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AS REPRESENTAÇÕES CONSTRUÍDAS PELA JUVENTUDE DURANTE O PROCESSO 

DE AFASTAMENTO DO PRESIDENTE COLLOR 

Marcelino José Gontijo 

 

 

Neste trabalho abordaremos a história da juventude goianiense no inicio dos anos de 

1990, em especial durante o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de 

Melo. Em jornais e revistas da época, em depoimentos de pessoas que participaram direta ou 

indiretamente do movimento procurarei mostrar as representações construídas no período. 

Essas representações estão presentes nas ruas, nas músicas, nos símbolos, na mídia e no 

próprio movimento estudantil. 
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        O processo de impeachment e o afastamento do cargo de presidente do Brasil de 

Fernando Collor de Melo ocorrido em 1992, desencadearam amplas discussões sobre temas 

importantes como democracia, cidadania, ideologia, sacudiu sindicatos, ressuscitou 

movimentos sociais importantes, mexeu com as cidades, mexeu com a juventude em todo o 

país. Tudo isso amplamente divulgado pela mídia.   

       A UNE (União Nacional dos Estudantes) e o próprio movimento estudantil, nesse 

período, passou a ocupar mais tempo na TV e na mídia em geral. No dia do impeachment do 

presidente as principais ruas e praças das principais cidades do país estavam ocupadas, em 

Goiânia foram instalados telões na Praça Cívica onde milhares de pessoas se aglomeravam 

esperando o resultado final da votação que definia a cassação do então presidente.  

               Mas qual a relação que podemos estabelecer entre as representações construídas em 

um determinado grupo com as mudanças epistemológicas que acompanham a emergência da 

História Cultural?  Qual era ou não o conhecimento, a percepção, o poder de julgamento da 

juventude da capital goiana em relação à política, a conjuntura nacional e especificamente ao 

afastamento do presidente da República Fernando Collor de Melo no processo de 

impeachment que ocorreu em 1992 no país? Qual era o meio mais eficaz de levar um jovem 

a rua para pedir o afastamento de um político do poder? Através da mídia ou dos movimentos 

organizados como o movimento estudantil?  Com certeza que a primeira forma pode ocorrer 
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repentinamente por causa de um grande acontecimento ou uma inesperada mudança. Já o 

segundo é mais lento, doloroso e incerto. Então em grandes momentos de nossa história 

política, a multidão só mostrou sua cara por que foram convencidos pela forma como a 

questão foi tratada pela mídia? Buscando respostas e procurando romper com explicações 

simplistas e inconsistentes recorremos a História Cultural e consequentemente a uma nova 

fenomenologia que se apresenta como um novo suporte para uma busca das representações 

de um grupo construídas no passado. 

               A grande marca do processo de impeachment do presidente Collor no Brasil em 

1992, foi sem dúvida a juventude “cara pintada” que tomou conta de ruas e noticiários em 

todo o país com uma grande repercussão internacional. Tudo amplamente divulgado pela 

mídia, de tal forma que a própria Rede Globo apresentava a mine-série “Anos Rebeldes”1 e o 

presidente da UNE freqüentava até mesmo programas infantis da emissora e um grande 

espaço na mídia nacional.  

          Jovens de todos os seguimentos sociais, de escolas particulares e públicas, cantando o 

hino nacional, envoltos em bandeiras do Brasil e com a cara pintada davam um tom todo 

colorido a este momento histórico do país. 

            A juventude goianiense demonstrou sua força de mobilização em momentos difíceis 

de nossa história, principalmente nos idos dos anos 60 e 70 do século passado, durante a 

ditadura militar que governou por mais de vinte anos o país com a polícia e tanques de guerra 

nas ruas. 

              O propósito desse trabalho não consiste em uma simples comparação dos sonhos e 

atitudes da juventude de uma época com a juventude de um outro período, nem tão pouco, 

uma discussão geral sobre principais temas em evidência na época, nem mesmo, na culpa ou 

não do presidente posteriormente afastado, mas sim uma tentativa de um mergulho, através 

da História Cultural, nas representações construídas pela juventude goianiense que de forma 

direta ou indireta se manifestou e/ou participou de manifestações contrárias ou favoráveis ao 

impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. 

