por ias 
fiiniigaciones y califlc6 de 'extremista' a Acci6n Ecolgica. (El Universo, 03/07/0 1). 

Acci6n Ecol6gica se ratifica. 
Acci6n Ecol6gica critic6 a la ministra de Ambiente, Lourdes Luque, por asegurar que no se 
han presentado danos en la frontera (...), a causa de las fumigaciones. (El Universo, 04/07/0 1). 

Congreso pidi6 informes. 
Congreso pidi6 a ias Universidades Polit6cnica Nacional y Central dei Ecuador que efecthen 
tin estudio cientifico (...) que determine, (...) los efectos de las fumigaciones. (El Universo, 
04/07/01). 

Hay 2.000 personas en peligro. 
Los efectos (...) se evidencian en los 36 sIntomas de enfermedades presentados en las 
comunidades (...) en el cordn fronterizo, indic6 Adolfo Maldonado, mdico (...) auspiciado 
por Acci6n Ecol6gica. (El Universo, 04/07/0 1). 

Comisi6n investigar豆  danos. 
Las investigaciones (...) se realizarn con (...) ias comunidades (...) afectadas por los quimicos. 
Cancillerla pide a Colombia retroceder a rea de funiigaci6n (El Universo, 17/07/01). 

EE.UU.: Droga destruye bosques. 
Ei (...) departamento de Estado de los EUA revela danos provocados por la producci6n de 
coca.(...) indica que a mas de la deforestaci6n dei bosque tropical (...), se produce ei impacto 
ambiental por ei uso de quimicos. (El Universo, 17/07/0 1). 
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La fumigaci6n se dej6 de aplicar en Putumayo. 
Seg自n la Policia de Colombia, en La Hormiga y La Dorada, entre diciembre y febrero, 4.289 
personas se rntoxicaron, 178.377 animales enfermaron y 7.252 hectreas de cultivo se daaron 
con pltano, yuca, maz y coca. (El Comercio, 17/07/0 1). 

Embajador defiende plan. 
Segn ei diplomtico colombiano Eliseo Restrepo en la frontera con Ecuador se dej6 de 
fumigar a prmcipios de este afio. (El Universo, 18/07/01). 

Severas afecciones respiratorias. 
Los casos mas graves provienen de lugares que estn dentro de ias 言  reas de fumigaci6n o muy 
prximos. (El Comercio, 18/07/0 1). 

El言  rea de fumigaci6n se revisa. 
La tesis de que ia aspersi6n sea a 60 kilmetros de distancia de la (...) frontera no tiene apoyo. 
(...) Colombia tomar su decisi6n final a mediados dei prximo mes (El Comercio, 19/07/01). 

Diluviando veneno. 
Como la capacidad de resistencia de las especies aumenta - salvo la humana - ahora se ha 
multiplicado la de hacer daflo. El nuevo veneno aue receia Washington ( 、  se llama Cnsmn 
Flux, se agrega en dosis minimas ai glifosthto y amenaza con deiar calva Ia seIva (Fl 
Comercio, Daniel Saniper Pizano 19/07/OD 

Malestar por visita postergada. 
La decisi6n dei Gobiemo de no viajar a constatar los dafios por las aspersiones con quimicos, 
provoc reacciones de rechazo. (El Universo, 19/07/0 1). 

Experta: Mezcla es daflina. 
Segn Elsa Nivia, presidenta de Ia Red de Accin en Plaguicidas y Alternativas de Amrica 
Latina, la aspersin debe ser suspendida. (El Universo, 20/07/01). 

Moeller y Unda no aclararon las dudas. 
hay contradicciones en cuanto a las versiones sobre ias aspersiones. Mientras ei Canciiler dice 
que cesaron en abril, ei Presidente de la Comisi6n (...) sostiene que continan (El Comercio, 
20/07/0 1). 

El triste destino de un glifosato. 
Los defensores de la fumigaci6n con glifosato en ei Putumayo y toda la frontera norte dei 
Ecuador, parecerian estar en retirada. Los ltimos argumentos comienzan a caer en ei vacio. 
(El Universo, Javier Ponce, 29/08/0 1). 

Como se aprecia, h momentos altos e momentos baixos nesta seqencia de noticias e 

editoriais. H noticias meramente informativas que apelam a espetaculariza をo do assunto, 

outras com um fundo de drama e finalmente a anlise dos especialistas. A sequ6ncia do 

escandalo dura aproximadamente dois meses e os avan9os no debate so lentos se tomarmos 
em conta a dura9豆o das noticias de uma semana para outra. Mas ha tamb6m uma alta presso 

e participa9をo da sociedade civil organizada. A ONG Aao Ecol6gica torna-se um piv6 no 

conflito e pressiona o governo do Equador a apelar ao da Col6mbia para suspender as 
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fumiga6es, o que parece acontecer finalmente, segundo se observa na coluna de Javier Ponce 

(ltimo paragrafo). Entre os protagonistas que defenderam a fumiga 乞o est乞o os governos da 

Col6mbia e dos EUA, e no meio, paradoxalmente, os funcionrios de governo do Equador 

que atuaram com letargo e indecis乞o. O governo, finalmente, teve de recuar e, depois, pedir a 

suspens乞o das fumiga6es. O papel mais ativo entre os jornais foi o do El Universo, que fez 

um acompanhamento mais ativo, mesmo sem uma maior investiga9乞o de campo, que qui 

teria apurado a conclusao da polemica. 

A seguir examina-se a evolu9乞o de outro assunto de interesse: a seguran9a dos 

equatorianos nas fronteiras 

Cinco meses en cautiverio. 
Fidel Andrade fue liberado por ias FARC en Colombia ei pasado 7 de noviembre, tras ei pago 
de una cantidad de dinero.(...) ia Cancilleria no le brind ei apoyo... (El Universo, 16/11/01). 

Liberado ei empresario Carlos Cer6n. 
Luego de 36 dIas de cautiverio, efectivos de ias policIas de Ecuador y Colombia lograron 
liberar ai empresario Carlos Cern, secuestrado ei pasado 19 de marzo pasado. (El Universo, 
26/04/02). 

Liberaciones y nuevos intentos de secuestros, inquietan ai pas. 
La PolicIa se reunir con ei empresario Rodrigo Paz y su hijo Esteban para conocer detalles 
sobre sus captores.(...) Paz asegur, (...) que a su hijo lo secuestraron las FARC. (El Universo, 
26/04/02). 

R. Paz rechaza dudas de Noboa sobre ia autoria de ias FARC en ei secuestro de su hijo. 
Noboa pidi6 (...) pruebas sobre ei presunto secuestro (...) por integrantes de ias FARC (...). 
"No crean en cuentos", dijo Noboa.(...) Paz reaccion6 en duros t6rminos (El Universo, 
29/04/02). 

Los carchenses pagan para eludir los plagios. 
la extorsi6n permanente de los grupos armados (...) tambi6n conocida como 'boleteo' (...) Los 
afectados son (...) propietarios de haciendas y (...) 負  niilias adineradas. (El Comercio, 
01/05ル刀．  

Oscar Isch pide pruebas a Rodrigo Paz de secuestro de Ias FARC. 
El jefe (...) de ias Fuerzas Armadas (...), inst6 ei martes ai banquero Rodrigo Paz a presentar 
pruebas que confirmen que su hijo fue secuestrado por las FA.RC. (El Comercio, 01/05/02). 

Las FARC niegan plagio dei hijo de Paz. 
las FARC ratificaron su (...) "poltica de no realizar operaciones (...) fuera de ias fronteras de 
nuestra patria". (El Comercio, 03/05/02). 

Turismo afectado por informe sobre terrorismo. 
Los empresarios de turismo (...) se sumaron a la oleada de criticas por un informe (...) de los 
EUA que soslaya los avances del pais en ia lucha contra ei terrorismo. (El Comercio, 
23/05/02). 
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Gobierno rechaza crticas de Estados Unidos. 
somos un pais soberano.(...) ei rgimen tambin destac la falta de dinero para combatir los 
problemas en la frontera norte, derivados dei conflicto colombiano (El Comercio, 23/05/02) 

El terrorismo y su teoria. 
Colhi Powell, present (...) su informe "Tendencias dei terrorismo mundial". Cuando ley (...) 
sobre Amrica Latina, ias ronchas brotaron enseguida entre ias elites politicas y militares de la 
regi6n (...) "El secuestro de personas sigui6 siendo un problema pemicioso (...) Ecuador no 
mejor ei control de sus fronteras (...) ni reprimi6 la (...) inmigraci6n ilegal (...) los 
secuestros... (El Comercio Hemn Ramos Benalczar, 24/05/02). 

Pinto apoya cierre nocturno de puente Rumichaca. 
El vicepresidente se mostr partidario dei cierre dei puente que une a Colombia (...) "Por lo 
menos en la noche, para que durante ei dIa se pueda hacer un buen control". (El Comercio, 
08/08/02). 

Vemos neste caso a evolu9ao de um problema que se origina nos seqestros, e acaba 

assumindo conota戸es internacionais, envolvendo os Estados Unidos cujo papel, embora 

possa ser considerado de intromissao, no disculpa o papel do governo do Equador que foi 

por demais questionavel 

Primeiro, h uma total ausencia de polticas de seguran9a e prote9乞o para quem 

equatoriano. As noticias refletem esse t6pico e os jornais no fazem nada mais do que 

transmiti-lo. Porm quando se tratava de um cidadをo comum (como o primeiro exemplo), os 

jornais se limitaram a fazer um perfil do seqestrado, sem dar mais continuidade ao epis6dio, 

deixando de questionar o papel do governo ou dos organismos de seguran9a 

Segundo, n乞o ha uma politica de rela96es exteriores, onde os cidadきos do Equador 

tenham uma garantia de sua condi9をo. O informe dos EUA sobre o pas tem muito a ver com 

o assassinato de um trabalhador estadunidense seqestrado por delinquentes colombianos na 

amaznia equatoriana. Acaso o governo do Equador teria a mesma atitude em rela9をo ao 

sequestro de equatorianos na Col6mbia? Ao contrrio, o regime questionou inclusive,a 

familia das vtimas, como no caso do empresrio Paz 

Terceiro, a produ9乞o em sequ6ncia pela midia dessas noticias, reflete a imagem 

pblica e o papel do governo em situa96es de crise. A imagem construida - mesmo que 

involunt aria - manifesta, como conseqencia, a desconfiana nas institui96es do pas por 
parte da popula o. 

A imagem p丘blica que o Plano Col6mbia deixou - especialmente no governo Noboaー  
6a da ausencia de politicas de Estado que reflitam uma posi9乞o definitiva do pas. A solu9o 
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como paliativo proposto a crise - analisada nos exemplos anteriores ー  foi criar outro 

problema: fechar a comunica 乞o terrestre com a Col6mbia, por ser uma medida mais fcil, 

numa zona de fronteira pobre, abandonada e numa sociedade 6 rf de polticas de seguran9a 

Os reveses polticos do regime revelam que o contgio da crise colombiana ao Equador pode 

ser questao de tempo e em condi96es mais fceis do que se pode pensar 

6.1.3 0 discurso dos editoriais em relac議o ao Plano Col6mbia  

O editorial vem a constituir-se numa orientaao para o leitor mas tamb6m pode servir 

para fornecer sugestes a quem esta no poder, aquilo da voz reguladora que estrutura regras 

num mundo no existente ainda, ou num mundo ideal, onde certos procedimentos devem ser 

seguidos; ou 6 a voz que s expressa pontos de vista sem dar luzes de sada e solu9ao. Fausto 

Neto coloca que se a midia diz9ual'asada1para α(uma) crise diz tambm o tel婆フoda 

sada (p. 187). S6 que a s vezes isso pode ser relativo. Ha artigos que n乞o apontam nesse 

sentido e nao deixam um vazio para quem toma decis6es, mas sim para quem l6 e quer formar 

sua opini乞o - temporal ou permanente 

A despeito disso, o autor aponta para o editorial como um "campo de luta", porque 

nele se trava um debate entre vozes, o sujeito de enuncia9ao - os chamados especialistas - que 

escreve e analisa os fatos-noticia e "opera em off ou como uma voz annima, se nao se tratar 

de um colunista; a quem ele legitima, dentro do artigo, que geralmente 6 o poder 'decisor', 

mas tamb6m pode ser o leitor em fun9ao de opini乞o pbblica em procura de orienta9o; e, os 

adversarios a combater e/ou silenciar" (Idem, p. 163), que sao ambos, poder e povo ou os 

fatores em debate, em oposi9o, o objeto em disputa ou o alvo da critica em si 

No que diz respeito aos jornais El Comercio e El Universo, a evoca9乞o de personagens 

polticos nos editoriais - como o alvo, o ator chave do conflito - geralmente apontaram ao 

governo ou ao Presidente, que foi um dos mais aludidos na apela 乞o editorial e nas anlises 

jornalisticas relacionadas ao Plano, para dar solu96es, marcar orienta96es, arremeter crticas e 

exigir respostas. O que Fausto chama de 'determina戸es performticas" dos referidos (p. 181) 

Para analisar as mensagens que o corpo editorial cont6m no espectro do Plano 

Col6mbia, antes vale referir ao esquema que Fausto Neto coloca na constru9をo do discurso 

nos artigos editoriais: 
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E um processo de agendamento do tema 

Os temas ou assuntos s含o hierarquizados e tematizados segundo eles vo acontecendo, no caso do 
Plano, eles variaram m6s por ms. 

E ao editorializar o jornal vai sair do lugar de observador - que simplesmente noticia fatos - para 
tomar lugar ativo no debate, mobilizando-se e mudando o seu discurso jornalistico, porque vai 
trazer a reflexo os problemas a futuro. 

Para a anlise presente, se tomaram alguns trechos de oito editoriais. O nmero 

corresponde a metade das colunas que os peri6dicos publicaram no decorrer da pesquisa 

Foram escolhidos quatro editoriais do El Comercio, e os u nicos quatro do El Universo 

1. - Una incursi6n que es otro preanuncio. 
Los peligros que piantea la frontera norte se van concretando paulatinos y cada vez ms 
preocupantes. Los sucesos de antier, 25 kil6metros dentro dei territorio ecuatoriano, son un 
nuevo y ms drstico preanuncio. La incursin 立  ltima trajo varios mensajes implicitos y hay 
que analizarlos y catalogarlos. (...) Son algunos de los primeros sintomas derivados de las 
consecuencias dei Plan Colombia y de ias luchas internas dei pais vecmo. Ya hubo antes los 
dos secuestros masivos y la pnmera incursi6n, cuyo objetivo fue la captura de vehiculos en la 
zona ecuatoriana. ,Qu m豆s puede venir? (El Comercio, 06/06/0 1). 

Este enunciado (1) jornalistico tenta dar visibilidade ao suposto perigo do Plano 

Col6mbia ligado a certos fatos de violncia guerrilheira e os vai qualificando: paulatinos, 

preocupantes em rela9乞o a s incurs6es subversivas. Fazendo o papel de quem prev6, expressa 

uma posi9乞o com rela o ao assalto numa rodovia usando afirma6es determinantes: um 

drstico pr-anzlncio que traz mensagens ll枠7lcitas. Mas logo evita aprofundar a anlise e 

conclui indicando que s乞o sintomas derivados do Plano Col6mbia. O jornal se coloca numa 

posi9乞o contrria ao Plano, transmitindo a imagem do Equador como vitima. Encerra com 

uma interrogante que sintetiza uma situa9ao de impotencia perante os fatos, como 

estabelecendo um enlace com os leitores que seguramente se perguntarao: Que mais pode vir, 

que pode ser tamb6m uma posi9ao crtica ou julgamento a falta de garantias do lado estatal 

sempre imprevisto perante surpresas como essas 
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2. - Los extremos de ia delincuencia. 
La captura de los delincuentes autores o c6mplices de! secuestro de Pompeya relieva en el 
pais, la importancia de un tema que cada vez es mas prioritrio esto es la seguridad. Sorprende 
ei n丘mero de comprometidos y muestra que los problemas de la vecina Colombia dan paso a 
aprovechamientos perversos.(...) La seguridad, en trminos generales, es un tema cada vez 
mhs acuciante. Un problema nacional y no solo eso. Conviene una atenci6n permanente a fin 
de dar batalla organizada y no permitir que la delincuencia nacional o fornea gane terreno o 
que los grupos e individuos que son perseguidos en territonos vecinos vayan usando al 
Ecuador para objetivos ilegales. (El Comercio, 25/06/O 1). 

Situando-se no lugar do resto da sociedade, o jornal faz o papel de int6rprete de suas 

prioridades (2). No caso conjuntural da seguran9a: la importancia de un tema que cada vez es 

ms prioritrio, comenta a captura de um grupo de seqestradores, que um ano antes haviam 

tomado como refns a um grupo de trabalhadores petroleiros. Igualmente, coloca o conflito 

colombiano como o centro da controvrsia que envolve o Equador, e atribui: los problemas de 

k vecina Colombia dlll paso aaprovechamientos perversos. A seguran9a, como na cita9加  
anterior, 6 vista como o paradoxo do que 6 chamado "ei conflicto con cl problema 

colombiano ", e o jornal a situa no centro da temtica noticiosa e de interesse geral. Inclusive 

chega a colocar-se como o int6rprete de uma ordem necessria: es un tema cada vez ms 

acuciante. Un problema nacional. E se converte tamb6m em orientador de solu96es gerais e 

ambiguas: Conviene una aienci うn permanente αノin de dar batalla organizada y llo permitir 

quekdelincuencia nacionaルforinea gane terreno 

3. - Sucumbios. 
Tal como advirtieron sus representantes, se enrareci6 la atmsfera que afecta a Sucwnbios. 
Hay que cuidar ms ese sector nacional. (...) Se entiende que apenas se aprob6 ei Plan 
Colombia, ei Ecuador tambi6n se obligaba a velar con mayor 6 nfsis y objetividad por los 
sectores que estarlan cerca de ias operaciones que eran de esperarse. (...) Esas precauciones y 
preferibie atenci6n comprendian cobertura de servicios urgentes para las provincias 
amaz6nicas. Mejorar su segundad es imprescindible. Ellas lo pusieron en claro, fijando 
prioridades para no caer en mayor crisis. Hay que atenderias con ms dedicaci6n. (El 
Universo, 03/09/01). 

