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RESUMO 

 

Problematização conceitual acerca das definições de “coronelismo”, “coronelismo 

eletrônico” e clientelismo. Historia a criação e uso do termo a partir de Victor Nunes 

Leal e sua utilização trazida à reflexão das políticas de comunicação, especialmente na 

área de mídia eletrônica de televisão. Demonstra a trajetória conceitual dos três termos e 

como eles relacionam-se com a realidade sócio-econômico-brasileira, evidenciando a 

superação de “coronelismo” como categoria, a ascensão do clientelismo e problematiza 

o uso do termo “coronelismo eletrônico”, a partir dos elementos trabalhados acerca dos 

conceitos trazidos ao debate no campo da reflexão da comunicação. 
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1. Introdução 

 

Neste texto, trazemos parte da reflexão desenvolvida a partir de trabalho de 

pesquisa desenvolvido em dissertação de mestrado que, dentre outros elementos 

conceituais, investigou o uso de categorias como “coronelismo eletrônico” para 

expressar a realidade contemporânea da concentração do controle dos meios de 

comunicação, em especial da mídia eletrônica de televisão. 

Para o recorte objetivado a esta comunicação oral, trabalhamos 

especificamente a obra “Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime 

representativo no Brasil”, de Victor Nunes Leal e sua influência para a compreensão da 

formação social brasileira. A partir desse ponto de partida, realizamos um paralelo que 

foi emergindo no campo teórico das comunicações que assimilou o conceito de Leal, 

pertinente à análise da estrutura social e agrária do país para explicar a situação de 

dominação exercida no Brasil do tempo de Colônia até o início do século XX, mas, em 

nossa perspectiva, apropriado com equívocos pela pesquisa e movimento social de 

democratização das comunicações no país. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 8 – Estudos Interdisciplinares do XIX Congresso de Ciências da Comunicação na 

Região Nordeste, realizado de 29 de junho a 1 de julho de 2017. 

 
2 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFMA, e-mail: franklin.ufma@gmail.com 
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Assim, tal como Leal, que no capítulo final de seu livro anotava, “com esta 

singela contribuição ao estudo do „coronelismo‟, não tivemos o propósito de apresentar 

soluções; apenas nos esforçamos por compreender uma pequena parte dos nossos males. 

Outros, mais capacitados, que empreendam a tarefa de indicar o remédio” (LEAL, 1978, 

p. 258), também esperamos oferecer neste trabalho não respostas prontas, mas uma 

contribuição para a formulação correta da questão do controle exercido sobre meios de 

comunicação por aqueles que passamos a denominar como “donos da mídia”. 

 

2. Apontamentos para o debate conceitual sobre “coronelismo”, “coronelismo 

eletrônico” e clientelismo. 

 

A reflexão pioneira sobre as relações de domínio instaladas no Brasil a 

partir da configuração das forças políticas no município, seus vínculos com a 

propriedade da terra e o aparelho do Estado foi a principal contribuição de Victor Nunes 

Leal à compreensão da formação social brasileira. 

Publicado pela primeira vez em 1949, o livro “Coronelismo, Enxada e 

Voto” recebeu prefácio de Barbosa Lima Sobrinho em sua reedição de 1975. Nela, ele 

prefacia: 

 

O livro de Victor Nunes Leal, desde o seu aparecimento, passou a 

valer como um clássico de nossa literatura política. Não é um 

aglomerado de impressões pessoais, mas uma análise profunda de 

realidades, que aprofundaram suas raízes na organização agrária, 

como produto espontâneo do latifúndio. Seu estudo levou em conta a 

presença do Município, assim como o relacionamento com os demais 

poderes públicos do país, o estadual e o federal. A base de poder vem, 

senão da propriedade, pelo menos da riqueza (LEAL, 1978, p. XIV). 

 

O termo “Coronel”, incorporado à nossa língua portuguesa, trata-se de um 

vocábulo cujo sentido consolidou-se como expressão de liderança política. Essa 

personagem da política brasileira tem base, data e local de advento. Tomemos nota 

ainda do prefácio de Barbosa Lima Sobrinho: 

 

A Guarda Nacional, criada em 1831, para substituição das milícias e 

ordenanças do período colonial, estabelecera uma hierarquia, em que a 

patente de Coronel correspondia a um comando municipal ou 

regional, por sua vez dependente do prestígio econômico ou social de 

seu titular, que raramente deixaria de figurar entre os proprietários 

rurais. De começo, a patente coincidia com um comando efetivo ou 

uma direção, que a Regência reconhecia, para a defesa das 
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instituições. Mas, pouco a pouco, as patentes passaram a ser avaliadas 

em dinheiro e concedidas a quem se dispusesse a pagar o preço 

exigido ou estipulado pelo poder público [...]. 

Recebida de graça, como uma condecoração, acompanhada de ônus 

efetivos, ou adquirida por força de donativos ajustados, as patentes 

traduziam prestígio real, intercaladas numa estrutura social 

profundamente hierarquizada como a que costuma corresponder às 

sociedades organizadas sobre as bases do escravismo. No fundo, 

estaria o nosso velho conhecido, o latifúndio, com os seus limites e o 

seu poder inevitável (LEAL, 1978, p. XIII). 