           Para uma análise sobre o tema recorremos a História Cultural, abraçando conceitos 

importantes como representações e imaginário, sendo possível, discutir com coerência o 

pensamento político da juventude de Goiânia, que freqüentavam ou não, as ruas durante as 

                                                 
1  Autoria: Gilberto Braga, escrita por Gilberto Braga e Sérgio Marques, direção: Denis Carvalho, Sílvio Tendler 

e Ivan Zettel, período de exibição: 14/07/1992, 14/08/1992, horário: 22:30 h, nº. capítulo: 20. 
   A partir da referência de livros como 1968, o ano que não terminou, de Zuenir Ventura, e os carboidratos de 

Alfredo Sirkis, a minissérie anos rebeldes tem como pano de fundo o Rio de Janeiro no conturbado período de 
1964 a 1979, quando o país vivia sob ditadura militar (memoriaglobo.globo.com/) 
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manifestações favoráveis ao impeachment do presidente no fim da era Collor, apontando 

então valores e resultados interessantes desse objeto de nosso trabalho. 

          A polissemia do termo cultura levou Richard Johnson: a afirmar que não vê uma 

solução imediata para tais discussões e afirma (2006, p. 24,25):  

 

Trata-se de uma ilusão racionalista pensar que nós possamos dizer “de agora em 
diante esse termo significará...” e esperar que toda uma história de conotações 
(para não dizer todo um futuro) se coloque obedientemente em fila. Assim embora 
eu levante, de qualquer forma, a bandeira da cultura e continue a usar a palavra 
onde a imprecisão tem importância. 
 
 

             Termos como consciência e subjetividade passam, então, a serem objetos de estudos 

culturais, explorados por Johnson considerados seus termos-chave para tal discussão: 

 

Meus termos-chave são em vez disso, “consciência” e “subjetividade”. Os 
problemas centrais estão, agora, situados em algum ponto entre os dois termos. Pra 
mim os estudos culturais dizem respeito às formas históricas da consciência ou da 
subjetividade, ou às formas subjetivas pelas quais nós vivemos ou, ainda, em uma 
síntese bastante perigosa, talvez uma redução, os Estudos Culturais dizem respeito 
ao lado subjetivo das relações sociais. (Richard Johnson,2006, p. 25) 
 
        

          Aproveitando um momento tão fértil de idéias e novas abordagens sobre o estudo da 

história, propomos ir além de uma avaliação positivista, embasada na certeza rigorosa dos 

fatos e também marxista analisando os determinismos da superestrutura que nos feche as 

portas da cultura ou de conceitos ligados a ela, mas sim construindo um pensamento voltado 

a novas abordagens. Esse novo enfoque essa nova abordagem responde pelo nome de 

História Cultural. 

 

            Esse pensamento ligado a novos modelos e abordagens foi comentado por Sandra 

Pesavento: 

 

De uma certa forma, podemos,  por um lado, falar de esgotamento de modelos e de 
um regime de verdades e de explicações globalizantes, com aspiração à totalidade, 
ou mesmo de um fim para as certezas normativas de análise da história até então 
ausentes. Sistemas globais explicativos passaram a ser denunciados, pois a 
realidade parecia mesmo escapar a enquadramentos redutores, tal a complexidade 
instaurada no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. (PESAVENTO, 2003, p. 8,9) 

                                       

             As palavras de Sandra Pesavento é uma confirmação saudável e oportuna que nossa 

proposta de superarmos antigas formas de avaliação está no caminho onde nossas 

possibilidades de avaliar o objeto, com certeza se multiplicam, porém não será uma busca 
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irresponsável de conceitos acabados, mas uma proposta de caminhos e perigos 

proporcionados pela Nova História cultural. Quando propomos soluções, automaticamente 

estamos levantando dúvidas e problemas, abrimos e fechamos portas em nossas buscas. 