Neste caso (3), El Universo se limita a dar uma opinio. Se bem a narrativa jornalistica 

do editorial come9a com uma frase situada na margem, como reprodutor de outras opini6es 

Tal como advirtieron sus representantes, se enrarecib la atmdsfera que afecta a Sucumbios; 

esta conclui logo e tenta enunciar solu96es gerais, para dar for9a ao editorial: Hay que cuidar 

ms ese sector nacional, O restante do texto vai clamando mais enunciados de queixa e de 

senten9a: apenas se aprobb ei l汝rn Colombia, cl Ecuador tambin se obligabaavelar con 
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mayor ' nfasis y objetividad por los sectores que estarlan cerca de ias operaciones. Assume 

no inicio, uma posi9乞o obvia de exig6ncia, mesmo que encerra com posi96es ociosas, ou seja, 

faz uma demanda em linhas gerais e com clichs tipicos: Mejorar su seguridad es 

impresc加dibk. 召qy que atenderias con ms dedicaciくうn. 

4. ー  El receio de la regi6n. 
El atentado dei 11 cambi la agenda de la administracin Bush para Am6rica Latina, pues 
Colhi Powell no pudo concentrarse, como estaba previsto, sobre la Iniciativa Andina. La oferta 
de priorizar los fondos para desarrollo sobre los gastos militares se congel6. Al mismo tiempo, 
persiste la inquietud de que la guerra anunciada pudiera mvolucrar ataques en Colombia, en 
virtud de la categorizaci6n que hace ei Departamento de Estado sobre los grupos irregulares. 
La representante estadounidense se encarg6 de negarlo, mientras que la diplomacia de su pas 
dice que Ia lucha contra ei terrorismo va mAs all dei plano militar e implica mi escenario 
integral: diplomtico, poltico, econ6mico y hasta policial. Pero los receios sobre ei escenario 
Plan Colombia tardarn en despejarse. (El Comercio, Anlise, 21/09/01). 

O artigo (4) interpreta somente fatos e julga alguns procedimentos. E a vis乞o de um 

fato, mais do que uma anlise, neste caso o atentado em Nova York e o conflito colombiano 

El atentado‘た1 11 cconbik agenda‘た ka‘初iinistraci うn Bush para Am'rica Latina. E 

encerra o pargrafo fazendo enunciados pedag6gicos: Cohn Powell no pudo concentrarse, 

como estaba previsto, sobre la Iniciativa Andina. Quer transmitir certezas com o 

conhecimento de causa, no de uma suposi9o, e a coloca como verdadeira. Mas tamb6m 

entra no piano de intermedirio geral ao exteriorizar preocupa6es: persiste la inquietud de 

que k guerra anunciada pudiera involucrar ataques en Colombia一 Estabelece teses incertas e 

faz conclus6es ainda prematuras relacionadas a s guerrilhas, mas as relaciona a jun9乞o de 

informa6es vindas de fontes confi言veis: en virtud de la categorizacidn que hace ei 

Departamento de Estado sobre los grupos irregulares. No encerramento, novamente anlises 

ambiguas. A 丘  nica capacidade 6 deixar ao leitor interroga96es obvias: los receios sobre ei 

escenario Plan Colombia tardarin es庇塁フダai-se. 

ふLa paz amenazada. 
Repudiamos ias nuevas manifestaciones de violencia en Colombia, que amenazan ei proceso 
de paz en ese pais. (.・・) El asesmato de la seiora Consuelo Arajo Noguera, esposa del 
Procurador General de Colombia, secuestrada por mm comando de ias FARC, ha sembrado 
dudas sobre ei destino dei proceso de paz en esa nacin.(...) En estos dias ei mundo entero ha 
coincidido, de manera casi unnime, en condenar ei terrorismo en todas sus variantes. 
Prcticamente no ha habido una sola voz que se haya atrevido a justificar o defender esa forma 
repugnante de hacer poltica, que atenta de manera indiscriminada e irracional contra vidas 
inocentes. (...) En los prximos dias, ei gobiemo dei presidente Andrs Pastrana deber 
resolver qu6 actitud adopta ante estos acontecimientos. La decisi6n que finalmente tome 
tendr repercusiones ms all自  de ias fronteras colombianas, lo que justifica que los 
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ecuatorianos expresemos nuestro rechazo por esta nueva escalada de la violencia, asi como 
nuestra aspiraci6n de que Colombia pueda frenar a sus autores e imponer la paz. (El Universo, 
02/10/01). 

Longe de querer fazer uma reflexao, os enunciados acima (5) fazem com que o jornal 

tome uma posi9o perante o fato. Usa um poder deliberante, que pune. Usando a l6gica da 
auto-referencia9乞o o jornal faz questao de enunciar uma condena9ao tentanto reproduzir 

posi96es: Repudiamos ias nuevas manEノestaciones de violencia en Colombia, que amenazcm ei 
proceso 山  paz en ese pas()Pricticamente noん1ん功ido una sola voz que seんya atrevido 
αノ“stEficar o defender esa forma repugnante de hacer poltica. Entra na arena da crtica 

direta, com referentes linguisticos diretos e tamb6m diplomticos para integrar e transmitir ao 

leitor de que faz parte de um consenso e que no estaa margem dos fatos: ei mundo entero ha 
coincidido, 庇  manera casi unnime, en condenar ei terrorismo en todas sus variantes. Est 

longe de querer ser o olho visor e quer mostrar a cara da imprensa sensata. Da que enuncia 

uma s6rie de afirma96es conclusivas sobre o tema do assassinato na Col6mbia, e estrutura 

valores: ha sembrado dudas sobre ei destino deiproceso de paz en esa naci うn Einteressante 
como manifesta uma posi9o abrangente e serve de mediador de aspira戸es que, se sup6e, s乞o 
de todos: los ecuatorianos e宴フresemos nuestro rechazo; como nuestra α卑7iracidn de que 
Colombia puedaノrenara sus autores e imponer la paz. Para encerrar, novamente com um 

tom auto-referenciador e fazendo premoni96es, predetermina a6es nos atores envolvidos do 

que, do ponto de vista da l6gica, devem fazer: En los prximos das, ei gobierno dei 
Presidente Hnかピs Pdsたma庇ber resoんer qu' ad/tudadopta ante estos acontecimientos 
La decisi うn que finalmente tome tendr repercusiones ms all de lasfronteras coiombia-ncis 

6. - Las FARC cesan las hostilidades o.... 
La presi6n sobre el presidente Andrs Pastrana - el gran defensor de la paz - aument en tal 
forma luego de los dos episodios que, como lo proclama ei diario El Tiempo, con evidente 
respaldo, solo un suceso "grande, audaz, contundente, hist6rico" puede salvar ei proceso para 
la paciflcacin de Colombia. (...) Ese planteamiento descarta disculpas dudosas, medias tintas 
o nuevos piazos. Los dos sucesos, sobre todo ei crimen contra ia seora Arujo, quien incluy 
en su apeilido un elocuente "no a la guerra", resultaron gotas que derramaron el vaso. Fue - y 
asi lo recibi6 ei mundo - un acto de crueldad absurda, de frialdad implacable, tal vez igual a 
otros similares, pero que doli6 ms por la personalidad de la vctima y porque se aade a otros 
momentos violentos que chocan rudamente contra la idea de un autntico plan de paz. (...) Si 
no hay ei suceso audaz e histrico que reclama un importante sector de Colombia, los 
prximos pasos pueden ser impactantes. (El Comercio, 02/10/0 1). 

E interessante como um evento da magnitude do que 6 editorializado pelos dois 

jornais, pode arrancar enunciados punitivos e posicionamentos unssonos entre os meios de 
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informa9乞o. Primeiro o uso de adjetivos pouco comuns, que seriam usados s6 por uma parte 

na negocia9乞o da paz: ei presidente Andrs Pastranα 一 ei gran defensor de ia paz. Com  o 
termo estえ  atribuindo qualidades que ainda a hist6ria n谷o julga sequer. Tamb6m ecoa e 

legitima outros protagonistas da mesma linha: como lo proclama ei diario Ei Tiempo, con 

evidente respaldo, solo un suceso "grande, audaz, contundente, hist うrico"pue虚 salvar ei 

proceso. Mais enunciados punitivos: gotas que derramaron ei vaso; e auto-referenciadores: 

Fレe 一yas ん recibi ei mundo 一 un acto de cruekたldabsurda, 庇friakたdimplacable 

Finalmente em um tom aconselhador tamb6m injunciona a6es e conclus6es ambiguas a 

seguir: Si no hay ei suceso audaz e hist うricoにJ losprximospasospueden ser impactantes 

7. ー  La cita de Lima. 
La reuni6n de mandatarios andinos con ei Presidente norteamericano parece haber arrojado 
escasos resultados. (...) Sin embargo, ms all dei acuerdo de continuar la lucha contra el 
narcotrfico y ei terrorismo de manera conjunta, los resultados dei c6nciave parecen ser muy 
escasos. Al menos, eso es lo que se desprende de la informac6n oficial. (...) Es loable que ei 
Ecuador haya dejado sentada su posici6n de evitar una regionalizaci6n dei conflicto 
colombiano, pero queda fiotando ia preocupaci6n de que bace fulta que Estados Unidos y sus 
aliados en ei rea andina defnan en trminos ms precisos sus intereses comunes. (El 
Universo, 26/03/O乃．  

O editorial (7) chega a ser muito ocioso e fraco na anlise do tema, pois ele no6 

concluente e s6 usa enunciados vagos, suposi96es e julgamentos de outros: los prximos 

Pasospueden ser impactantes; los resulmos庇！ C(うnclave Parecen ser llllグescasos; eso esb 

que se desprende de ia informacin oficial. Entra no plano do portador das chaves da 

inteligibilidade, mas cai na obviedade: Es ioabie que ei Ecuador haya dejado sentada su 
posici6n de evitar una regionaルaciくうn鹿l conflicto colombiano. E como em outros artigos 

ele s6 conclui com mais obviedades: hace戸zlta que‘ ノ definan en trminos ms precisos sus 
intereses comunes. O editorial aporta muito pouco ao entendimento do tema e え  forma9乞o de 
um crit6rio pedag6gico no leitor. 

8. - Cambio en Colombia. 
Histrico es ei cambio que reclama Colombia. Porque ai nuevo Mandatario recibe ei fracaso 
de Andrs Pastrana para alcanzar la paz que merece su pais.(...) Los ecuatorianos estamos con 
Colombia en su legtimo afn de retomar a la uni6n, a la paz, ai entendimiento. A pesar de que 
confusas corrientes de todo orden influyen para que tal fin se yea como prueba de fuego para 
los hombres de buena voluntad y definido carcter. Los ecuatorianos debemos ir ms all de 
ias expectativas. Quienes tienen autoridad poltica y fuerza moral como recursos dei actual 
Gobiemo y dei que elegiremos, deben preservar rigurosamente nuestra soberania y nuestra 
vocacin por la paz. (El Universo, 08/08/02). 
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Como se aprecia (8), o discurso miditico pode ser incongruente aqui, o "grande 

defensor da paz" que era Pastrana ja6 julgado como um fracassado. O uso dos recursos de 

media 乞o sao abundantes: Los ecuatorianos estamos con Colombia en su legtimo afn de 

retornara la uni うn, α la paz,d entendimiento. Ha tamb6m um uso de recursos literrioー  

religiosos pouco claros: confusas corrientes de todo orden iiグ7uyen para que tal fin se yea 

como prueba de fuego para los hombres de buena voluntaかdefinido carcter. Alis, quer se 

atribuir poder legitimador e pedaggico, levantando um discurso dogmtico: Quienes tienen 

cmtoridad poltica刀uerza moral como recursos庇！ actua八 obierno y del que elegiremos, 

山みen Preservar rigurosamente nuestra soberan危y nuestra vocaciくうflPor kPaz 

Para concluir, vale anotar que o poder dos editoriais 6 colocar os jornais num papel 

ativo e protagonista no debate. Sobre o Plano Colombia e o conflito se observou que eles 

entraram numa arena jornalistica mais ativa. O El Comercio parece tornar-se um mediador 

que ordena, com crit6rios definidos, a informa9をo a ser explicada ao pblico do que significa 

o catico mundo da poltica. O El Universo fez um papel de observador que aprecia, 

aconselha, predica e atribui, sem querer a s vezes "contaminar-se" de um espirito mais ativo. A 

estrat6gia discursiva foi mais de um debatedor ocioso, cheio de obviedades e com uma l6gica 

comum a de muitos leitores com pouca opini乞o sobre o tema 

6.1.4 Persona2ens e instituic6es no cen貞rio do Plano Col6mbia 

H um principio colocado por Gomes (2001) de que se as entidades ou organiza96es 

da sociedade civil, que no sao capazes de introduzir-se na cena de debate miditico, tero 

reduzidas consideravelmente as suas chances de participar das decis6es do Estado e da agenda 

nacional. Neste contexto 6 necess自ria uma introdu9乞o no campo da poltica de imagem que 

projetaram entidades do Estado, o prprio governo, a sociedade civil o Congresso Nacional, 

ou participantes gen6ricos, como os Estados Unidos e a Col6mbia. Qual foi o discurso 

projetado por estes participantes miditicos no cen白rio do Plano Col6mbia? 

A pesquisa estabeleceu que os pap6is de alguns deles foram decisivos para mudar 

certos comportamentos do governo por causa do letargo nas decis6es pblicas que envolvem 

uma comunidade ou o pas. A imagem pblica destas entidades ou organiza6es deve ter 

mudado muito ap6s sua participaao direta e at6 militante no cenrio em estudo. 

Mas houve tamb6m uma disputa por papeis dentro do cen自rio do Plano Col6mbia e a 

luta por uma voz de autoridade - produzida ou induzida - sobre os assuntos relacionadosa 
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seguran9a, a s polticas p立blicas, a prote9乞o ecol6gica, a geopoltica ou simplesmente aos 

interessados, envolvendo um corporativismo institucional. Alguns com 6 xito, outros 

completamente ausentes e ignorados 

Muitos disputaram esse protagonismo, pretendendo definir o problema, o que iria 

outorg-lhes essa autoridade e competencia, para aparecer em pblico. Papel que tamb6m os 

prprios jornais o fizeram ao editorializar o tema, como ja analisamos anteriormente. 

Para o caso de estudo, foram identificados vrios protagonistas como: 

Ex diplomatas 

Militares da reserva ou militares ativos 

Militantes ecol6gicos 

Militantes de DD.HH. 

Dirigentes de associa96es ou organiza96es sociais 

Cientistas sociais 

Porm, no texto v乞o ser classificados em grupo, para analisar como os jornais 

colocaram estes atores na esfera pblica de opini乞o e como o seu discurso ou estrat6gia 

discursiva foram expostas no debate poltico. A anlise esta referenciada por trechos de textos 

publicados no perodo de pesquisa, observando a seguinte categoriza9o 

Sociedade civil: organizada ou n5o 

Classe poltica: governo e seus atores 

Institui96es armadas: militares e a policia 

Congresso Nacional 

Os Estados Unidos 

A Col6mbia 

Sociedade civil 

Os movimentos da sociedade civil, segundo Gomes, nascem ou sao criados nas 

democracias contemporneas como uma "terceira forma de atividade poltica" - ao lado do 

governo e do legislativo. Esses movimentos sociais surgem como institui96es populares de 

pressao sobre o poder poltico, destinado a garantir a presen9a "de determinadas pautas 

orientadoras das polticas do executivo e do legislativo" (p. 07). So dentro do sistema 

democratico, sobretudo nos pases chamados de emergentes, os substitutos dos partidos 

polticos 
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Sob esta perspectiva, foi tomada no estudo, a sociedade civil representada por 

organiza96es como a Confedera9乞o das Nacionalidades Indigenas do Equador CONAIE e o 

grupo A 乞o Ecol6gica, ou as organiza96es dos Direitos Humanos, como as entidades 

organizadas que mais encenaram no campo poltico e miditico contra o Plano, atrav6s de 

manifesta6es planificadas. O resto da sociedade civil contemplada no estudo 6 das provncias 

afastadas dos centros de poder e afetadas pelo Plano, que tiveram de se organizar de forma 

improvisada ou sair a esfera pblica para debater temas sobre uma preocupa9o central: a 

viol6ncia e as fumiga6es. Ela foi o motivo que fez com que a sociedade civil agisse para 

exigir do Estado e do governo uma presen9a na zona de viol6ncia. Foi em ambos os casos 

uma iniciativa cidad, onde tamb6m os polticos e autoridades locais tomaram a lideran9a nas 

iniciativas e decis6es em nome do resto da popula 乞o, e evidenciou a aus6ncia e descuido 

ancestral do Estado numa zona perifrica, por6m rica em petr6leo, como 6 Sucumbios e 

Carchi, a provncia de fronteira de maior comrcio e intercmbio com a Col6mbia 

A pauta de discurso destes grupos nao foi improvisada, pois sairam na defesa dos 

grupos de seu interesse. Aqueles afetados pela contaminaao nas fumiga6es e a s atividades 

suspeitas dentro do desenvolvimento do Plano. Por6m, a CONAIE foi o grupo que se 

manifestou contra o Plano com um discurso mais poltico-ideol6gico, e at6 porque as 

comunidades indigenas que vivem na Amaz6nia do Equador convivem tamb6m com as 

comunidades colombianas. A CONAJE chegou inclusive a pedir a sada da Base de Manta, o 

que nenhum grupo ou partido poltico no Equador o fez aberta e publicamente at6 hoje 

O caso 6 que a base permanece, inclusive com a garantia do novo governo, do qual faz 

parte o bra9o poltico da CONAIE o movimento Pachakutik. No que se refere a s fumiga96es, 

o avano neste assunto, que foi conseguido pela pressao da sociedade civil em parceria com 

estamentos burocrticos e que acabou com a solicita9乞o do governo do Equador para que a 

Col6mbia deixasse de contaminar os rios do pas 

A sociedade civil representada nestes grupos, colocou nos temas mencionados, o tom 

de irreverncia poltica ao governo, o drama e a emerg6ncia social, com o objetivo de 

sensibilizar a opini乞o pblica e a media sobre a necessidade de criar uma institucionalidade 

comum no pais e que pretendia conseguir do governo uma posi9乞o firme como representante 

dos interesses cidadaos. Essa dramaticidade se traduz num discurso com seus equivalentes 

imediatos. 
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Quadro 14 1 Estratgias A恒o Ecol6gica Quadro 14 - Estrategias Ação Ecológica 

Assunto: Fumigações do Plano Colômbia 
Mensagem: Representam um perigo para a saúde do pais 
Recursos na mídia: Trazer unia equipe internacional de médicos para sustentar suspeita. 