 

Temos, então, que a origem do vocábulo “coronelismo”, sintetizada pelo 

historiador e filólogo Basílio de Magalhães, a pedido de Leal (1978, p. 19), em nota de 

rodapé, decorre de “brasileirismo” remoto aos autênticos ou falsos “coronéis” da extinta 

Guarda Nacional, criada em 18 de agosto de 1831 e que, “durante quase um século, em 

cada um dos nossos municípios existia um regimento da Guarda Nacional” 

(MAGALHAES apud LEAL, 1978, p. 21), cujo posto de comando, o de “coronel”, era 

dado ao chefe político local, “[...] os mais opulentos fazendeiros ou os comerciantes e 

industriais mais abastados”. (MAGALHAES apud LEAL, 1978, p. 21). 

A partir desse sentido, “o tratamento de „coronel‟ começou desde logo a ser 

dado pelos sertanejos a todo e qualquer chefe político, a todo e qualquer potentado” 

(MAGALHAES apud LEAL, 1978, p. 19), superando até mesmo a honraria de 

“doutor”, tratamento dado àqueles que, nos fins do século XVIII, alcançavam o grau 

acadêmico de bacharel em Medicina ou Direito. Rubens do Amaral (apud Leal, 1978, p. 

22), explica que os doutores exerciam o domínio no âmbito da cidade, como chefe 

político urbano, pela inteligência, cultura, prestígio da palavra e serviços prestados na 

advocacia e na medicina, fosse às famílias ricas ou às massas pobres. Os coronéis 

dominando a partir de suas fazendas, geralmente auxiliados pelos padres, farmacêuticos, 

comerciantes e, também, pelo genro-doutor – a fachada moderna do coronelismo como 

força política (FREIRE apud LEAL, 1978, p. 22). Segundo Basílio de Magalhães, 

 

[...] foram tais “coronéis” os que deram ensejo ao significado especial 

que tão elevado posto militar assumiu, designando 

demopsicologicamente “o indivíduo que paga as despesas”. E, assim, 

penetrou o vocábulo “coronelismo” na evolução político-social de 

nosso país, particularmente na atividade partidária dos municípios 

brasileiros (MAGALHAES apud LEAL, 1978, p. 21). 

 

Nesse contexto, o “coronel” é aquele que 
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[...] comanda discricionariamente um lote considerável de votos de 

cabresto. A força eleitoral empresta-lhe prestígio político, natural 

coroamento de sua privilegiada situação econômica e social de dono 

de terras. Dentro dessa esfera de influência, o “coronel” como que 

resume em sua pessoa, sem substituí-las, importantes instituições 

sociais (LEAL, 1978, p. 23). 

 

Circunscrito a esse status, Leal delineia ainda que o perfil econômico-

financeiro do “coronel” é de alguém tido como rico, mas, na verdade, não passa de um 

fazendeiro remediado. “Gente que tem propriedades e negócios, mas não possui 

disponibilidades financeiras; que tem o gado sob penhor ou a terra hipotecada; que 

regateia taxas e impostos, pleiteando condescendência fiscal; que corteja os bancos e 

demais credores, para poder prosseguir em suas atividades lucrativas.” (LEAL, 1957, p. 

24). Mas, apenas frente a um roceiro, em comparação com a pobreza deste, o fazendeiro 

é um homem rico. 

A influência política dos fazendeiros na política local está diretamente 

relacionada à distribuição da propriedade e da composição das classes na sociedade 

rural no Brasil, sustenta Leal (1978). Trata-se da concentração agrária. 

Para Leal (1978), o “coronelismo” é mais que a sobrevivência do poder 

privado, hipertrofiado e fenômeno típico do Brasil Colônia. É a manifestação desse 

poder privado sob bases representativas extensas do regime político. Um regime 

representativo sobreposto a uma estrutura social e econômica inadequada. 

Assim, a principal característica do “coronelismo” é ser, sobretudo, “um 

compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, progressivamente 

fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente dos senhores 

de terras [...]” (LEAL, 1978, p. 20). Dessa característica fundamental, anota Victor 

Nunes Leal (1978), resultam características secundárias como “mandonismo”, 

“filhotismo”, o falseamento do voto, a desorganização dos serviços locais. 

É na estrutura social do Brasil dos anos 1930/1940, que Vitor Nunes Leal 

identifica essas características constitutivas do “coronelismo”, tais como: 

(i) o paternalismo: favores de toda ordem, desde o emprego público até os 

mínimos obséquios – com sua recíproca: negar pão e água ao adversário (LEAL, 1978); 

(ii) o mandonismo: é a perseguição aos adversários, sob a máxima “para os 

amigos pão, para os inimigos, pau” (LEAL, 1978, p. 39); 
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(iii) o filhotismo: a outra face do mandonismo, que consiste em convocar 

agregados para a “gamela municipal” e, de outro lado, utiliza o dinheiro público, bens e 

serviço do governo municipal nas batalhas eleitorais (LEAL, 1978, p. 39); 

(iv) o Familiarismo decorrente do patrimonialismo, sobre o qual Emilio 

Willems (apud LEAL, 1978, p. 43) anota: “O patrimonialismo das estruturas políticas 

locais sobreviveu [...] O chamado familiarismo e outras formas de nepotismo podem ser 

classificados como aspectos do patrimonialismo”. Para o autor, exemplo disso é a 

ascensão de uma pessoa ao comando de uma organização politico-administrativa que, 

consigo, traz vizinhos, parentes e amigos aos cargos de confiança do novo potentado. 