Sobre esses perigos e o próprio uso do conceito de representação Peter Burke argumenta: 

 

Já se mencionou antes que as soluções para os problemas às vezes geram novos 
problemas. Tome-se a idéia de “representações”, por exemplo, um conceito central 
da NHC. Ela parece significar que imagens e textos simplesmente refletem ou 
imitam a realidade social. No entanto, vários praticantes da NHC há muito se 
sentem desconfortáveis com essa implicação. Em decorrência, tornou-se comum 
pensar e falar em “construção” ou “produção” da realidade (de conhecimento, 
territórios, classe social, doenças, tempo, identidade e assim por diante) por meio 
de representações. O valor e as limitações dessa idéia de construção cultural 
merecem ser discutidas em detalhe. (Peter Burke,0000, p. 99) 
 
 

                Mesmo com o desconforto de alguns praticantes da História Cultural sobre 

conceitos de representação, entendemos ser esse o caminho mais instigante em nossa busca. 

O século XXI tem seu início marcado pela ampla discussão dos novos conceitos ligados a 

história e também no que é comum chamarmos de construção de novos paradigmas. Ligados 

a esses novos conceitos temos de ficar, então, de olhos bem abertos sobre uma personagem 

que mostrou seu novo “guarda roupa”, estamos falando de Clio, a musa da história. Novas 

roupas para Clio são, com outras palavras, novos métodos, novos símbolos, novos sonhos e 

utopias, novas verdades.  

              Um mero discurso sem compromisso com os fatos explicaria de forma rápida e 

sucinta os símbolos que juntos formaram as representações de um determinado grupo, em 

uma determinada época, como é o caso da juventude goianiense no início dos anos de 1990, 

porém buscamos teoria, uma erudição maior para se encontrar com nossa prática e atingirmos 

uma análise consistente.  

                Nos anos de 1990, em especial a partir de 1992 os partidos políticos se revezavam 

nas acusações de corrupção do então presidente Fernando Collor, a juventude goianiense 

passava a freqüentar com maior assiduidade ás ruas da capital, a mídia mostrava e a 

repercussão chegava às ruas, as salas de aula, enfim ao cotidiano do brasileiro numa 

verdadeira “queda de braço” dos poderes e de interesses políticos. Momento fértil para novos 

elementos que somados constroem o que a História Cultural arriscaria chamar de 

representações, pois se relacionam com as formas integradoras da vida social. 

               As representações da juventude goianiense no fim da era Collor se desenvolveram 

em meio a sonhos e pesadelos, mentiras e verdades, uma quantidade grande de interrogações, 

mas também exclamações. Faziam germinar e crescer naquele momento uma(s) forma(s) de 
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ver o real, como disse Pesavento, através do seu real.     

                  Anterior a data do impeachment, diversas decisões importantes em relação ao 

mesmo assunto foram tomadas na capital da República, isso sempre mobilizava caravanas de 

carros e ônibus para Brasília com o objetivo de pressionar o Congresso de forma que 

contribuísse com a cassação do presidente. Em todas elas a capital goiana enviou centenas de 

pessoas para frente do Congresso Nacional. O DCE da Universidade Católica e o DCE da 

Universidade Federal de Goiás sempre estiveram envolvidos, contribuindo com o movimento 

que contribuiu com o afastamento do presidente Collor que tomara posse dois anos antes. As 

lideranças políticas do período repetiam em seus discursos que era necessário politizar a base 

do movimento. Qual a importância da consciência política em determinado grupo? Havia 

então uma consciência política entre a juventude que freqüentava as ruas gritando “Fora 

Collor?” Essa mesma juventude tinha interesse ou conhecimento coerente sobre o contexto 

político nacional ou mesmo internacional? Não buscamos respostas conclusivas para cada 

indagação feita, porém são necessárias as perguntas e dúvidas para que aja busca e 

construção do conhecimento histórico e científico.    

              O início dos anos de 1990 foi marcado pelo fim da Guerra Fria, o muro de Berlim 

não separava mais a Alemanha, a URSS já havia se desmantelado, se discutia o 

neoliberalismo, as privatizações e a globalização, a internet encurtava as distâncias entre os 

países e as pessoas e o Rock Nacional que desenvolveu, cresceu e mostrou sua cara nos anos 

80 do século passado faziam parte de um grande pacote de mudanças que se processavam 

num momento tão rico da história do Brasil. Esses acontecimentos estão recheados de 

símbolos, cores, valores e imagens que constituem as representações da juventude daquela 

época. 