Denúncia dos resultados positivos da presença de químicos pesados 
nos rios amazônicos. 
Respaldo para as comunidades afetadas que também denunciam. 

Resultado: Trabalho conjunto com autoridades dos ministérios de Relações 
Exteriores, Ambiente e Agricultura. Elaboração de um documento que 

	 oficializa o pedido do Equador para suspender as fumigações. 
Referentes/ porta-vozes: Lucia Gallardo e a organização como entidade. 

Intoxicaci6n por Ias fumigaciones. 
ciento por ciento de la pobiaci6n (...) cercana a ias zonas (de) (...) ias fumigaciones a6reas 
sobre los cultivos de coca (...), sufri6 intoxicaciones, revela (...) Acci6n Ecolgica. (...) Este 
informe ser presentado en los prximos dias ai presidente de ia Repbblica, Gustavo Noboa. 
(El Universo, 21/06/O 1). 

Intoxicación por las fumigaciones. 
ciento por ciento de la población (...) cercana a las zonas (de) (...) las fumigaciones aéreas 
sobre los cukivos de coca (...), sufrió intoxicaciones, revela (...) Acción Ecológica. (...) Este 
informe será presentado en los próximos dias al presidente de la Republica, Gustavo Noboa. 
(El Universo, 21/06/01). 

Acci6n Ecol6gica se ratifica. 
Lucia Gallardo, (...) califlc6 a la posici6n de la Ministra como "una actitud ciega ante una 
realidad (...)" defendi6 la seriedad de la investigaci6n realizada hace ms de un afio. Reiter 
que ei quimico Roundup ultra, contiene 26% de glifosato en lugar dei 1%, que es lo 
recomendado. (El Universo, 04/07/O 1). 

Acción Ecológica se ratifica. 
Lucia Gallardo, (...) calificó a la posición de la Ministra como "una actitud ciega ante una 
realidad (...)" defendió la seriedad de la investigación realizada hace mis de un 	Reiteró 
que el quimico Roundup ultra, contiene 26% de glifosato en lugar del 1%, que es lo 
recomendado. (El Universo, 04/07/01). 

Malestar por visita postergada. 
Accin Ecol6gica,(...) expresa: "La decisi6n (...) coincide con la inconformidad dei embajador 
Alejandro Suarez frente a la invitaci6n de ia Conaie y de Acci6n Ecolgica..." (...) sostiene 
que no se puede excluir a (...) los legitimos voceros de la mvestigaci6n de campo". (El 
Universo, 19/07/0 1). 

Malestar por visita postergada. 
Acción Ecológica,(...) expresa: "La decisión (...) coincide con la inconformidad del embajador 
Alejandro Suirez frente a la invitación de la Conaie y de Acción Ecológica..." (...) sostiene 
que no se puede excluir a (...) los legítimos voceros de la investigación de campo". (El 
Universo, 19/07/01). 

Quadro 15 1 Estratgias CONAIE Quadro 15 - Estratégias CONAIE 

Assunto: 	 ., Plano Colômbia e Base de Manta. 
Mensagem:  Soberania e segurança do pais, em risco. 
Recursos midiiticos: 
	 comunidades afetadas. 

Pronunciamentos coletivos. Mesas de discussão. Denúncias das ameaças is 

Referentes/ porta-vozes: Blanca Chancoso e a organização em si. 

無mesザei Plan Folombia sin problemas 
Dianca Lilancoso （・・士  pianteo acciones urgentes para solucionar ei drama de los desplazados 
miemos, k...) queー  tcuaclor se declare neutral y zona de paz. "Esto permitir exigir 
mciemnizaciones a tt.uU. y Colombia en caso de efectos negativos en el pais". Para lograrlo 
es necesano revisar ei convenio de Manta. (El Comercio, 11/04/01). 

La mesa del Plan Colombia sin problemas 
Blanca Chancoso (...), planteó acciones urgentes para solucionar el drama de los desplazados 
internos, (...) que Ecuador se declare neutral y zona de paz. "Esto permitirá exigir 
indemnizaciones a EE.UU. y Colombia en caso de efectos negativos en el pals". Para lograrlo 
es necesario revisar el convenio de Manta. (El Comercio, 11/04/01). 

Ei Plano Colombia es cuestionado. 
La propuesta de Blanca Chancoso,(...) the radical y esc6ptica. Desde su ptica, ei Plan 
Colombia (...) oculta ei verdadero objetivo de EU: apropiarse (....) de los recursos de la cuenca 
amaznica (...) y de ia extraordinaria biodiversidad de esas tierras. (El Comercio, 09/07/0 1) 

El Plano Colombia es cuestionado. 
La propuesta de Blanca Chancoso,(...) fue radical y escéptica. Desde su óptica, el Plan 
Colombia (...) ocuka el verdadero objetivo de EU: apropiarse (...) de los recursos de la cuenca 
amazónica (...) y de la extraordinaria biodiversidad de esas tierras. (El Comercio, 09/07/01). 
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Turismo afectado por informe sobre terrorismo. 
Opiniones 
Blanca Chancoso (...) "Indigna que (...) Bush busque pretextos con ei fin de invadir nuestros 
terntorios (...) bajo. ei paraguas dei narcotrfico y ahora quieren entrar con ei pretexto de la 
lucha terrorista(...) se est afectando la irnagen y la soberania dei pas. El terrorismo m自s bien 
lo imponen los EU con esas polticas de hambre (El Universo, 23/05/02) 

Turismo afectado por informe sobre terrorismo. 
Opiniones 
Blanca Chancoso (...) "Indigna que (...) Bush busque pretextos con el fin de invadir nuestros 
territorios (...) bajo el paraguas del narcotrifico y ahora quieren entrar con el pretexto de la 
lucha terrorista(...) se esta afectando la irnagen y la soberania del pais. El terrorismo mis bien 
lo imponen los EU con esas politicas de hambre (El Universo, 23/05/02). 

Quadro 16 1 Estratgias nas Provncias Quadro 16 - Estratégias nas Provincias 

Assuntos: 
	 colombinnas 

Violência fronteiriça e problemas com guerrilhas 

Mensagem: 

	 mifias, guerrilhas e delinqüência. 

Alto índice de violência de grupos colombianos. 0 
arrastamento provocado pelo Plano Colômbia de 

Recursos midiáticos: 
	 que atrai a mídia. 

Atos públicos, mobilidade social; a própria violência 

Referentes/ porta-vozes: Comerciantes, agricultores, grêmios produtivos. 

Probarn dano a cuitivos por fumigaciones. 
campesinos de Sucumbios (...), est白n dispuestos a demostrar que ias fumigaciones (...) de coca 
como parte (...) dei Plan Colombia tambi6n afectan a sus cultivos. (El Comercio; 21/06/01) 

Rumichaca: presi6n por ei cierre fronterizo. 
Los carchenses,ven en ei cierre nocturno dei P一Puente (...) una medida de protecci6n (...) Los 
representantes ae ias cainaras ae Comercio y Turismo (...) coinciden ai decir que la medida no 
entorpecera ei Ifltercambio comercial entre ambos paises. (El Comercio, 16/08/02). 

Probarin dafio a cultivos por fumigaciones. 
campesinos de Sucumbios (...), estin dispuestos a demostrar que las fumigaciones (...) de coca 
como parte (...) del Plan Colombia también afectan a sus cultivos. (El Comercio; 21/06/01). 

Rumichaca: presión por el cierre fronterizo. 
Los carchenses ven en el cierre noctumo del Puente (...) una medida de protección (...) Los 
represerrtantes de las cimaras de Comercio y Turismo (...) coinciden al decir que la medida no 
entorpeceri el intercambio comercial entre ambos paises. (El Comercio, 16/08/02). 

Jvenes contra Plan Colombia. 
Los estudiantes de los colegios de la provmcia de Sucumbios (...) expresaron un rotundo 
rechazo ai (...) Plan Colombia. La mayora (...) coincidi en calificar (...) como un plan de 
guerra y de muerte. (El Universo, 22/05/0 1). 

Jóvenes contra Plan Colombia. 
Los estudiantes de los colegios de la provincia de Sucumbios (...) expresaron un rotundo 
rechazo al (...) Plan Colombia. La mayoria (...) coincidió en calificar (...) como un plan de 
guerra y de muerte. (El Universo, 22/05/01). 

Quadro 16 1 Estratgias ONGs de Direitos Humanos Quadro 16 - Estrategias ONGs de Direitos Humanos 

Assuntos: 
	 colombianos 

DYNCORP na Base de Manta e refugiados 

Mensagens: 
	 Refugiados vivem um drama. 

-Mercenários de guerra estadunidenses no pais. 

Recursos midiiticos:  Coletiva de imprensa. Alerta cidadã. Entrevistas. 
Resultados: 

	 assunto de organismos de socorro. 

Poucos, só ficam no imaginário o fato de perceber 
certa suspeita na Base, e que os refugiados sio 

Referentes/ porta-vozes: Gustavo Larrea, Aléxis Ponce ambos com baixo 
perfil midiatico. 

Seg'n ia ALDHU hay mercenarios contratados en ia base area de Manta. 
donde funciona Wi centro de operaciones de EU para luchar contra ei narcotrfico, opera mi 
"grupo de mercenarios". (...) Por considerarlo un problema para la seguridad nacional, (...) 

Segfin la ALDHU hay mercenarios contratados en la base aérea de Manta. 
donde funciona un centro de operaciones de EU para luchar contra el narcotrifico, opera un 
"grupo de mercenarios". (...) Por considerarlo un problema para la seguridad nacional, (...) 
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pidi6 ai Parlamento (...) que d6 por "concluido ei acuerdo de (...) uso de la Base (El Universo, 
29/04/02). 

Aidhu advierte aumento de refugiados colombianos. 
advirti6 (...) posible oleada de refugiados colombianos hacia Ecuador por la escalada de 
violencia en ei sur de Colombia. (...) Gustavo Larrea, portavoz (...) advirti6 (...) que "en ias 
prximas semanas y meses (...) tendremos muchos mas (...) gente que solicite residencia en 
Ecuador". (El Comercio, 04/09/01). 

Aumenta nmero de refugiados 
Alexis Ponce, portavoz de la APDH, (...) apoya a los refugiados en ei pais, indic6 que Ecuador 
ha sido una de ias naciones que ms ha avan.zado en materia de legislaci6n sobre despJazdos. 
(El Universo, 20/06/02). 

Como argumenta Gomes (1997) "a arte de produ9乞o de boas representa戸es consiste 

em dominar os recursos pelos quais se estabelecem as estrat6gias que preveem os efeitos 

poticos na recep9ao" (p. 13). Da que para os enunciadores, quem teve melhor performance 

miditica foi o grupo Accidn Ecolgica. El Universo foi mais favorvel a dar publicidade a 

esta ONG; no entanto, El Comercio evitou manter um contato sequer. A CONAIE est 

acostumada a fazer encena 豆o poltica mediante o recurso das manifesta96es p立blicas, 

congregando simpatizantes, organizando discuss6es p丘blicas, al6m da irreverncia de seus 

dirigentes. A ALDHU e a APDH no fizeram sucesso na encena o para denunciar o caso da 

DYNCORP em Manta, ou um acompanhamento mais continuo dos refugiados. A denncia da 

ALDHU que prometia sucesso miditico, ficou no ar por no ter ido al6m da denncia e pelo 

silncio oficial ao redor dela. Uma parca resposta de um porta-voz militar equatoriano parou a 

continuidade na niidia, al6m do hermetismo das autoridades militares sobre o tema de Manta 

El Comercio foi o jornal que de mais cobertura ao fato. No caso da APDH, sua iniciativa de 

criar o Grupo Civil庇Monitoreo 山  los Impactos庇l Plan Colombia en ei Ecuador n乞o teve 

maior repercuss乞o na midia, pois esta nunca apareceu publicada 

Outra men9o que poderia acompanhar o papel da sociedade civil 6 a dos personagens 

an6nimos com um protagonismo rpido: o "povo com nome", categoria que apareceu como a 

terceira na lista de fontes nos jornais pesquisados. Estes elementos no sero referidos a 

fundo, pois os jornais usam os personagens e seus nomes como um artificio nas notas de 

carter humanista ou noticias improvisadas, como aquela que analisada na parte de manchetes 

e notcias (ver: "Pobladores dei Chical se quejan por olvido oficial", El Universo, 

14/08/02, p. 127) 
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Segundo Barnhurst este tipo de recurso teve impacto particular em rela9ao a "quem 

deveria aparecer nas noticias" (p. 03). Porm, no recente jornalismo, "o nmero de indivduos 

com nome nas est6rias declinou". E ser identificado nas noticias, precisou mais 

freqentemente uma descri9乞o, que era usualmente a de pertencer a um grupo ou afilia9o 

Sob essa perspectiva o estudo coloca os setores sociais das provincias e nao os individuos que 

esporadicamente apareceram nas reportagens de carter humano ou policial 

Classe Politica:威尺わverno e outros atores locais: 

E importante referir a tese de Fausto Neto (1995), que diz que os polticos sabem que 

"sem visibilidade irradiada, 6 dificil e impossvel funcionar o discurso poltico" (p. 32). E6 

justamente a midia a que acaba estabelecendo regras que vo mediar a existencia da poltica, 

seja como uma mera informaao, ou como um espetaculo poltico. Nestes casos, o governo 

teve mais visibilidade miditica e seus protagonistas respectivos: os mini翫ros Heinz MOeller 

e Hugo Unda; e seus minist6rios, do ponto de vista institucional, foram o alvo dos holofotes 

miditicos. Estas duas correntes informativas - como ficou esclarecido no item respectivo - 

manejaram as crises envolvendo o Plano dentro e fora de casa; e a midia projetou sua 

performance poltica desde vrios a ngulos. Tamb6m se incluem ai o presidente Gustavo 

Noboa e os atores polticos locais, principalmente o prefeito de Carchi, Ren6 Yandn 

Para analisar o uso que estes personagens fizeram da midia e o tratamento que ela lhes 

deu se utilizaram exemplos das manchetes e das noticias dos jornais 

Heinz Moeller e o Mnistrio dsRela6esEieriores: 

Moeller preocupado. 
por ei posible contagio de Ia violencia colombiana en la frontera norte de Ecuador. (El 
Universo, 06/06/0 1). 

Canciller Moeller viaja a EE.UU. para solicitar recursos. 
con ei fin de pedir ai Departamento de Estado de EU los recursos ofrecidos para (...) plan de 
seguridad y desarrollo en la frontera con Colombia. (El Comercio, 08/06/01). 

El Plan Colombia no perder豆  importancia 
Lo dice Jaime March自n, vicecanciller. La califlcaci6n a los grupos armados colombianos de 
terroristas es respetada (El Comercio, 28/09/0 1). 

Moeller: subversivos de Colombia no son 'terroristas' (El Comercio, 22/10/01). 

El vicecanciller ecuatoriano se opone a Ia posibilidad de solicitar visado a los 
colombianos. (El Comercio, 02/04/02). 