 

              O fim do regime militar no país, com certeza não significou mudanças rápidas e 

profundas na realidade política/social no Brasil. Havia uma nova Constituição (CF/88) e o 

governo de José Sarney que assumiu o poder com a morte de Tancredo Neves eleito pelo 

voto indireto após o fracasso das “Diretas Já”. Seria possível escrever uma nova página da 

história do Brasil distantes do autoritarismo dos militares? Havia uma consciência política no 

seio da juventude goianiense? O que mudaria com a abertura? “A constituinte foi feita 

olhando o retrovisor, para destruir tudo aquilo que tinha sido feito pelos militares”, afirmou 

Jarbas Passarinho. Senador constituinte de 1988 (www.kufs.ac.jp/...news.prof). É possível 

olharmos o passado e não repetir os mesmos erros de acordo com nosso pensamento e 

realidade atual como afirmou o senador Passarinho? São questões que trataremos na 
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seqüência de nossa abordagem, com destaque para os conceitos de representação.  

               Não vamos dividir a juventude de Goiânia em dois grupos distintos, os que tinham 

consciência e os que não tinham consciência política no período enfocado por nós. 

Entendemos que isso não seja possível nem importante, mas buscaremos na História Cultural 

Conceitos de representação e imaginário como forma de uma avaliação coerente das 

representações da juventude goianiense no fim da era Collor. Como disse Sandra Pesavento 

sobre representações: 

 

As representações construídas sobre o mundo não só se colocam no lugar 
destemundo, como fazem com que os homens percebam a realidade e pautem a 
sua existência. São matrizes geradoras de condutas e práticas sociais, dotadas de  
força integradora e coesiva, bem como explicativa do real. Indivíduos e grupos dão 
sentido ao mundo por meio das representações que constroem sobre a 
realidade.(PESAVENTO, 2003, p. 39) 
 
 

                 O termo consciência de acordo com os principais dicionários da língua portuguesa 

significa conhecimento ou percepção do que se passa em nós; faculdades que se tem de 

julgar os próprios atos, voz secreta da alma que aprova ou desaprova. O termo consciência 

era muito discutido entre a juventude do período, porém esse não é único caminho para se 

analisar as representações da referida juventude. Um grande número de jovens saia de 

madrugada de suas casas em Goiânia rumo a Brasília para pedir a saída de Collor. Na época 

se questionava: tinham consciência daquele momento político que passava o país ou apenas 

eram “levados” por um momento, por uma influência significativa da mídia? Tânia Navarro 

Swain (1994, p. 44) explica que a noção de ‘inconsciente’ em ciências sociais, trazidas pela 

psicanálise freudiana, incita a um aprofundamento na análise das formações sociais, abrindo 

á pesquisa novas dimensões do ser. Essas representações construídas não são simples 

conseqüências de termos como consciência ou inconsciência. Veja então as palavras de 

François Dosse sobre consciência política: 

 

A consciência política nascente, fonte de identificação cidadã, torna possível a 
oscilação do legendário homérico para o continente do histórico, uma perspectiva 
pragmática que permite a transição da herança cultural às gerações futuras. É, 
portanto, a consciência política que permite passar da essência épica do discurso à 
existência política. (François Dosse, 2003, p. 14) 
 
 

              Os conceitos de representação se multiplicam junto à História Cultural, abrindo um 

universo de novas possibilidades de avaliação, porém as constantes mudanças ocorridas nas 

sociedades modernas, não podem ser desprezadas quando buscamos mergulhar num espaço e 
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tempo para amadurecer uma idéia a cerca de um determinado grupo em um determinado 

local.  

              Na medida em que aprofundarmos nos conceitos de representação e imaginário será 

possível ao menos uma idéia mais clara sobre o assunto. Em uma visão materialista histórica 

e dialética Marx se refere às representações da seguinte maneira: 

 

A produção das idéias, representações, da consciência estão a princípio 
directamente entrelaçada com a actividade material e o intercâmbio material dos 
homens, linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercambio espiritual 
dos homens aparecem aqui ainda como efluxo directo do seu comportamento 
material. O mesmo se aplica à produção espiritual como ela se apresenta na 
linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica, etc. de um 
povo. Os homens são os produtores de suas representações, idéias, etc., mas os 
homens reais os que realizam [ die wirklichem, wirkenden Menschem ],tal como se 
encontram  condicionados por um determinado desenvolvimento das suas forças 
produtivas e do intercâmbio que a estas corresponde até a suas formações mais 
avançadas. (Marx e Engels, 1982, p. 13,14). 
 
                                                         

           Falamos então das representações, da juventude em questão e a do próprio historiador 

ao voltar em uma determinada época para e se apoderar de um objeto de estudo. Nesse caso o 

historiador não vai reproduzir o passado como era, mas reconstruí-lo a partir do seu real.  O 

que nos possibilita buscarmos informação sobre essas representações é o fato de buscarmos 

subsídios de análises na própria História Cultural, rompendo com velhos paradigmas e 

contribuindo com afirmação de novos conceitos de história e formas de estudo e análises de 

um determinado objeto. 

           Os novos paradigmas explicativos da realidade como as representações, e o 

imaginário não nos dão o poder de simplesmente aniquilar o que fora construído nos séculos 

anteriores na área do conhecimento, porém nos abre as portas para a superação dessas 

mesmas práticas por outras que com certeza no futuro irão questionar os conceitos atuais que 

se envolvem com a História Cultural. È necessário revolucionar como afirma Marx: 

 

É o permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de todas as 
condições sociais, a incerteza e os movimentos eternos... Todas as relações fixas e 
congeladas, com seu cortejo de vetustas representações e concepções, são 
dissolvidas, todas as relações e concepções, são dissolvidas, todas as relações 
recém-formadas envelhecem antes de poderem ossificar-se. Tudo que é sólido 
desmancha no ar... (Marx e Engels, 1973. p. 70) 
 
 

As novas possibilidades de análises proporcionadas pela História Cultural vão de 

encontro ao pensamento de Marx quando diz que é necessário revolucionar, então estamos 

enunciando que a daqui a algum tempo a própria História Cultura vai ceder espaços para 
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outras formas de avaliar o passado, num constante e importante revolucionar. Não podemos 

fechar as portas para o novo e nem ignorar totalmente o antigo. 

            Entendemos que o mundo é um constante renovar, mas não podemos deixar de espiar 

muito bem o passado como forma de avaliá-lo no presente com uma nova roupa, um novo 

olhar, mesmo que tenhamos vivido, ou não, esse tempo passado. O passado agora visto, com 

os olhos do presente todos formados por elementos culturais e atuais e não com as sombras 

de um passado dogmático ou fechados aos olhos de um pensamento renovador.  Como 

observa Rosa Pesavento, “Estamos, pois, diante de representações do passado que se 

constroem como fontes através do olhar do historiador. Mas não esqueçamos que o 

historiador da cultura visa, por sua vez, a reconstruir com as fontes as representações da vida 

elaboradas pelos homens do passado”. .(PESAVENTO, 2003, p. 42). 

         Falar de consciência ou inconsciência política de um grupo específico em uma 

determinada época em um determinado lugar é então, de acordo com esse novo foco 

epistemológico, falar das representações desse grupo sejam elas oriundas de uma 

compreensão política dos fatos ou se são advindas de um modismo lançado pelos meios de 

comunicação de massa ou as duas juntas, tudo conectado com o compromisso do historiador 

de buscar informações no passado através de novas sensibilidades de se ver o mundo.    

             Um novo ingrediente se manifesta como mudança epistemológica através da História 

Cultural: o imaginário. Analisando mais esse conceito buscamos então nos aproximar ainda 

mais de uma avaliação coerente sobre as construções da juventude goianiense nom fim da era 

Collor. Em uma entrevista concedida a Revista FAMECOS, 2001 p. 76, Michel Maffesoli se 

refere ao imaginário como “estado de espírito de um grupo, de um país, de um Estado-nação, 

de uma comunidade, etc. O imaginário estabelece vínculo. É cimento social. Logo, se o 

imaginário liga, une numa mesma atmosfera, não pode ser individual”. As representações de 

um determinado grupo podem então se relacionar ao imaginário desse mesmo grupo, pois é 

um conjunto de imagens armazenadas por indivíduos e, ou por uma coletividade que formam 

esse imaginário. 