147 

No cenrio do Plano Col6mbia, uma das personalidades que aparentemente forjou sua 

imagem pblica foi o ministro Heinz MUeller. MUeller, que 6 um dos protagonistas, que por 

ser um poltico com trajet6ria, trabalha com zelo essas quest6es. Ele ja ocupou cargos 

importantes nos u ltimos 15 anos de democracia como ministro de Governo, Deputado ー  
reeleito por dois perodos -, presidente do Congresso Nacional e do Parlamento Andino, e 

presidente da Comissao de Assuntos Internacionais do Congresso, perodo no qual se 

aprovaram os termos do Convnio da Base de Manta. Ap6s o golpe dos coron6is de janeiro de 

2001, Gustavo Noboa o indica para a pasta das Rela96es Exteriores, cargo que ocupou 

durante estes trs 丘  ltimos anos. Alias, teve de assumir a pasta de Com6rcio Exterior e pouco 

antes de concluir seu mandato, quis se lanar a candidatura presidencial 

Os inconvenientes com o Plano, como os atrasos dos EUA na entrega dos fundos e os 

contatos diplomticos com esse pais, al6m da s6rie de trope9os internacionais do Equador; o 

fracasso para trazer os banqueiros foragidos do exterior ou dos acordos de migra 乞o com a 

Espanha; e para culminar, a queda abrupta da balan9a comercial do pais, teriam sido o melhor 

argumento da oposi9ao para acabar com sua candidatura. Seu trabalho nos 丘  ltimos meses foi 

de baixo perfil. Mas, como visto, ele usou a midia e esta o usou por ter sido ele muito mais 

poltico do que o ministro da Defesa. MUeller foi o rosto civil do regime no conflito do Plano 

Col6mbia durante estes ltimos trs anos. No entanto, seus Vice-ministros figuram tamb6m 

na lista de fontes mais consultadas pelos jornais. A 6 possvel ver um jogo institucional dos 

personagens e seus discursos, mas tamb6m por motivos conjunturais, como as ausencias do 

titular no pas, ou a facilidade de contato para a midia com o segundo escalao ministerial. O 

Minist6rio 6 uma entidade profissional, porm esta submetido ao jogo poltico dos governos o 

que o deixa muito sensvel a mudan9as polticas conjunturais. A fraca estrat6gia diplomtica 

do pas 6 uma consequ6ncia disso 

Hugo U瓶ia. 

Unda: Plan Colombia es un 'enemigo invisible'. 
principalmente por la (...) posible incursin de paramilitares en ei limite dei pas. (El 
Comercio, 19/04/O 1). 

Unda advierte peligro en ia frontera norte. 
Esmeraldas, Carchi y Sucumbios correu "alto riesgo", ante la amenaza de grupos armados 
colombianos. (...) a futuro la situaci6n se complicar, (...) se trata de "una guerra irregular 
donde intervienen intereses creados por diversos sectores" (El Universo, 09/07/01). 
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Estes so dois exemplos amplamente eloquentes do papel estrat6gico do ministro da 

Defesa; al6m da vis谷o geopoltica progressista dos militares equatorianos, o ministro 

pessoalmente, nao ocultou uma posi9ao contrria ao Plano e suas sequelas. Unda, que tamb6m 

esteve trs anos no cargo, foi mais institucional nas suas aprecia96es; a midia o procurou para 

obter informa9o, e 6 o protagonista mais pontual neste cenrio. Unda j tinha sido 

Comandante da Marinha (1988-89) e das Foras Armadas (1989-92). A institucionalidade 

deste minist6rio 6 mais consistente do que a do Minist6rio de Exteriores, sobretudo pela 

tradi真o do pas de indicar para o cargo a um militar aposentado que acaba sempre 

respondendo l6gica corporativa 

Ren ITand1n: 

Yand丘n: Necesitamos de diez helic6pteros. 
"Tras ia incursin (...) dei Ej6rcito de Liberaci6n Nacional (ELN) en Huaca (...) se ilega a una 
conclusi6n: necesitamos m豆s seguridad", expres6 (...) Yandn. (El Universo, 06/06/0 1). 

Prefecto pide cierre parcial de frontera. 
sostuvo que la seguridad debe ser sectorizada en tres frentes: Ej6rcito, PolicIa y gobiernos 
seccionales. (...) trabajarn (...) con ias comunidades (...) portavoces de las necesidades y 
vigias de Ias novedades en cada comunidad" (El Universo, 2 1/06/01). 

Prefecto dei Carchi teme escalada de delitos. 
"Si no tenemos la seguridad dada por la fuerza p丘blica, (...) va a tener que ser organizada (...) 
en cada una de ias comunidades, (...) fronterizas, sefial6 Yandm (El Comercio, 22/06/01). 

Yand丘n: Falta control. 
prefecto de Carchi, insisti6 que ia frontera requiere de tin mayor control ante (...) "guerra entre 
guerrillas" que se libra (...) en terntorio colombiano. (El Universo, 28/06/O 1) 

Oigmosle. 
Ral Izurieta Mora Bowen 
"El norte dei pas est severamente amenazado por grupos que afectan la seguridad (...)". As 
se e犯resa ei Oral. Ren6 Yandn()puede tener la razn. Oigmosle. (El Universo, 
19/1 1/flfl 

Ren6 Yand丘n 6 um general da reserva convertido a poltica ativa. Como tal, seu papei 

tamb6m foi estrat6gico e consistente com a crise. Da seu protagonismo ativo na midia. Sua 

exposi9谷o permitiu que liderasse discuss6es mais do tipo militar e de segurana do que 

polticas. Falou inclusive em elaborar um piano integrado de segurana para orientar 

camponeses, comunidades e 'parroquias' (viiarejos) para "identificarem pessoas e veiculos de 
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duvidosa procedencia e comunicar ao Exrcito e a Poiicia"M. Com  um clima de guerra no 

declarado oficialmente, a comunidade da provincia de Carchi se mobilizou sob a lideran9a de 

Yandn, que tamb6m deu a fora a comunidade para fazer os julgamentos que eia acredite so 

necessrios em rela車o a s agress6es e casos de viol6ncia, pouco comuns que enfrentavam. E 

como ele mesmo dizia algo devemos ルer, ndo ficarmos de braos cruzados 

Gustavo Noboa: 

Noboa: No tengo idea. 
"No tengo Ia bola mgica para saber de d6nde son (...)", the la respuesta dei presidente (...) ai 
ser consultado sobre la identidad dei grupo armado que (...) incursion6 violentamente en (...) 
Carchi. (El Universo, 06/06/O 1). 

Si es necesario hablo con ias FARC: Noboa. 
presidente dej6 abierta la posibilidad de conversar con ias FARC. Sin embargo, aclar que 
solo suceder si hay motivos de Estado muy fuertes y un acuerdo con ei Gobierno colombiano. 
(El Comercio, 17/07/01). 

Ei Presidente no concurrir言  a Lima. (El Comercio, 28/02/0 1). 

Noboa: Ecuador 'alerta' ante incursiones guerriieras. 
gobiemo (...) "no descarta" que la base de Manta, utilizada por EU para rastrear droga, se use 
para combatir ei terrorismo, en caso de agravarse ei conflicto colombiano, "aunque para eso 
habria que reformular ei convenio", dijo Noboa (El Comercio, 26/03/02). 

La Base y ia negociaci6n. 
Las deciaraciones dei presidente (...) sobre la posibiiidad de cambiar ei uso de la Base (...) para 
combatir ei terrorismo, causaron un escaiofro diplomtico y poltico (El Comercio, Analisis, 
0 1/04/02). 

Rodrigo Paz rechaza dudas de Noboa sobre la autorIa de ias FARC en ei secuestro de su 
h如(El Universo, 29/04/0 1). 

O papei do presidente no cenrio do Plano foi mais discreto do que se esperava. No 

acompanhamento dos jornais foi evidente perceber que o chefe de Estado evitou at6 falar do 

assunto e quando o fazia, cometia gafes polticas e diplomticas como registrado nas curtas 

interven6es que a midia recolheu. Noboa chegou a confrontar-se com os EUA, mas teria sido 

por sua negativa a envolver-se diretamente com o Piano Col6mbia; e mais que nada, por suas 

crticas a falta do apoio econmico dos EUA em troca da Base em Manta. Noboa chegou a 

recusar-se a assistir a um encontro com o presidente George W. Bush no Peru, numa reuniao 

54 LA HORk Autodefensas yafuncionan en ei Carchi. El riesgo de armar ai pueblo. Primera Plana, entrevista 
Ren Yand丘n. Quito: diario La Hora: www.lahoracom.ec, 28-06-01. 
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convocada pelo presidente norteamericano aos executivos andinos, viajando a China em visita 

oficial; sua aus6ncia, inclusive, coincidiu com a visita ao Equador do ex-presidente dos EUA, 

Bill Clinton. 

伽tros atores locais: 

Alcaide advierte ei riesgo. 
M自ximo Abad, alcaide de Nueva Loja, considera latente ei riesgo de que Sucumbios se 
contamine con ia violencia en ei Putumayo, por narcotrfico y enfrentamientos entre grupos 
armados. (El Universo, 25/04/01). 

'Carchi necesita reforzar su margen de frontera' 
gobemador de Carchi, Edgar Moscoso, le preocupa ia ausencia de ia Unidad de Desarroilo 
Norte en ias provincias fronterizas. (El Comercio, 08/06/01). 

Gobernador de Sucumbos pide declarar emergencia en ia frontera norte. 
VIctor Velasco, solicit ei estado de emergencia (...) ante ei auge de ia vioiencia. (El Universo, 
19/05/02). 

Estes s乞o outros tr6s atores que tiveram um protagonismo influente no cen自rio do 

Piano Col6mbia. Como visto no capitulo anterior, os alcaides (prefeitos) prefectos de 

provncia e governadores das provncias fronteiri9as figuram entre os mais procurados pela 

midia dentro do contexto do Plano. Considera-se que o papel deles foi de mediadores entre a 

sociedade e a midia, com a finalidade de exteriorizar as demandas locais que s6 a midia podia 

coloc-las na esfera pbblica. Eles nao foram parte de uma estrat6gia de comunica o 

planejada, at6 pelas rudimentares estruturas comunicacionais dos municipios do interior do 

pas, mas sustentaram um discurso apropriado, o que permitiua mdia alimentar informa96es 

sobre as provncias de acordo com a sua demanda 

Poderia mencionar o papel de outros ministros do governo como os da Casa Civil e do 

Ambiente, que tiveram suas etapas de protagonismo poltico na esfera de visibilidade pbblica, 

mas s6 foi um protagonismo conjuntural, relacionado a temas especificos 

Institui戸es armadas: militares e polcia 

A cobertura jornalistica a uma fonte como a militar sempre leva uma carga de efeitos 

psicol6gicos outorgados n乞o s pela reda9乞o do rep6rter, sen乞o pela imagem que sua a o 

precisa. O fato de carregar uma arma, e a tarefa dura e arriscada sao magnificadas com 
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heroicidade pela criatividade dos jornalistas, que acabam se convertendo nos escritores de 

hist6rias 6 picas de fatos a s vezes corriqueiros dos fardados, nas rotinas de trabalho 

Na presente pesquisa isso no esteve ausente; e o produto descrito foi o cenrio ou 

teatro de uma guerra. E era mesmo. O ritual jornalistico-militar se cumpria de certa forma 

como um jogo de imagens exato e planejado. Ja aconteceu no conflito com o Peru, desta vez 

se repetiu, com outros atores e cen白rios. O inimigo no era o exrcito de outro pas, seno 

rebeldes com o mesmo poder de ataque e at6 melhores condi96es de combate 

No caso presente, no entanto, na esfera miditica de visibilidade, foi factvel perceber 

uma outra luta - se assim podemos cham-la - por um protagonismo entre a Policia Nacional 

e as Foras Armadas, sobretudo com o Ex6rcito, com uma obvia vantagem dos militares que 

defendem sua condi9乞o de "guardiをes das fronteiras". Mas, quem se alimentou e aproveitou 

dessa luta pelo protagonismo foi sem dvida a midia. A seguir a descri9o desse cenario com 

trechos dos jornais que descrevem essa teoria: Fatos-notcia como os encontros inesperados 

de bases guerrilheiras no meio da selva; deten9乞o e prisao de subversivos; captura de 

armamentos ou drogas; liberta 乞o de seqestros foram alguns dos temas em que os grupos de 

seguran9a do Estado jogaram um papel estrat6gico e que deu pontos a sua imagem phblica 

No hay 1.000 ha de coca sembradas. 
Ese dia una patrulla de 20 soldados del Batall6n Tungurahua junto a tres miembros del Grupo 
Especial Mvil Antidrogas (GEMA) de la Policia encontraron ia base. El jefe de la Brigada 
dijo que unas 200 personas pudieron estar refugiadas en ei lugar. (El Comercio, 24/09/0 1). 

Descubren en Ecuador un campamento de ias FARC. 
El Ej6rcito de Ecuador descubri6 en una regi6n selvtica de la frontera con Colombia mi 
campamento abandonado que presuntamente the usado por guerrilleros de las FARC. (El 
Comercio, 05/04/02). 

Liberaciones y nuevos intentos de secuestros, inquietan ai pas. 
La PolicIa se reunir con ei empresario Rodrigo Paz y su hijo Esteban para conocer detalles 
sobre sus captores. El Ej6rcito reforz la frontera norte. (El Universo, 26/04/02). 

A exclusividade no esteve de lado como poltica de manejo psicol6gico-estratgico 

com os meios de comunica9乞o; viagens a locais rec6nditos da selva, inaugura9乞o de Bases 

militares foram parte da campanha que os fardados usaram para atrair a aten9ao miditica e da 

opini瓦o pblica. Levados a zonas inspitas, os jornalistas a vidos de protagonismo e por obter 

um furo jornalistico, s6 reproduziam o cenrio ja "preparado" pelos militares e que foi 

perceptivel em algumas notas. As opera⑩es n乞o implicavam risco, at6 pela seguran9a dos 
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prprios militares e dos jornalistas. Um trabalho de inteligencia militar previa a encena9ao a 

ser feita diante das camaras. A estratgia 6 de uma opera 乞o psicol6gica bem montada e que 

serve para que fique claro na esfera pbblica e perante a opiniao p丘blica que os militares "estao 

sempre alertas" 

Una noche de control militar en la frontera colombo-ecuatoriana. 
Adri白n Acosta/Redactor. Maria Magdalena- Carchi 
Los 3 grados de temperatura y ei polvo a causa dei viento, no son obstculos para que los 
uniformados cumplan su vigilancia cerca a la frontera con Colombia. (...)Y aunque esa noche 
no se registr nmguna novedad, en dias anteriores se han logrado decomisar armas, 
municiones y combustible, dijo un soldado ecuatoriano. (El Universo, 12/03/02) 

Descubren en Ecuador un cainpamento de las FARC. 
El periodista Jos6 S自nchez de TC Televisi6n, dijo haber ilegado ai lugar con una patrulla dei 
Ej6rcito que habia recibido informes dei asentamiento guemilero, cuya construcci6n habra 
iniciado hace un ano (El Comercio, 05/04/02). 

No entanto, textos exultantes enchiam os espa9os de reportagens obtidas graas 

tamb6m ajuda logistica militar e policial. Esse recurso nきo foi poupado para abordar o Plano 

Col6mbia e ressaltar a imagem de duas institui96es que justificavam assim seu trabalho 

Los militares reiuerzan ei patrullaje. 
Los militares se renen en una tienda de vveres dei pueblo, tras recogerse las mangas de la 
camisa y acomodarse ia visera para cubrirse dei sol amaz6nico. Rigoberto G6mez, un lugareflo 
de cabeilo bianco los saluda con un gesto de manos y luego habla. "Vengan, vengan. Qu 
bueno que nos den seguridad". (El Comercio, 19/04/0 1) 

'Tigres' patrullan Ia frontera. 
Los militares practicaron dos meses y ei patrullaje en la frontera form6 parte de su instrucci6n. 
"Todo ei tiempo ia Escuela de Seiva est en actividad y todo ei tiempo la frontera estar 
custodiada. Debemos hacer presencia para mantener la soberania". (El Comercio, 29/05/01). 

Los paramilitares est豆n a las puertas de Mataje. 
En esa zona, Ia seguridad para civiles y militares es la mxima prioridad. No se permiten 
fotografias dei personal ni de ias instalaciones. Los marinos en los patrullajes no se separan de 
su arma y bajo ningm concepto caminan solos. (El Comercio, 13/11/01). 

O 'trabalho' consiste - como abordado anteriormente - em organizar pools de 

jornalistas ou um jornalista de confiana, geralmente muito reconhecido e popular no meio, 

que faa um trabalho favorvel a imagem institucional. A estrat6gia que firncionou na "Guerra 

do Cenepa" foi repetida agora no evento do Plano Col6mbia por causa da violncia 

guerrilheira na zona norte. Atitudes seculares a guerra fazem com que os jornalistas sejam 

sempre uma esp6cie de relacionadores publicos improvisados daquela abertura militar a ponto 
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de terem-se transformado na institui9乞o intocavel, impoluta e quase que transparente, da 

sociedade poltica e do poder estabelecido. Essa 6 uma estrat6gia seguida em muitos pases, 

para retomar a confian9a perdida em 6 pocas de ditadura. Essa 'escola' de manejo de imagem 

6seguida tamb6m pela policia, que no Equador esta separada dos militares como institui9ao e 

como conceito de servi9o e fun9o 

Chical, ei cuarto destacamento de FF.AA. en Carchi. 
Las Fuerzas Armadas est自n empefiadas en mej orar la seguridad en la frontera norte. Con este 
motivo, hoy, a ias 12:00 se inaugurar ei destacamento militar de la parroquia El Chical. (El 
Comercio. 10/04/Oil 

Las FF.AA. construirn dos destacamentos militares. 
Las edificaciones se levantarn en ias parroquias Tobar Donoso y Maldonado. En la provincia 
hay cuatro puestos con 60 hombres cada uno. (El Comercio, 12/04/01) 

Molina: Es dificil control de la frontera. 
Ei jefe policial divulg6 que la prxima semana participar en Sucumbios de un simulacro de 
guerra con ias Fuerzas Armladas. (El Universo, 19/04/0 1) 

M豆s tropas cercan Esmeraldas. 
Personal de la Zona Naval de San Lorenzo y ei Grupo de Fuerzas Especiales de Esmeraldas 
umeron estuerzos para controlar Ia frontera. El apoyo militar aument6 considerablemente las 
丘ltimas semanas (El Comercio 26/06/01). 

Os militares e policiais trabalharam uma imagem de credibilidade, confian9a e respeito 

social - como ficou evidente na pesquisa - assim como seus personagens, desde Comandantes 

de alta classe e classe meia at6 os soldados. Ou tamb6m autoridades civis, antes militares 

ativos, como o Prefeito Ren Yandn, tornaram-se um referente de consulta, em fonte de 

primeira m乞o, num experiente analista sobre diversos temas 

Un nuevo Batail6n se edifica en Sucumbos. 
Segn ei general Norton Narvez, jefe de la Fuerza Terrestre de Ecuador, ei lugar no ser un 
puesto de operaciones para intervenir en Colombia. "Hay prensa sensacionalista que 
escandaliza. Se trata de nuestra seguridad". (El Comercio, 02/10/01) 

Fuerza p丘blica fronteriza present6 plan de seguridad. 
la estrategia de la Fuerza P丘blica para lograr la seguridad de la zona fronteriza no ser la 
represi6n, la persecuci6n, intimidaci6n iii la militarizacin de la zona, sino la integraci6n y 
participaci6n social para la prevenci6n, control y neutralizaci6n de la volencia y ias 
actividades delincuenciales que afecten este sector. (El Universo. 1 1/05/Ofl 
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Gobierno rechaza crticas de Estados Unidos. 
El comandante de la PolicIa, Jorge Molina, reiiev ei carcter negativo dei estucuo, pues mas 
bien debe reconocerse que ei Ecuador est exento de terrorismo, a diterencla ae io que ocurre 
con nuestros vecinos". (El Universo, 23/05/02). 

Os militares usaram tamb6m a midia para informar as estratgias de trabalho e, as 

geralmente bem sucedidas opera96es militares, com o objetivo psicol6gico de alimentar a 

imagem p立blica de uma institui 9乞o preparada e confiavel, ainda que nem tudo tenha sido 

preciso ou correto 

60 estrategias tiene ei plan dei Ej'rcito dei Ecuador 
El anuncio de la aplicaci6n dei Plan Colombia en ei departamento de Putumayo (en ei vecino 
pas) alter ei tablero dei Ej6rcito de Ecuador. A mediados dei 2000, generales y coroneles se 
reunieron de forma urgente en Riobamba para redefinir su misi6n. (El Comercio, 04/03/02). 

Sucumbios tiene dos bases elite. 
El fortalecimiento de los cinco batallones forma parte dei Plan de Segundad Ciudadana que 
emprenden ias Fuerzas Armadas y la PolicIa en Sucumbios. (El Comercio, 02/10/0 1) 

La Policia tiene 52 denuncias de plagios. 
Aunque parezca contradictorio, ia PolicIa Judicial (PJ) tiene cifras totalmente distintas a las de 
la Unase en ei caso de secuestros en ei pais. (El Comercio, 26104/02). 

A demonstraao mais eloqente do nvel de confian9a social que esta institui9ao e seus 

membros ganharam no pas, gra s inclusive ao papel da mdia, se encontra no fato do 

Equador ter elegido um presidente militar da reserva 

Congresso Nacional 

Uma das institui96es mais fundamentais durante o processo de trmite e aprova9ao do 

Plano Col6mbia nos Estados Unidos, foi o Congresso estadunidense55. No Equador, o 

Congresso tem tido um papel muito discreto ou quase desapercebido. A pesquisa determinou 

que este nをo constituiu um referente essencial como fonte de consulta jornal istica. A pergunta 

que fica 6 saber qual foi a raz乞o para que os congressistas no interviessem no assunto, mais 

do que saber por que os jornalistas nao tomaram o Parlamento como uma fonte de 

informaao? Ficou claro que n乞o houve um protagonismo parlamentar nas decis6es e debates 

acerca do Plano, nem como um ente fiscalizador determinante 

55 Cf. WELLSTONE, Paul. 2001. & GILMAN, Benjamin, 2001 
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O 貢  nico referente parlamentar com relativa const含ncia no cenrio em estudo foi o 

deputado Hugo Moreno, personagem pouco conhecido na cena poltica, mas que pela 

circunstncia informativa apareceu, por ser ele o presidente da Comissao de Assuntos 

Internacionais da C含mara, para dar pronunciamentos nao conclusivos, nem determinantes 

Congreso pidi6 informes. 
La Comisi6n recomend6 que el Gobierno asuina una posici6n neutral frente al Plan Colombia, 

Mas, tamb6m parece que o papel parlamentar fica cada vez mais reduzido no campo 

poltico do Equador, ou quem sabe se 6 em geral, porque os partidos polticos nada aportaram 

nas discuss6es sobre o Plano. A sociedade civil foi a encarregada de faz6-lo. Bonilla&Garcia- 

Rayo (1995) concluem que com os profundos cambios operados a partir de 1989, 

desaparecera a possibilidade de identificar com facilidade os opostos: antes se era de esquerda 

ou de direita. Agora ecologista, defensor dos direitos humanos, militante das juntas de 

vizinhos ou de bairros, punkeiro, rappeiro, new age, 'skinhead', ou simplesmente um 

desencantado. 

A falta de uma lideran9a parlamentar, que fiscalize os passos governamentais em 

rela o ao Plano, se reflete no acompanhamento jornalistico a este setor poltico importante 

quase nada, apenas um referente tradicional. A midia se apegou ao discurso do executivo e 

dos atores analisados anteriormente. Mesmo assim, considero importante colocar esse fraco 

desempenho para destacar que o Plano acabou minimizando a atua 乞o dos "opostos" nos 

campos polticos locais. Os Estados Unidos trataram diretamente com os governos executivos 

e tal como aconteceu com a Col6mbia (ver capitulo sobre a Col6mbia), o Plano passou sem 

debate p立blico e poltico 

Como o descreve Alain Turrain (1998) o Congresso esta rodeado de foras poderosas 

que contribuem no s う  para formar α opinido p鳶blica, seno tamb'm para llグ7uenciar as 

decises polticas. Mas 6 possivel que a crise poltica, as crises de governabilidade, ou a 

ignorncia acerca dos temas da geopoltica tenham feito com que os congressistas desistissem 

de tomar um protagonismo ou lideran9a poltica para fiscalizar, como os grupos sociais o 

fizeram, inclusive atores polticos locais, das mesmas jurisdi96es dos deputados de provincia 

As CPIs para conhecer o andamento do Plano no Equador, foram aparentemente s6 um 

requisito formal em que o Congresso n乞o determinava nada e s6 escutava, al6m de ser o 
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cen白rio p自blico onde os ministros do governo expunham relat6rios e onde a midia aproveitava 

para adquirir dados gerais e entrevistar os funcionrios de governo 

La situaci6n fronteriza fue revisada por ei Congreso. 
Los legisladores fueron hermticos respecto a la informaci6n que dieron los funcionarios. Pero 
coincidieron que la situaci6n en la frontera norte es grave. (El Comercio, 06/03/02). 

E com certeza,6 cada vez menor a freq6ncia dos deputados dos partidos chamados 

radicais a proferir discursos anti-estadunidenses nas acaloradas sess6es parlamentares. Seu 

papel foi mais protocolar: aquilo de recomendar ou sugerir, sendo que so os representantes 

diretos dos eleitores: 

Congreso: convenio a revisi6n. 
La idea de revisar los convenios bilaterales Ecuador-Colombia sigue generando debate. Ayer, 
la Comisi6n de Asuntos Intemacionales dei Congreso present a la Cancillera varias 
observaciones ai Convenio marco de trnsito de personas, vehiculos, embarcaciones fluviales, 
martimas y aeronaves. (El Comercio, 24/08/01). 

Congreso ecuatoriano insiste en necesidad de salvocunducto en frontera. 
El presidente de la Comisi6n de Asuntos Intemacionales dei Parlamento ecuatoriano, Hugo 
Moreno, msisti6 hoy en la necesidad de imponer un salvoconducto en la frontera entre 
Ecuador y Colombia para mejorar ei control migratorio. (El Comercio/El Universo, 15/08/02). 

Nestas duas noticias vemos como a observa o legal dos convenios de trnsito de 

pessoas, feita pelo Congresso ao Minist6rio de Exteriores, no foi tomada em conta pelo 

governo. A discussao continuou a ser a mesma durante um ano, segundo as datas expostas 

Os Estados Unidos: 

Fazer uma pesquisa sobre midia a qual envolve uma anlise do papel dos EUA 

significativa, pois implica tentar compreender o comportamento dos jornais diante de um ator 

preponderante como 6 a pot6ncia referida. Diferente do que se verifica no Brasil, onde os 

meios de comunica 乞o costumam criticar abertamente as posturas polticas estadunidenses, e 

com isso, no serem vistos como radicais. No caso do Equador penso que a dependencia6 

maior ao sistema cultural complexo dos EUA, ligado a s regras comerciais e ideol6gicas 

alienantes. 

A grande midia, nをo costumava criar conflitos com a Embaixada dos EUA, por 

exemplo. Os interesses dos proprietrios de jornais ou redes de televisao sao prximos e 
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dependentes da cultura estadunidense, muito mais do que no Brasil. Alias, existe uma agenda 

social mtua e de intercambio constante com a Embaixada. Mesmo assim, para o caso do 

Plano Col6mbia a atitude da midia se mediu pela intensidade das informa96es e a troca mtua 

de mensagens; e o resultado da pesquisa mostra que a atitude dos Estados Unidos em rela o 

ao Equador gerou uma crise diplomtica e a mdia transmitiu essa crise com os elementos que 

envolvem a espectaculariza o da poltica. S6 que al6m desse debate diplomtico, os teores da 

dependencia econ6mica que persistem no Equador, s谷o trasladados ao discurso politico, tudo 

pelas polticas assistencialistas dos EUA, que aparentam ser as da boa vizinhana, mas que 

acabam impondo regras e dadivas. A midia reproduziu esse discurso como algo costumeiro, 

porque faz parte da estrutura econ6mica de dependencia do pas. E tamb6m porque n乞o teve 

uma posi9乞o radical para opinar abertamente na defesa de alguns principios soberanos. Assim, 

a experiencia do Plano Col6mbia valeu para que o discurso poltico~ideol6gico一miditico no 

Equador em rela9乞o aos Estados Unidos, mude e deixe de ser um espelho falso de adula96es e 

de atitudes contemplativas e receptivas 

A seguir se observa como essa no9谷o paternalista de "b6ia saivavida" se refletiu na 

midia, produto do discuro poltico com a esperana de que alguns milh6es de d6lares se 

traduzam para certos funcionrios - que precisam justificar sua passagem pela burocracia - na 

inauguraao de obras ou polticas p丘blicas que sua incapacidade criativa n乞o os permite 

aplicar. Discurso que se estendeu at6 setores militares, confiantes da "mo amiga つ  dos EUA. 

Patino: Apoyo de EE.UU. 
empleo, ei desarrolio productivo y (...) microcrditos para pequeflos productores es la 
estrategia que, segn ei ministro Ral Patiflo, debe consolidarse para enfrentar (...) violencia 
en la frontera Norte. "La expectativa de mayores desembolsos de EU en la Iniciativa Andina, 
es clave", (El Universo, 19/04/O 1). 

'EE.UU. debe entregamnos ms recursos'. 
Vinicio Jaramillo, de 'Udenor', dijo que los proyectos productivos sern prioritarios en ias 
provincias fronterizas. Esmeraldas y Sucumbios tendrn mas recursos. (El Comercio, 
21/05/01). 

FF.AA ser五n entrenadas por EE.UU. 
Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos entrenarn a los grupos militares ecuatorianos 
destinados ai control de la frontera norte con Colombia. (El Universo, 28/06/0 1). 

A imagem que a midia projeta da potencia 6 a do benefator com "voz autorizada". Tal 

perspectiva n乞o esteve ausente nas noticias: 
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Powell satisfecho con seguridad de embajada de Quito. (El Universo, N6stor Ikeda, 
09/05/01) 

El carisma de Clinton deslumbr6 en Quito. (El Comercio, 18/03/02) 

Las reいas de Bush・  
Parece explicable la posiclon de hush respecto a conuicionar ia ayuaa aeー  tos isiaoos uuiuv§ 
ai6 xito que tenga un pas en la lucha contra la corrupci6n. (El Comercio, Washington Herrera, 
26/03/02). 

J nos exemplos a seguir examina-se o cenrio da crise diplomtica que rendeu boa 

quantidade de material jornalistico e a aten9ao da opinio pblica. H vrios assuntos 

interligados que v乞o progredindo no tempo e que revelaram o que era considerado segredo: a 

intenao oculta dos EUA em relaao aos seus interesses geopolticos em relaao ao uso da 

Base de Manta. A seqencia de manchetes e notcias publicadas durante a evolu9乞o da crise 

transmitem n乞o s6 esse debate, seno o posicionamento dos jornais~ especialmente o El 

Comercio. 

EE.UU. lanza Ia Iniciativa Andina. 
En medio de Ias dudas sobre los resultados (...), Cohn Powell, defendi6 una inversi6n de 
USD 731 miliones en la Iniciativa Regional Andina. (...) CNN inform (...) que Colombia 
produce mucha mas cocana de lo que se creia (...) ei Plan Colombia (...) an no ha dado 
resultados (El Comercio, 17/05/0 1). 

EEJJU. duplicar豆  militares en Ia Base de Manta. (El Comercio, 29/05/0 1) 

EE.UU.: Gwen Clare dejar豆  la embajada. 
Por una enfermedad (...) El 4 de mayo pasado la embajadora de Estados Unidos present6 su 
renuncia formal ante ei presidente George Bush. (El Comercio, 31/05/01) 

El rompecabezas militar de EE.UU. 
La presencia de altos jefes militares estadounidenses en Ecuador est volvi6ndose una 
riesgosa costumbre. A Washington no le fhltan razones para enviar oficiales de seguridad 
Las razones ecuatorianas, no se conocen y nadie ha tenido la molestia de informarle ai pais. 
(El Comercio, Hem自n Ramos Benalc自zar, Editoriais, 29/06/0 1) 

Menos mal que aspirina, seg丘n EE.UU. 
Ei departamento de Estado (...) defiende ei uso del glifosato en ia (...) fumigaci 6n (...) 
Estudios de toxicologia dice~ han demostrado que ei glifosato es menos nocivo que la 
sal, ia aspirina, ia cafena, la nicotina y hasta la vitamina A. (El Universo, 20/07/0 1). 

EE.UU. cree que Al Qaida y Hizbul豆  operan en Ecuador. 
El Gobiemo estadounidense cree que los grupos terroristas Al Qaida y Hizbul operan en la 
zona de Ecuador fronteriza con Colombia y Per, afirm ei subsecretario de Estado, Richard 
Armitage. (El Comercio, 18/04/02). 
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EE.UU.: Al Qaeda e Hizbul貞  en Ecuador. 
El representante republicano Sonny Callahan expreso. su preocupacion, por la aecision ae 
Ecuador de prohibirle a EU usar la base de Manta para Ia guerra contra, ei terronsrno.( ...i a 
canduler Heinz Moeller expres6 (...) que su gobiemo no permItira a t.0 que use ia oase para 
actividades antiterroristas. (...) Callahan. insinu6 que se le debera pedir a Ecuador que 
cambie esa posici6n antes de recibir cualquier ayuda. (...) Estados Unidos gastar millones 
de dlares en reparaciones de la base (...) y sm embargo "nos clicen que no nos permiuran 
usaria para nada que tenga que ver con la guerra contra ei terrorismo, senaio uauanan. y二i 
Universo, 19/04/02). 

La ayuda de EE.UU. no ha ilegado: Isch. 
...ei general Isch asegur que ia Base de Manta ser 自  nicamente para ei control e 
interdicci6n del narcotrfico. (...) Al referirse al apoyo econ6mico ofrecido por EU, dijo que 
(...) Por ei momento, todo est en programas". (El Comercio, 26/04/02). 

Relaci6n entre Ecuador y EE.UU. con altos y bajos. 
Las relaciones entre Ecuador y EU han sufrido, en los tres ltimos anos, una serie de 
traspis. (...)Adrin Bonila (...) de la Flacso, considera que (...) "Estos hechos reflejan la 
poca importancia que ei pas tiene para la potencia, por lo que su Gobiemo demora en poner 
mi embajador o hace acusaciones basado en prejuicios o cuestiones ideol6gicas". Tambi6n 
cree que Ecuador carece de una agenda exterior propia de los intereses nacionales. "Solo 
somos receptivos". (El Comercio, 14/05/02). 

Ecuador protesta ante Estados Unidos. 
Heinz M6eller: Ecuador es WI pais amigo, pero no mcondidional deb U (S...) recnazo ei 
reporte de marras" (...) de ese pais sobre ei terrorismo (...), en ei cual tambi6n habla de 
Ecuador. (...) Mercelo Merlo, ministro de Gobiemo (...) insisti6 en que si los pases 
desarrollados permitiesen que los productos sanos se vendan en esos territorios, no 
proliferaria la migraci6n. "La pobreza en ei sur se produce, (...) por ias polticas que se 
implementan en ei norte". (El Comercio, 24/05/02) 

O impasse n乞o foi ciclico e s6 cuiminou com um loby diplomtico de chefes de 

Estado. Hoje o governo atual~ de tend6ncia centro-esquerdista~ est mais perto dos EUA do 

que o anterior - de centro-direita. Mas, tudo faz parte do debate que o prpio Plano produz no 

cenario politico, inclusive dentro dos Estados Unidos onde Henry Kissinger ja disse que o 

Plano esta destinado ao fracasso se ele continuar com o tom militar que possui56. 