          Qual a relação coerente entre representação e imaginário pode ser feita quando 

propomos utilizar desses conceitos para analisar um objeto, um fato histórico? Tânia Navarro 

afirma sobre o assunto:  

 

O imaginário trabalha um horizonte psíquico habitado por representações e 
imagens canalizadoras de afetos, desejos, emoções esperanças, emulações; o 
próprio tecido social é urdido pelo imaginário – suas cores, matizes, desenhos 
reproduzem a trama do fio que os engendrou. O imaginário seria condição de 
possibilidade da realidade instituída, solo sobre o qual se instaura e instrumento de 
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sua transformação. (Tânia Nanarro, 1994,p. 48). 
                                          

                Sandra Pesavento (2003, p.43) explica: entende-se por imaginário um sistema de 

idéias e imagens de representação coletiva que os homens, em todas suas épocas, construíram 

para si dando sentido ao mundo. As ações e atitudes de um determinado grupo estão 

relacionadas a um conjunto de representações, não interessando o endereço de origens 

dessas, se é através da mídia, de partidos ou movimentos, na realidade é a soma de tudo que 

habita o pensamento dessa juventude em um tempo e local. Falamos de um espaço e tempo 

por que as representações de um determinado período poderão possibilitar decifrar a 

realidade desse mesmo passado.  

              A História Cultural não defende o estudo e análise apenas dos momentos mais 

efervescentes de uma sociedade como em guerras ou revoluções, mas não nega que nesses 

momentos especiais, assim como no processo de afastamento do presidente Fernando Collor 

de Melo ocorrem uma explosão da imaginação social. Quando a imprensa levou as primeiras 

suspeitas de corrupção do então presidente ao conhecimento da sociedade brasileira, até o dia 

do impeachment, emergia então, a formação de representações ligadas a esse fato, como 

afirmou o historiador Bronislaw Baczko, “os homens constroem representações para conferir 

sentido ao real”. O imaginário é um mosaico formado por fragmentos, pedaços, cacos, 

imagens, sonhos e utopias da realidade, conhecidas por representações, que de acordo com 

alguns autores da Nova História só são importantes quando aplicadas às práticas sócias. 

               As representações construídas pela juventude durante o processo de afastamento do 

presidente Fernando Collor não é o reflexo fiel da realidade do momento, mas como esse 

mesmo grupo imaginava, sonhava ser essa realidade.  As representações desse grupo, desse 

coletivo formam o imaginário local.  

               O filósofo Cornelius Castoriadis (1982, p. 156) vai além nessa interpretação sobre 

imaginário quando afirma que esse se forma “conforme as finalidades” da sociedade e 

decorrem de condições reais e preenche uma função essencial. A sociedade de um 

determinado local, como a juventude goianiense no fim da era Collor, constrói suas 

representações e seu imaginário ligados a um mundo real que os cerca. As informações, o 

pensamento comum da época, a concentração na praça esperando o ônibus, as revistas mais 

lidas, o sonho de ver na saída de um presidente a forma de superar abismos sócias históricos, 

a sombra de um passado próximo como o fim do regime militar no país, o resultado das 

“Diretas Já”, a própria crença no jovem político alagoano na presidência deixava uma chama 

acesa que se alastrou ainda mais quando teve início as acusações de corrupção no governo 
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Collor, quando informações, verdadeiras ou mentirosas, chegavam no âmago da sociedade e 

especificamente no da juventude da capital goiana, sobre o impeachment do presidente, 

ocorria então uma explosão do  imaginário daquele grupo. Representações são formadas por 

um mesmo conjunto de fatores. Isso é muito comum em qualquer lugar, mesmo durante a 

Revolução Bolchevique de 1917 na Rússia ou em Cuba 1959, ou mesmo no centro de Paris 

em 1968, havia grupos com essas características. Como cada grupo constrói uma visão da 

realidade, o impeachment de Collor foi sem dúvida um grande acontecimento político na 

história desse país, a juventude goianiense possuía uma visão dessa mesma realidade que na 

verdade significa a construção de suas próprias representações que de forma coletiva formava 

seu próprio imaginário. Representações não são opções livres onde cada um as escolhe 

conforme suas preferências são formadas pelos mesmos fatos, informações e compreensão de 

uma realidade. Cada grupo as enxerga conforme suas convicções, sonhos e desejos 

construindo então uma visão sobre o real.   
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