ACblmbia 

Ha uma forte presen9a cultural colombiana no Equador. Muito do que a Col6mbia 

produz em mat6ria audiovisual ー  como msica, telenovelas e noticias - 6 sucesso no pas 

Muitos profisionais colombianos se trasladam ao Equador para trabalhar, thgindo da 

violencia. A "colombianiza9o" da midia no Equador 6 um fenmeno recent&7 , ele est 

56}JSSNG1, Henry, 2001. www.iahora.com.ec. 
57 Ver revista Vistazo novembro de 2000. 
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crescendo com maior for9a, inclusive como um efeito da dolariza 乞o, pois comprar produtos 

miditicos colombianos resulta mais barato para a TV. Essa colombianizaao um pouco 

equilibra o preconceito aos vizinhos por causa do conflito, mas n乞o driblou o temor da 

viol6ncia no imaginrio popular 

A pr6pria midia tenta atenuar essas rea6es na popula9乞o. Nos jornais, o assunto virou 

tema de reportagens especiais. Um especial que apareceu na versao digital do jornal El 

Comercio, em junho e julho do ano passado, chamado Colombia: ei hermano que tenemos 

cerca, contrastava com o especial de noticias na mesma pgina digital chamado Conflicto en 

Colombia. O objetivo, expor essa outra realidade dos colombianos no pas: o lado positivo 

O conflito colombiano que atinge aos equatorianos, parece repetir esse cenrio prvio 

que acontecia com os peruanos. Essa 6 a conseqencia mais imediata que o Plano Col6mbia 

esta criando nas atitudes coletivas da sociedade equatoriana e sobretudo na classe poltica que 

empurrada pelas exigencias de popula96es afetadas de fronteira, estao tomando medidas para 

driblar as a6es violentas e as conseq6ncias do Plano. O discurso da prote9ao do Estado 

mediante os agentes de segurana, ganha cada vez mais terreno; e as medidas drasticas, como 

a de fechar as fronteiras por horrios determinados, limitam a liberdade de trnsito das 

pessoas e veiculos e a harmonia entre as pessoas 

S6 que h uma perigosa tend6ncia a relacionar o colombiano como narcotraficante, 

delinquente ou guerrilheiro. O imagin自rio esta se alimentando com esse discurso por causa 

das a6es polticas, mas tamb6m, com o que as pessoas l6m nos jornais, que 6 tomado da 

realidade: 

ELN plane6 asalto a blindado. 	一  
El Comandante Alexander, de una traccion sur dei ILN, piamtico nace tin mes ei asaito ai 
blindado que transportaba valores de Quito a Tulcn (El Universo, 08/06/0 1). 

Ecuador reclamar言  a Colombia. 
El ministro indic6 que le corresponde a Colombia "preocuparse mas del control fronterizo'' 
para evitar que grupos armados irregulares atraviesen la frontera comn・(El Universo, 
21/06/01). 

"Secuestrado ecuatoriano: 'las FARC me preguntaban por Manab'". (El Comercio, 
19/11/01). 

El visado a Colombia causa recelo. 
la Cancillera cree que esta medida debe ser la h ltima en adoptarse. La Embajada de ese pais 
en Quito mostr su preocupaci6n por esta posibilidad. (El Comercio, 02/04/02) 
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Control de trnsito de colombianos en ei pas, se discute. 
El ministro Marcelo Merlo, ratific6 que es factible solicitar a Colombia dicha moratoria a los 
acuerdos bmacionales de libre trnsito (...) a los ciudadanos de ese pais (El Universo, 
03/04/02) 

Guerrilla amenaza a familia en Tulcn. 
El S自bado de Gloria cuando la comunidad de Nariiio asista a una ceremonia religiosa en la 
capilla Maria Magdalena, dos encapuchados, con armas de gran calibre, ingresaron a la casa 
de Jos6 N. y ainenazaron de muerte a sus ocupantes. (El Comercio, 04/04/02). 

Detienen colombianos y armas en la frontera. 
Cinco colombianos provistos con armamento sofisticado fueron detenidos por miembros del 
ej6rcito ecuatoriano en la vIa Sucumbios-Julio Andrade, sector fronterizo (El Comercio, 
19/04/02). 

Ecuador refuerza vigilancia en la frontera con Colombia. 
El Gobierno de Ecuador reforz6 la vigilancia policial y militar en la frontera con Colombia, 
pais que este domingo realizar elecciones presidenciales (El Universo, 24/05/02). 

"Uribe pidi6 respaldo ai Ecuador y dice que debe sellar ia frontera". (El Universo, 
28/05/02). 

Ecuador: vecino agredido. 
He estado en Quito una semana. No hay dia en que no aparezca informaci6n sobre la alerta 
roja encendida en sus fronteras con Colombia. Pareceria que los ecuatorianos solo tuvieran dos 
preocupaciones: ei fiujo hacia inciertos mercados laborales de EU y Europa, y la situaci6n de 
guerra progresiva que se vive en sus fronteras. (El Comercio, Oscar Collazos, de El Tiempo, 
GDA, Bogot, 02/06/02). 
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CAPiTULO 7-O PLANO COL6MBIA E A MiDIA NA TEORIA 
POLITICA 

O Plano Col6mbia como tal, responde como poltica phblica a uma l6gica perversa na 

sociedade de consumo: o narcotrfico nos paises intervenientes. Edelman (1991) explica que 

assuntos originalmente vistos como n乞o problemticos podem chegar a ser aceitos como 

problemas, como a pobreza, o desemprego, a discrimina車o contra mulheres e minorias 

Antes eram considerados caractersticas da ordem natural mas eles - os problemas - entram 

no discurso, e portanto na existencia como reforos das ideologias. Eles significam quem6 

virtuoso e 露  til e quem 6 perigoso ou inadequado, que a6es sero penalizadas e quais 

recompensadas (pp.19-21); e o narcotrflco e o consumo nos EUA, est乞o dentro dessa l6gica 

O Plano Col6mbia surge tambdm como um problema a partir de um discurso 

ideol6gico: aquele da interven9乞o dos EUA na Am6rica Latina; e como problema dentro do 

Equador, como resposta a vis乞o dos Estados Unidos, deste como um pais intermedirio ou de 

conflito m6dio. O Equador n乞o tem trfico nem consumo em niveis altos; n乞o tem uma 

guerrilha poderosa; no tem a violncia social do jeito que a Col6mbia tem; nをo tem uma 

guerra interna ou civil - nem internacional. Sob essa l6gica se pode explicar a pergunta que 

alguns polticos estadunidenses se fazem: por que o Equador se confronta tanto contra o 

Plano? O problema apesar da ajuda recebida 6 no ter um discurso coerente dentro do pas 

sobre este tema. Eles acreditam que no ha problema na aplicaao do Plano, ou o uso da Base 

de Manta como centro militar de opera6es 

Fazendo um alinhamento comparativo do conceito de Edelman que explica o 

aparecimento dos problemas indicando que: as pessoas socializadas, vem aos ndios,d s 

mulheres, aos homossexuais, como inferiores; consideram que os defensores da legislado 

igualitiria so lllaんcos; eles Podem ser um problema, mas ndo a discrimina o contra os 

grupos em desvantagem (p. 20). No caso em estudo, o governo dos Estados Unidos v6 o 

narcotrfico como um problema dos pases perifricos, e pouco faz para eliminar o consumo 

no seu prprio quintal. Assim tamb6m foi a crena dos estamentos de poder do Equador de 

crer que o narcotrfico nas zonas de fronteira no se introduzia ainda na popula 乞o civil, at 

que o Plano Col6mbia vasculhou numa realidade cujas consequencias, com as polticas 

pblicas corretas, poderiam ter sido evitadas 
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Assim que os problemas passam a ser apontados pela midia - quando ao ficar expostos 

na esfera de visibilidade p丘blica, viram objeto de discuss貸o da opiniをo p丘blica - sua 

perman6ncia nas notcias pode durar tempos especificos. Ha problemas que persistem nas 

noticias por longos perodos, como a pobreza, a criminalidade, a discrimina o, o preconceito, 

o desemprego, entre outros; s乞o exemplos de quest6es que tem persistido em longos perodos 

Para o caso do Plano Col6mbia, como problema gerado na midia e no discurso poltico, pode 

manter-se por um tempo indeterminado, mas sendo uma medida de poltica pablica, ele pode 

mudar segundo as circunst含ncias; mas sua causa, o narcotrfico, visa a ficar como um 

problema de longo perodo, enquanto outras polticas p立blicas e preconceitos no darem uma 

alternativa ou solu9をo relacionada sobretudo a sua origem, o consumo. Na opiniをo de 

Edelman, o "fracasso hist6rico nas a6es reparadoras (aos) problemas longos, prov6m de uma 

contradi9乞o profunda: o problema de alguns 6 o beneficio para outros" (p. 21). 0 narcotrfico 

permanecer porque economicamente rende dinheiro e lucro, inclusive aos bancos dos EUA, 

al6m dos outros componentes marginais que o integram. 
O Plano Col6mbia vem a suprir no Equador a aus6ncia de um discurso b6lico nos 

estamentos militares - ap6s a Firma da Paz com o Peru - mas tamb6m, nos outros pases 

vizinhos ao conflito, e da Col6mbia. O problema criado pelo Plano, como conflito, beneficia 

tamb6m - e paradoxalmente - aos opostos no discurso; aqueles grupos que surgiram na 

protesta e na esfera do debate miditico, entre eles alguns setores polticos, que legitimam 

assim, sua existencia enquanto o problema existir e as condi96es daquele tamb6m. O objeto 

deste capitulo 6 tratar este aspecto do Plano e logo ap6s os resultados da pesquisa nos jornais, 

desde o eixo poltica-midia: a esfera pblica e a opini乞o p自blica 

7.1 Esfera p血blica e Plano Col6mbia 

Coloca-se de inicio o papel da imprensa escrita que, no modelo liberal capitalista,6 o 

mais antigo sistema de comunica 乞o moderno de massa, e considerado um instrumento 

privilegiado da esfera pblica. Com  o avan9o de outras midias, como a internet, essa esfera 

pblica tamb6m mudou. Gomes (2001) ressalta que "n乞o 6 de se surpreender que a mudan9a 

estrutural da esfera pblica esteja profundamente vinculada a mudan9a do papel da imprensa, 

e da comunica9をo em geral" (p. 10). Ela ganhou o poder de abrir temticas que antes n乞o se 

atendia por temores totalitarios e que hoje - como vimos no debate do Plano Col6mbia - 
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p6em na discusso pblica entre outros temas, o papel das For9as Armadas, a seguran9a 

pblica, a religi乞o, a corrup9乞o, o prprio papel dos EUA, entre outros 

Ambos tipos de midia - impressa e internet - serviram como um instrumento de 

debate e opinio dentro da esfera pblica. E a exist6ncia de uma esfera pblica de debate 

pblico, colocada por Gomes, que coadjuvou a ampliar a viso de um problema, como o 

Plano Col6mbia, para ele n乞o passar desapercebido aos sentidos da popula 乞o. Neste ponto 

uma reflexo, quando se colocava o exemplo da Alian9a para o Progresso, se conclui que um 

programa como este nao teria tido o mesmo sucesso ou aplicaao do jeito que a esfera pblica 

de debate 6 concebida agora. Ainda outros problemas ou conflitos sociais e b6licos - como a 

guerra do Iraque - tem uma esfera de debate pbblico mais aberta e complexa, que os tornam 

decis6es ou assuntos tamb6m complexos e nao unilaterais, para resolver 
A facilidade com que a imprensa abriu o debate do Plano Col6mbia, permitiu que a 

sociedade de forma mais ampla participe: desde as elites do poder econ6mico e poltico 

acreditadas e autorizadas pelo modelo (establishment), at6 as organiza96es sociais agrupadas 

em movimentos diversos e mobilizadas num discurso que deu seu acesso privilegiado aos 

meios de comunicaao para opinar. S乞o o que Gomes denomina de categoria das "pessoas 

privadas" (Idem: 03), as que com a for9a da argumenta o miditica fizeram seu ingresso na 

esfera p丘blica do debate pblico 
Para analisar o tema do Plano Col6mbia em rela9乞o え  pesquisa, a analise esta dividida 

em duas linhas de discusso da esfera pblica: o prprio Plano como poltica p丘blica e as 

manifesta6es decorrentes da sociedade e a opiniao pblica sobre ele, e que a midia noticiou 

Enquanto polticas ou programas elas se tem legitimado por meio da mdia, apesar de terem 

sado muitas vezes da discussをo privada. Na verdade, Gomes diria que no Plano Col6mbia o 

funcionamento da poltica "parece ter separado a fun o de produ9をo de decis6es socialmente 

legtimas - como num principio foi o Plano - em duas: a funao de produ9乞o de decis6es, e 

por outro lado, a funao de legitima 乞o dos mesmos" (Idem: 03). Agora a esfera phblica 

cumpre algum papel apenas, no que se refere a legitima9o do Plano. A produ9o da decisao 

na Col6mbia se estabeleceu fora do seu alcance, na negocia o protegida do conhecimento 

pblico. E no Equador o caso 6 semelhante com a Base de Manta, que representa uma deciso 

tomada tras bastidores, quando a opinio p自blica nem sequer debateu a proposta dos EUA e 

nem o parlamento deu um parecer. O fato ja acontecido foi legitimado quando se tornou 

pblico 
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Conseqentemente, a esfera de decisao, tanto do Plano como do Convenio da Base, 

em n乞o sendo p立blicas, estabelece-se no mais protegendo-se do Estado simplesmente, mas 

protegendo-se da esfera p立blica em geral, inclusive da forma institucional de esfera p立blica 

que 6 o Parlamento, que como visto, foi um fator excluido e quase n乞o participante. A 

proposta do Plano teve uma origem comum p自blica entre a Col6mbia e os Estados Unidos 

que, afetados pelo narcotrfico, montaram particularmente um esquema de combate a ele. Na 

Col6mbia, a crise que chegou ao fundo era um fato pblico evidente e a demanda social era 

tomar medidas e polticas publicas imediatas. A proposta, mesmo que como uma alternativa 

feita na esfera de decis乞o privada, foi uma responsabilidade direta de Pastrana que n乞o a 

elevou a discuss乞o p立blica, s6 pela urgencia de a 乞o poltica como resposta a um evento 

desgastante na sociedade colombiana. A mdia, claro, foi a primeira a sab6-lo e eis por que 

Gomes considera que - no caso colombiano - ela foi uma esfera de representado pblica de 

posif6es geradas de forma no pblica. A decis谷o estava tomada e o que correspondiaa 

sociedade e a midia era exp6-la na vitrine de discuss乞o e na esfera pblica com seus nveis de 

exibi 9乞o e encenaao adequados, o que somente levaria a mudar alguns aspectos segundo as 

disputas de aten9ao ou adesao ao Plano, mas n乞o a suprimi-lo ou apag-lo. Significa que se 

tenta produzir legitimidade apenas pela exposi9o, como que a esfera de visibilidade p6blica 

fosse legitimadora de decis6es relativas ao bem-comum 

E para referir as manifesta96es da sociedade civil, o conceito de "pessoas privadas" de 

Gomes 6 significativo. No cenrio de estudo do Plano Col6mbia ha duas manifesta6es 

publicas de importncia: as contrrias え  s fumiga96es; e as demandas de fechamento da ponte 

de Rumichaca. Poderiam mencionar-se tamb6m a quelas relacionadas a Base de Manta, 

por6m, foram registradas em menor quantidade pela midia. Champagne (1998) conceita a 

"manifesta 谷o" como "uma a9乞o que s6 produzira efeitos (...) se vier a suscitar ampla 

cobertura de imprensa escrita, falada e televisionada" (p. 218). Basicamente a manifesta o 

poltica de rua, 6 o que quer dizer Champagne, tanto que ele descreve que as manifesta96es 

desfilam para a imprensa e a televiso. Para o caso das manifesta96es produzidas no cenrio 

do Plano, so aquelas constituidas como mobilidade social, pois graas ao avan9o e mudan9a 

das tecnologias miditicas, a manifesta9乞o de rua converteu-se em mais uma alternativa de 

mobilidade. Hoje, manifesta6es de repbdio podem fazer-se de maneiras diversas: desde um 

abaixo assinado formal, passando por mensagens em cadeia da internet, at6 as prprias 
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pginas digitais temticas onde um tema a ser condenado,6 objeto de pginas inteiras 

dedicadas s6 a esse assunto58. 

Chamar a aten9乞o da midia e suscitar a tomada de posi96es no campo poltico, 

mediante atos chamativos e espetaculares (Idem: 220) fazem parte dessas manifesta96es 

Durante a pesquisa aconteceram manifesta6es dos estamentos produtivos da provincia de 

Sucumbios, relacionados com as thmiga96es. A encena9乞o pblica daquela manifesta9をo de 

protesto mediante a midia, ajudou a reproduzir o reclamo daqueles atingidos pelas firmiga6es 

e suas a96es de protesto. Outras foram as manifesta6es da sociedade civil em Sucumbios e 

Carchi, que organizadas, intentaram encontrar saidas para conter o avan9o da viol6ncia vinda 

da Col6mbia. O resultado dessas manifesta6es encenadas na midia, ajudou a que o poder 

tome decis6es apontadas pela mobilidade social. Isso responde a uma l6gica que Champagne 

menciona assim: "quanto mais a imprensa falar do assunto e produzir um trabalho de 

mobilizaao em favor do movimento, tanto mais este tender a aumentar suas exigencias" 

(Idem: 221), porque o movimento se sentir. dotado de uma for9a maior 

Nessa l6gica, a midia vai continuar fornecendo sua cobertura e vai precisar ampliar 

tamb6m sua informa9乞o. Aqui vai se gerar uma dinamica poltico-miditica interessante, que 

6o trabalho de rela96es pblicas dos manifestantes, e o tipo de abertura que a midia vai dar ou 

passar nos seus canais. Como menciona Champagne, os movimentos - no cenrio do Plano - 

"fornecem a s ag6ncias de imprensa todas as informa96es teis sobre o desenrolar previsto de 

um acontecimento, e os jornalistas naturalmente apresentam eventos provveis do que ainda 

n乞o aconte e acabam constituindo o acontecimento antes mesmo de ter sido produzido" (p 

218). Parte desse discurso foi visto nas colunas de opiniao e apareceu em certas notcias 

Segn la ALDHU, con la presencia en la base de Manta de la empresa DynCorp, "Ecuador 
aparece directamente enlazado a la guerra sucia colombiana, de mano de una compaiia 
privada que opera all y ac en a reas de alta sensibilidad b6lica y sin ninguna supervisi6n ni 
control" de las autoridades de Ecuador. (El Universo, "Segn la ALDHU hay mercenarios 
contratados en la base area de Manta", 29/04/02). 

El profesor norteamericano Richard Mahoney (...) Como profesor que es de EconomIa y 
Poltica Internacional (...) dijo que (...) la poltica de combate a la producci6n (...) de la droga 
(...) va a tener un impacto aqui, en Ecuador, atrayendo ei c自ncer de armas, dinero sucio, 
terroristas, que ya est entrando... (El Comercio, "Una confesi6n de parte", 10/04/01). 

58 0 prprio caso do Plano 6 urn exemplo na Col6mbia, desde que o Plano foi anunciado, muitas pginas digitais 
apareceram na esfera de debate pblico para opinar, conhecer e expor posi戸es, geralmente contrrias a ele. 
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Eis o papel que exercem os chamados Mr. Gates59, como um filtro de informa9をo do 

que deve ou nをo ser noticiado e o quem ou o qu6 deve receber cobertura jornalistica. Para o 

caso do Plano alguns grupos, como A をo Ecol6gica, foram omitidos como fonte, no caso do 

El Comercio. 

7.2 Opinio P丘blica e o Plano Col6mbia 

Main Mmnc (1995) afirma que a opini乞o pablica parece estar condenada a ser 

governada pela midia to firmemente como a sociedade civil pudera est-lo por tal ou qual 

partido totalitirio, e como se observa na disserta 読o, a midia inclusive se adiantou aos 

partidos polticos que, no caso do Equador, nao construiram um debate e discussao em rela o 

ao Plano Col6mbia, nem sobre as sequelas de viol6ncia que estava originando. A midia tomou 

esse poder e al6m de colocar em pblico o fato-noticia, e opinou em nome da sociedade civil 

para orient-la e ser o interlocutor com o poder pblico 

Mesmo assim, esse poder da midia catalisou as preocupa6es da sociedade organizada, 

e as transformou em necessidades da agenda poltica. Nesse sentido, Tutivn (2002) afirma 

que a midia tem o poder de mobilizar a sociedade, pois esta toma consci6ncia de si mesma 

desde a agenda que eles discutem, como aconteceu no cenrio en quest乞o. Como ningu6m 

pode plasmar a realidade - nem a imprensa - ela, porm, 'tem o poder de criar realidades 

noticiosas contra ou em sintonia com os objetivos polticos de um governo" (Idem: 01), ou 

com os objetivos de outros participantes, como os grupos sociais organizados, segundo se 

plasmou no estudo do Plano; ou quem sabe, at6 dos interesses de outros pases, como 

felizmente no aconteceu. Eis que, sem entrar em discussao do fato das pesquisas de opiniao 

terem-se convertido na nova representa 乞o do que 6 a opinio pblica, a seguinte tabela 

coloca os temas mais recorrentes na midia, durante a campanha eleitoral de 1998 no 

Equador60. 

59 Ver pgina 75 
60 Cf. S NCHEZ-PARGA, 1999, p.402 
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Tabela 42 1 Prioridades da popula恒o na elei恒o de 1998 Tabela 42 - Prioridades da população na eleição de 1998 

Descentralização e autonomias 22% 
Educação 16% 
Medidas econômicas 16% 
Medidas sociais: 16% 
Reconstrução do Litoral (após El Nirio) 13% 
Controle da corrupção 9% 
Outros 2% 

Fonte: El Universo, 1998 Fonte: El Universo, 1998 

Quatro anos mais tarde, para a campanha presidencial u ltima, El Comercio em outubro 

de 2002, fez uma enqute6' aos seus leitores da edi9ao digital, para determinar os temas que 

deviam preocupar aos candidatos a presid6ncia. De um total de 883 respostas, os resultados 

foram os seguintes: 

Quatro anos mais tarde, para a campanha presidencial última, El Comercio em outubro 

de 2002, fez uma enquête aos seus leitores da edição digital, para determinar os temas que 

deviam preocupar aos candidatos i presidência. De um total de 883 respostas, os resultados 

foram os seguintes: 

Tabela 43 1 Prioridades da popula戸o na elei恒o de 2002 Tabela 43 - Prioridades da população na eleição de 2002 

Desemprego 37% 
Insegurança, luta contra a delinqüência 17% 
Saúde 16% 
Educação 16% 
Dolarização 7% 
Fronteira norte! Plano Colômbia 5% 
ALCA 2% 

Fonte: El Comercio, 2002. Fonte: El Comercio, 2002. 

Como se aprecia, as prioridades mudaram; e o objeto desta pesquisa aparece pela for9a 

das circunstncias e dos fatos. Mas tamb6m pelo que as pessoas seguem na midia, o que6 

mais publicado nela. Iyengar&Kinder (1987) concluiram que as prioridades que mais 

aparecem na mente de um eleitor quando vai registrar seu voto para presidente, "parecem ser 

fortemente delineadas pelas preocupa6es de ltima hora nos telejornais" (p. 33). Para Mine 

(p. 10), a "democracia da opini乞o pblica localiza-se no meio dos debates que a sociedade 

soluciona por si mesma, deixando a s institui96es politicas o poder de oficializar suas 

conclus6es". Entをo 6 claro que o Plano Col6mbia preocupa a uma parte da sociedade, mas6 o 

governo, as inst合ncias do poder que vo encarregar-se de solucionar esses inconvenientes, 

enquanto a popula9ao espera atenta. O referente do perigo das sequelas do Plano no pas, foi 

generalizado por vrios fatos-noticia que viraram evento miditico e o imaginrio p丘blico as 

Como se aprecia, as prioridades mudaram; e o objeto desta pesquisa aparece pela força 

das circunstâncias e dos fatos. Mas também pelo que as pessoas seguem na midia, o que é 

mais publicado nela. Iyengar&Kinder (1987) concluiram que as prioridades que mais 

aparecem na mente de um eleitor quando vai registrar seu voto para presidente, "parecem ser 

fortemente delineadas pelas preocupações de última hora nos telejornais" (p. 33). Para Minc 

(p. 10), a "democracia da opinião pública localiza-se no meio dos debates que a sociedade 

soluciona por si mesma, deixando is instituições politicas o poder de oficializar suas 

conclusões". Então é claro que o Plano Colômbia preocupa a uma parte da sociedade, mas é o 

governo, as instâncias do poder que vão encarregar-se de solucionar esses inconvenientes, 

enquanto a população espera atenta. 0 referente do perigo das seqüelas do Plano no pais, foi 

generalizado por virios fatos-noticia que viraram evento mididtico e o imagindrio público as 

6l Os temas foram sugeridos pelo jornal 61 Os temas foram sugeridos pelo jornal. 
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reproduziu constantemente como os cenarios ligados ao Plano. Exemplos dessa situaao so 

listados assim: 

"Unda: Plan Col6mbia es un enemigo invisible". (Ei Comercio, 19/04/01) 

"Putumayo, zona de 'paras' y ataque de guerrillas". (El Universo, 19/04/01) 

Entao, ao tomarem ao mesmo tempo publico e importante o que dizem pelo simples 

fato de falar do assunto na primeira pgina, os jornalistas, como registrado no estudo, tendem 

a desencadear o que Champagne chama de "processo de tomadas de posi9乞o em cadeia, que 

transforma um 'problema local' em 'problema nacional', um problema politicamente 

secundrio em problema 'urgente' e priorit自rio". (p. 219), mas que ainda assim no costumam 

ser determinantes. O fato do Plano Col6mbia e a insegurana na fronteira norte serem eventos 

noticiosos que implicam cenrios muito mais complicados, eles no lideram a lista de 

prioridades ou preocupa戸es, como se l◇  na Tabela 43. 0 Plano ainda esta numa posi9ao 

inferior a outras preocupa戸es relacionadas a a mbitos ja mencionados, como sendo problemas 

permanentes: o desemprego ou a pobreza. Por6m, vale mencionar que a opinio pblica tende 

dia-a-dia a estruturar-se em rela 乞o a a mbitos diversos: que al6m de educa o e sade, que 

s乞o preocupa6es perenes, vo ampliar-se por outras recentes e ou emergentes, como a 

cria9乞o de riqueza, a preserva9o do meio ambiente, o desenvolvimento regional e local, a 

afirma 9乞o cultural, o sexo, a religio, as etnias - no caso do Equadorー, a idade - no caso do 

Brasil ー, as crenas e estilos de vida entre outros, podem ser tomados como novas e mais 

recentes preocupa6es que est乞o muito ligadas a o que a midia publica, tamb6m reproduz 

Sendo assim, o papel dos meios de comunica9ao 6 cada vez mais complicado e intrincado. 

Brunner (1996) diz que eles devem refletir a emerg6ncia desses mesmos grupos que 

"constituem a base do pluralismo na modernidade, o pluralismo emergente" (p. 13). 

Da, qual a fun9乞o dessa midia aberta, pluralista e que se identifica com os grupos 

emergentes? A de abrir uma nova agenda poltica, que nem sempre 6 a dos poderes polticos 

ou burocrticos, at6 porque lhe permite ampliar seus p丘blicos e justificar uma n乞o consentida 

funao social. Os dados da pesquisa desta disserta o sugerem que, por exemplo, o jornal i 

Comercio, parece estar nessa dire9o, porque esta preocupado em estabelecer um dilogo com 

seus leitores e chega a ser inclusive muito pedag6gico para informar e orientar. El Universo., 

no entanto, foi conseqente com sua tradi9ao no marco editorial - menos poltico - mas al6m 

das notcias, protegeu os grupos emergentes da sociedade civil e s comunidades afetadas de 

quem provavelmente, se deixou guiar para determinar, nをo uma verdade, sen乞o o ponto de 
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vista que fazia falta. Por6m, ambos revelaram uma esp6cie de auto-censura em muitas faces 

do Plano, ja discutidas aqui 

7.2.1 Opini五o p血blica, midia e classe social 

Em conseq6ncia do pluralismo emergente de que fala Brunner as opini6es publicas 

no cenario social e poltico tamb6m sero diversas. Algumas s乞o maioria e outras mrnona 

Uma das inquietudes ao estudar o Plano Col6mbia e a opini乞o p6blica, foi saber em que 

medida uma noticia pode influir na vida das pessoas ou nas decis6es dos governantes. Em que 

medida ambos poderes podem mediar situa96es para que as notcias manipulem a aten9乞o das 

pessoas e da vida do pas, quando os pblicos s乞o diversos? 

Ao falar de opini乞o p丘blica a pergunta que aparece 6 se essa 6 uma corrente comum ou 

invertebrada dentro da sociedade? Acredita-se que quem emite uma opini谷o sobre um tema X 

vai responder a uma preocupaao prxima a sua realidade. E o Plano Col6mbia, mesmo que 

desde a viso geopoltica seja transcendental, na viso de um cidad乞o de urbe, como 

Guayaquil, Porto Alegre ou Quito no vai ser a mesma, a nao ser que por exemplo, as 

fumiga96es o afetem diretamente 

Na constitui9乞o do Plano Col6mbia, e no cenrio prvio a este no pas vizinho, o 

consumo e trfico de drogas 6 maior nas grandes metr6poles. Quito provavelmente no seja 

um mercado de consumo maior que Porto Alegre, mas o discurso miditico sobre esse tema 

diferente segundo o que projeta a midia das duas cidades. O Plano Col6mbia para combater o 

narcotrfico foi desenhado para ser executado num cenrio afastado de grandes urbes. Por 

isso nem sequer atinge grandes mercados de consumo como Nova York, seno os campos 

produtores. Ent乞o, mesmo que a sua aplica o e conseqencias sejam catastrficas elas s6 

poderam ser sentidas nas periferias. Mmnc fala uma verdade em rela 乞o a classe social, que6 

importante compar-la com o que respeita a opiniao p自blica: a rela9乞o classe mdia, ja no 

com o "up" ou "down" na escala social, senao o "in" e "out", o centro e a periferia. Mas 

tamb6m com rela oa quantidade de noticias. Na grande urbe, a onda de noticias em cascata 

faz com que as pessoas esque9am alguns fatos nao influentes, ou simplesmente eles chegam a 

perder importncia diante das novas noticias que v乞o chegando nos jornais e telejornais, com 

contedos mais chamativos, mais polemicos e com imagens mais impactantes (Idem: 110) 

Nas pequenas urbes, onde o impacto do Plano 6 maior, a noticia ficar latente com igual 

intensidade. 
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Como foi mencionado, o Plano aparentemente foi traado com a finalidade de afetar 

zonas perifricas que nao influem diretamente nos grandes centros urbanos, onde possam ser 

afetadas as camadas da classe m6dia abastada e afastada desses temas e preocupada mais com 

os problemas 'cidade-dentro'. Essa manifesta o de desinteresse e individualismo se reflete, 

えs vezes, na leve importncia que a midia deu ao Plano: como um fato noticioso, que teve 

contedo analtico, mas tamb6m n乞o deixou de ser circunstancial e conjuntural ao universo de 

temas e problemas que pontualmente se apresentavam e mexem com a tranqilidade do 

momento. Essa diferena foi ainda mais radical entre o que El Universo opinou como veiculo 

de comunica 乞o nos seus editoriais, do que El Comercio fez ao aprofundar um pouco mais o 

problema. A diferen9a tamb6m do que sao Quito e Guayaquil quanto a distncia do lugar dos 

eventos, mesmo que seja um so pais. 

De forma mais radical, Champaigne diz que a opinio pbblica 6 "uma esp6cie de 

maquina de guerra ideol6gica improvisada pelas elites intelectuais e pela burguesia a fim de 

legitimar suas prprias reivindica6es no campo poltico" (p. 48). No caso, a elaboraao de 

enunciados por parte da niidia, serve para uniformizar discursos em rela9乞o a temas como o 

presente estudo. Vale dizer que o discurso anti Plano Col6mbia nasceu nas proclamas da 

esquerda e dos grupos ecol6gicos e/ou movimentos sociais de esquerda. Porm, as 

decorrentes sequelas da violncia no nosso pas, como os danos e prejuzos a setores sensiveis 

na rea economica - livre comrcio nas fronteiras e livre fluxo turstico de colombianos - e a 

crescente inseguran9a - como os casos de seqestros a fazendeiros e empres自rios, inclusive 

em Quito e Portoviejo - reforou um pouco mais o discurso anti Plano, na classe m6dia e 

obviamente na mdia. Funcionou uma esp6cie de racionalidade miditica em fun9ao das 

manifesta96es da classe m6dia, parte dela pertencente え  classe poltica. Isso permitiu 

uniformizar uma posi9乞o ao redor dos eventuais prejuizos do Plano. Mesmo que em Manta, as 

autoridades estejam preocupadas com que os dlares da Base fiquem na cidade, o resto do 

pas esta mais sensivel a que essa Base e o ritmo do conflito convertam o pas em alvo de 

tudo: uma guerra que n乞o lhe pertence; o incremento da viol6ncia; os quadros de 

criminalidade colombiana trasladando-se ao pas; e, a constante presen9a de grupos violentos 

que querem estabelecer-se no pas, fugindo do Plano e do combate pelas for9as 

estadunidenses ou colombianas. 
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7.3 Quest6es da geopoltica 

Ao assistir nestes tempos a conflitos b6licos cada vez mais crescentes e junto com eles 

o acompanhamento da midia a cada um desses eventos, fica cada vez mais claro, no 

conhecimento das pessoas que se interessam por essa realidade, que as raz6es para um 

conflito b6lico devem estar bem sustentadas para justific-lo. Se o caso da Col6mbia for um 

caso isolado poder-se i a dizer que o pas 6 culpado por no evitar a produ9o de narcticos e 

merece uma luta para erradicar o cultivo de drogas. Mas, tamb6m tem que ver-se que o 

consumo 6 a causa dessa cadeia produtiva. E isso no 6 novidade 

O escalamento do conflito social e armado na Col6mbia, como conseq6ncia direta da 

execu9乞o do Plano, nao s6 afetar aos "grupos subversivos e ao setor campon6s cocaleiro do 

Putumayo e Caquet, sen乞o tamb6m ter efeitos colaterais de grande magnitude nos a mbitos 

dos direitos humanos, o empobrecimento do pas e o deterioro do meio ambiente" 

(CORDOBA, 2000, p. 109). Essa vis言o catastrfica sobre o Plano ja foi prognosticada dois 

anos atrs por vrios autores citados nesta disserta9o. Tamb6m se pode colocar o exemplo do 

Plano Col6mbia como uma imposi9o, como a u nica sada da Col6mbia para sair do atoleiro. 

J que o pas viveu 40 anos de guerra, ele poderia agiientar mais um pouco at6 poder controlar 

os grupos de narcotr.fico e as guerrilhas. Mas nada disso vai dar resultado, porque a produ車o 

mudar de casa e a viol6ncia guerrilheira no acabar, porque ela no luta mais por uma 

ideologia, ela agora vive do narcotr自fico e disputa o poder de forma violenta. Seus membros 

se acostumaram a viver assim, seria dificil, ainda que eles ganhassem a guerra, deixar as 

armas, voltar a paz e construir um pais no cenrio atual. 

A politica da boa-vizinhana de Roosevelt no fim dos anos 30, e a contra-ofensiva 

cultural de Kennedy nos anos 60, foi concomitante com uma estrat6gia militar. Ela se 

desenvolveu no quadro de uma teoria geopoltica que consolidava o conceito de defesa 

hemisfrica, que agora se v justificada de novo, pela possibilidade de que o continente seja 

dominado pelos "ltimos" grupos guerrilheiros, pelo narcotr.fico terrorista (que porm, injeta 

dinheiro na bolsa e na economia estadunidenses) e nas possibilidades econ6micas e cientficas 

que oferece a selva amaz6nica, a maior fonte de recursos do mundo e reserva de vida, a gua 

doce e farmacol6gica do futuro, portanto o business. Se o petrleo 6 a causa cada vez mais 

visivel do conflito no Iraque e no Oriente Mdio, esses outros recursos naturais o sero no 

caso da Amaz6nia colombiana, equatoriana, peruana, venezuelana e brasileira. E a prop6sito 

destes dois 6 ltimos paises, Kintto Lucas (2000) fala que a implanta9ao do Plano forma parte 
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de um novo modelo geo-estratgico que intentam impor osEUA para "manter sua hegemonia 

poltica e econ6mica na Am6rica Latina diante de um reagrupamento geopoltico liderado 

pelo Brasil e a Venezuela" (p. 23), como se desprende do exemplo do grupo "Amigos da 

Venezuela", que o Brasil tentou liderar a favor do frgil regime de Caracas, pressionado pelas 

oligarquias miditicas locais e internacionais ligadas aos Estados Unidos. 

Embora existam cenrios e fatos reconheciveis e possiveis de confirmar, nada ainda 

pode ser adiantado como uma concluso, mas como uma tend6ncia. A aposta de intensificar 

uma guerra na regiao, como se especula62 vai depender, do sucesso ou n乞o dos conflitos no 

Oriente M6dio, na guerra Israel-Palestina, no posicionamento Europeu nestes conflitos e na 

disputa deles com os EUA e a sia pela liderana econ6mica mundial. O xadrez geopoltico6 

muito complexo ainda. A superpotencia esta ai, se mant6m inc6lume, mas se ela passar desses 

conflitos com a mesma fora externa, todavia ter que confrontar suas vulnerabilidades 

internas que come9am a acumular-se economicamente e tamb6m na questao da seguran9a, 

pois os efeitos ap6s o 11 de setembro deixaram no pas uma sequela de parania que pode 

durar muito tempo. E o que parece evidente 6 que se esta isolando e perdendo o brilho de 

antes. A vis乞o estadunidense no exterior esta muito deteriorada e o efeito psicol6gico do 

mundo em rela o ao "american way of life" pode mudar tamb6m e ir-se contra o Imprio. Ja 

o 11 de setembro foi um anncio, outras retalia6es podero vir. Menciona-se inclusive a 

mudan9a que possa ter a poltica exterior dos EUA, caso um novo presidente chegue em 2005. 

Enquanto na Am6rica do Sul, no se sabe se as guerrilhas representam um problema 

maior, porque nunca se confrontaram com um ex6rcito como o estadunidense, e a sua fora 

tem estado visivel nas chacinas e massacres a civis desarmados e contra um exrcito corrupto 

e envolvido com maflas e viola6es aos direitos civis. Esta dito que eles n乞o sairiam de seus 

limites geogrficos e tamb6m nao 6 evidente uma conex乞o com outras foras paralelas no 

continente; sua imagem esta debilitada fora da Col6mbia igual que os paramilitares de direita. 

Entao a sada seria a paz, s6 que para isso ainda haver muito caminho a percorrer e sangue 

por derramar. O jogo da guerra s6 da rendimentos ao narcotrfico por enquanto, e nessa rede 

ciclica, aos prprios Estados Unidos, que como ficou publicado, sao incompetentes para 

combater o consumo no seu prprio quintal: 

El profesor norteamericano Richard Mahoney ha concedido, de paso por el Ecuador 
una entrevista sobre temas de la poltica internacional de Estados Unidos (...) Quien 
debe resolver ei problema es Estados Unidos, a saber, controlar la demanda de droga. Y 

62 Cf. LUCAS 2000, p. 26. 
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a la pregunta que se formula inquiriendo "por qu6 no se plantea un plan para erradicar 
ei consumo?" ei profesor Mahoney responde: "Por miedo, ignorancia, orgullo, 
estupidez, una amalgama de todo eso. Hemos creado una industria enorme de 
narcotrfico"... La poltica de combate a la producci6n no ha tenido ningn impacto en 
ei control de la entrada de Ia droga en los Estados Unidos (El Comercio, "Una 
confesi6n de parte", Angel F. Rojas. Editoriais, 10/04/01). 

E, finalmente, o papel do Equador neste cenario 6 seguir a forte depend6ncia externa. 

Ele ainda esta se consolidando como Estado-na 乞o e vai ser muito dificil que supere os 

traumas do choque econ6mico que aos poucos vai deixando para trs. A governabilidade do 

pas no esta definida, por6m a presena no governo, dos grupos a quem se atribuia essa falta 

de governabilidade, vai fazer com que a poltica interna amadure9a. Eles est乞o governando 

sob as medidas fundo-monetaristas,a sombra do d6lar como moeda, e num mundo 

globalizado, onde o poder de seu discurso vai ter que ser modelado segundo a fora e 

congru6ncia de suas a6es de governo e a vis乞o de longo alcance no que respeita ao Equador 

como pais soberano e pelo menos economicamente saudhvel e no tao dependente quanto 

h可e6 . 

Sua situa 乞o com o Plano no mudaria, mesmo que o Convnio da Base de Manta no 

seja renovado. A alta depend6ncia com os EUA s6 mudar se o pas revisar sua poltica de 

intercambio, mas mesmo assim, ele vai ter que mudar para outros mercados e objetivos: a 

Europa ou os pases fortes da regi言o como o Brasil, ou consolidar uma situaao interna forte 

que cada vez o converta em menos dependente de tecnologias e de capitais forneos o que6 

dificil no curto prazo. A id6ia hoje 6 a de ser o "grande aliado" dos EUA contra o terrorismo e 

de tornar-se um pais confiavel ao dinheiro de fora ou de quem queira arriscar em investir nele. 
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CONCLUSOES 

Para concluir o presente trabalho, que levou dois anos completos de pesquisa, leitura e 

seguimento quase dirio dos jornais, devo encerrar apontando algumas conclus6es sobre a 

pesquisa e sobre os elementos determinantes que foram encontrandos e que alimentam as 

no96es do conhecimento cientifico sobre a poltica vinculada a comunica 瓦o 

Os documentos examinados permitem concluir que num conflito de natureza militar e 

com interesses geopolticos no meio, a verdade 6 sempre a que mais padece e no caso do 

estudo feito fica demonstrado da seguinte forma 

Os jornais analisados praticaram - mesmo sem querer ou conscientemente - a auto- 

censura jornalistica na medida de que no publicaram o contedo do Plano Col6mbia na 

versao original ou na vers乞o patrocinada pelos Estados Unidos. O Programa, dirigidoa 

Col6mbia e seus problemas internos, atinge, pela pr6pria fora dos acontecimentos, uma 

complexa rede de fatores polticos, geopolticos, militares, sociais, econ6micos, culturais, e de 

seguran9a pblica, at6 agora pouco entendidos ou tratados pela midia e tamb6m o Equador 

H ai uma omiss乞o terrvel dos jornais estudados, enquanto informa9o e comunica9o, em 

rela をo a este aspecto 

Os jornais analisados praticaram - de forma premeditada - a auto-censura jornalistica 

no sentido de nunca ter publicado ou informado o contedo do Convnio da Base de Manta 

por completo, mas, somente em linhas gerais, na sua versao final; e tamb6m o contedo do 

Convenio Operativo que estabelece os parametros de uso militar da Base de Manta (no 

primeiro Convnio) e das bases militares do Equador com os Estados Unidos num futuro 

prximo. Com  as vantagens da internet, as referidas informa96es poderiam ter estado 

disponiveis aos leitores em enlaces adequados nos espaos on-line 

Os jornais praticaram a auto-censura ao nao fazer uma an合lise jornalistica dos crit6rios 

legais com que esses Convenios foram aprovados e cuja probidade foi questionada pelos 

especialistas na mat6ria e publicada em veiculos alternativos de comunica9豆o63 

Os jornais examinados praticaram a auto-censura jornalistica ao no fazer uma 

pesquisa adequada e transparente sobre o uso da Base e suas instala96es, em territ6rio 

63 Cf. VARGAS PAZZOS, Ren, 2001, p.02 
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equatoriano, levada a efeito por pessoal equatoriano, para fins acordados com os Estados 

Unidos. Houve uma omiss乞o editorial clara nas mensagens relacionadas え  referida Base 

Os jornais analisados praticaram a auto-censura de forma negligente ao no 

disponibilizar o servi9o de correspondentes com os centros de decis乞o polltica do Plano 

Col6mbia, como as cidades de Bogota e Washington, para realizar o acompanhamento dos 

procedimentos em rela 乞o a execu9乞o do Plano e as decis6es que atingiam ao Equador, como 

pas soberano 

Os jornais analisados praticaram a auto-censura informativa ao limitar-se a publicar e 

veicular nas suas vers6es digitais, informa96es e noticias elaboradas por terceiros, 

principalmente agencias de notlcias de outros pases ou de pases envolvidos no conflito, 

portanto, sem a imparcialidade requerida, inclusive para reprodu】zir notlcias e informa6es do 

Equador 
Os jornais praticaram, tambem, urna sistemtica auto-censura informativa ao limitar 

seu trabalho de consulta a s fontes convencionais e oficiais, evitando ampliar o leque 

informativo e de especialistas na mat6ria, no campo dos meios de comunica9ao e acadmicos 

O trabalho neste aspecto foi muito disperso e no houve uma linha de trabalho, nem uma 

poltica editorial clara. 

Os jornais examinados, fizeram poucos esforos editoriais em rela9ao ao Plano 

Col6mbia e suas sequelas sociais e de violncia no pas. As noticias referidas, ainda que 

importantes e estratgicas para o pas, obedeceram o crit6rio provinciano de atribuir menor 

importncia ao acontecimento que estえ  afastado dos centros de poder. No houve uma viso 

integrada de na9ao e ainda hoje se pensa que o que acontece longe das capitais s乞o problemas 

perifricos 

Na anlise feita aos jornais ficou evidente que seu trabalho reduziu-se a focalizar um 

estamento decis6rio como 6 o Congresso Nacional, o qual se omitiu na fiscaliza 乞o das a96es 

relacionadas ao Plano Col6mbia. Os meios de comunicaao sistemticamente se converteram 

em co-responsaveis da negligencia parlamentar em opinar e fiscalizar os passos do governo 

em rela9乞o ao Plano, a Base de Manta e suas consequ6ncias, ficando ausentes do debate 

Evidencia-se dessa forma, uma omissao mtua, mdia - Congresso 

Os jornais se tornaram cada vez mais crticos e analiticos do Plano e dos passos 

politicos, o que prova que a midia s6 reagiu. Um dos jornais, El Comercio, foi mais analtico 

e reativo, porm fechou seu espa9o a s fontes alternativas da sociedade civil e deu maior 
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cr6dito を  s fontes oficiais e autorizadas, O jornal El Universo teve a tendencia a informar, 

insinuar mas n乞o a analisar e editorialilzar os fatos; deixou o debate a terceiros sem ser 

participativo e proativo 

Do que esta escrito na midia, a pesquisa conclui que a classe poltica equatoriana 

careceu de uma liderana ativa; os partidos polticos permaneceram no silncio durante estes 

dois anos e aparentemente preferem ficar nesse sil6ncio. Ha um processo de cumplicidade por 

temor a um desgaste poltico ou para evitar contagiar a imagem de poltico radical em rela9o 

a temas que envolvam os Estados Unidos como interventor. Nesse caso, a resposta evidente6 

que falta tamb6m profissionaliza9乞o poltica 

Da analise feita nos dois jornais, se conclui que houve um excesso e limita9乞o na 

forma de tratar o tema. Excesso em usar o tema como assunto de militares; e limita戸o por 

exp6-lo como relativo somente rea militar e nao aos outros contextos, como polticas de 

seguran9a interna, de desenvolvimento urbano nas zonas de fronteira de maior tamanho e 

desenvolvimento rural no campo; de promo9ao da cultura e valores locais na rea geogrfica 

da influencia do Plano. 

O estudo revelou que o Equador no madureceu sua poltica diplomtica e eia 6 ainda 

muito volvel a mudan9as polticas conjunturais. N乞o ha uma vis乞o geopoltica e estrat6gica 

como naao. 

Durante o processo de pesquisa e anlise dos jornais, n乞o houve abertura de espa9o 

para anlises acadmicas mais abrangentes e participativas com a sociedade civil. A midia 

n乞o provocou esse debate na opini乞o pblica de forma mais ativa, al6m das noticias e 

preconceitos tericos 

Os jornais pesquisados praticaram uma auto-censura por nao permitir uma cobertura, 

contato ou vers谷o direta de outros atores envolvidos no conflito: as guerrilhas e paramilitares 

Durante a pesquisa no foi possivel encontrar material relacionado ao tema. Os jornais no se 

arriscaram a manter um contato permanente ou espordico com essa fonte 

A pesquisa, por meio dos jornais mencionados, pode determinar que o cenrio de 

crise, pela presena excessiva de fardados, se assemelha a um teatro de guerra que no6 

comparvel nem com o colombiano. Isso permite alimentar o conflito armado nas popula6es 

de fronteira e essa visibilidade alimenta tamb6m os polticos na busca de um protagonismo e 

de um cenrio de convuls乞o para captar votos e para criar um discurso adequado contra outro 

pais - a Col6mbia. O pretexto do controle no deve deixar escapar o bem da liberdade dos 
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cidad乞os em zonas que os governos as convertem em tensos cen自rios de conflito, gerando o 

isolamento e forando a migra9乞o interna das popula96es ja isoladas pelo Estado central e 

local. A midia ignora sua import含ncia estrat6gica, quando deveria integr-la para que os 

governos e os polticos as considerem 

A pesquisa, por meio, dos jornais demonstrou o pretexto belicista do Plano, por causa 

dos Estados Unidos estarem pretendendo estabelecer as bases de uma luta perene, tendo como 

centros de conflito direto os centros de apoio logstico dos pases prximos ao conflito 

colombiano. O Equador tem recebido cobran9as pela sua nao participa9ao mais direta e falta 

de colabora9乞o com a luta estadunidense contra o terror. A tradu9o simultanea disso 6 o no 

fechamento de acordos econ6micos com o FMI, como aconteceu com o governo equatonano. 

A pesquisa atravs dos jornais permite concluir que, mesmo nao existindo a trilogia de 

Thompson referente a um escandalo miditico (poder-dinheiro-sexo), o tema em discuss乞o 

tem outros elementos de espetacularizaao e da geopolitica to em voga atualmente: poder- 

dinheiro-drogas-guerra. O poder traduzido no controle de uma zona frgil, porm rica em 

recursos; o dinheiro traduzido nas dadivas que os EUA condicionam na entrega de fundos e 

pela mesma fortuna que implica o trfico de drogas nos mercados estadunidenses. As drogas, 

como o pretexto para o controle e a militariza 乞o. A guerra, como instrumento de submiss乞o 

as polticas internacionais para um alinhamento unipolar do mundo 

A pesquisa feita mediante os jornais reflete uma grande dependencia poltica e 

econmica do Equador aos ditames de outros pases e a pouca capacidade de manobra por 

parte da classe poltica do pas para exigir recursos em troca, como parte de una megocia o 

poltica internacional. 

A pesquisa feita, revelou que o crescente discurso e a exposi9ao pblica de 

preconceitos e conceitos relativos ao conflito colombiano pode estar edificando a imagem 

pblica do colombiano para al6m de um traficante ou delinquente - elementos ja considerados 

dentro do espectro do preconceito - mas como um causante de problemas, um inimigo a ser 

observado. 

A pesquisa feita apontou, tamb6m, que o universo informativo do pas 6 amplo e que o 

que tange ao Plano correponde apenas a uma pequena porcentagem de noticias, o que reflete o 

dessitenresse dos centros urbanos - a grande opini乞o publica e a massa de eleitores - pelo que 

acontece nas zonas de fronteira, o que por sua vez, retira da agenda poltica muitos desses 
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temas. O interesse do discurso poltico e geopoltico ao redor do Plano fica reduzido a classes 

mais especializadas, para a inteligenzzia miditica e militar 

A pesquisa identificou ainda o risco do unilateralismo informativo nos jornais, porque 

no existe uma compet6ncia cognitiva destes, pois aparentemente nをo possuem uma equipe 

jornalistica especializada que possa manejar, desde a capital poltica do pas, temas 

agudizantes de poltica exterior, for9as armadas, conflitos. Trata-se de jornalistas limitados a 

informar e a estabelecer pontes informativas com suas fontes, os polticos; o que sugere uma 

relaao clientelista entre jornalistas e polticos, servindo-se uns dos outros 

Finalmente, a pequisa feita nos jornais revelou que a midia no Equador n乞o possui 

estrat6gias emergentes que contribuam para a consolidaao da "sociedade nacional" 

(MATTELART, 1996, p. 81), como um modo de coeso do pas e consigam a unanimidade 

poltica e ideol6gica, mesmo que no conflito estejam envolvidas grandes potencias 
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