O coronelismo é um sistema baseado na reciprocidade. De um lado, os 

coronéis que conduzem magotes de eleitores; do outro, o Estado que possui o erário, os 

empregos, os favores, a força policial. Ambos interligados pelo prestígio que um 

empresta ao outro. Demonstra Leal (1978, p. 43): 

 

[...] o prestígio próprio dos “coronéis” e o prestígio de empréstimo que 

o poder público lhes outorga são mutuamente dependentes e 

funcionam ao mesmo tempo como determinantes e determinados. Sem 

a liderança do “coronel”- firmada na estrutura agrária do país –, o 

governo não se sentiria obrigado a um tratamento de reciprocidade, e 

sem essa reciprocidade a liderança do “coronel” ficaria sensivelmente 

diminuída. 

 

Assim, continua Leal, “o „coronelismo‟ assenta, pois, nessas duas fraquezas: 

fraqueza do dono de terras, que se ilude com o prestígio do poder, obtido à custa da 

submissão política; fraqueza desampara e desiludida dos seres quase sub-humanos que 

arrastam a existência no trato das suas propriedades.” (LEAL, 1978, p. 56). 

É a par dessa elaboração, que Barbosa Lima Sobrinho fornece uma 

atualíssima reflexão sobre as possíveis formas de continuidade do “coronelismo”. 

Escreve ele: 

 

Victor Nunes Leal tem razão, quando observa que o “„Coronelismo‟ 

corresponde a uma quadra da evolução de nosso povo”. E uma quadra, 

que por isso mesmo, nunca se reproduz ou se repete, só se pode 

encontrar bem refletida na velocidade dos instantâneos. [...] 

O “Coronelismo”, em 1975, não será a mesma cousa que o de 1949. 

Dia a dia o fenômeno social se transforma, numa evolução natural, 

em que há que considerar a expansão do Urbanismo, que liberta 

massas rurais vindas do campo, além de modificações profundas nos 

meio de comunicação. A faixa do prestígio e da influência do 

“Coronel” vai minguando, pela presença de outras forças, em torno 

das quais se vão estruturando novas lideranças, em torno de profissões 

liberais, de indústrias ou de comércios venturosos. O que não quer 
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dizer que tenha acabado o “Coronelismo”. Foi, de fato, recuando e 

cedendo terreno a essas novas lideranças. Mas a do “Coronel” 

continua, apoiada aos mesmos fatores que a criaram ou 

produziram. Que importa que o “Coronel” tenha passado a Doutor? 

Ou que a fazenda se tenha transformado em fábrica? [...] A realidade 

subjacente não se altera, nas áreas a que ficou confinada. O fenômeno 

do “Coronelismo” persiste, até mesmo como reflexo de uma situação 

de distribuição de renda, em que a condição econômica dos proletários 

mal chega a distinguir-se de miséria. O desamparo em que vive o 

Cidadão, privado de todos os direitos e de todas as garantias, concorre 

para a continuação do “Coronel”, arvorado em protetor ou defensor 

natural de um homem sem direitos. (Barbosa Lima Sobrinho in LEAL, 

1978, p. XV – grifos nossos). 

 

Eis os elementos para um ponto de partida para a reflexão sobre o 

“coronelismo”: a dinamicidade do processo social, a decadência do fenômeno em seus 

aspectos originais, embora se mantenham os fatores que o condicionaram. Assim, 

“continua, pois, o „Coronelismo‟, sobre novas bases, numa evolução natural, 

condicionada pelos diversos fatores que determinam o seu poder ou a sua autoridade”, 

conclui Barbosa Lima Sobrinho (in LEAL, 1978, p. XVI). 

Não por outro motivo, tornou-se tão imediata a assimilação desse conceito à 

realidade do controle da mídia no Brasil – onde teríamos uma espécie de “coronelismo 

eletrônico”. Termo pelo qual se busca identificar a concentração da propriedade dos 

veículos de comunicação com a propriedade da terra no Brasil, cuja posse se concentra 

em poucos e que, na História do Brasil, significou também concentração de poder 

político nas mãos dos chamados “coronéis”. Para o campo, a necessidade de uma 

reforma agrária. Para a comunicação, uma “reforma agrária” do ar – a que passa pela 

democratização nos critérios de concessão de canais de rádio e TV. Conceito 

consolidado na reflexão teórica em exemplos como nesta elaboração de Santos e 

Capparelli (2005) acerca do controle sobre as emissoras de televisão: 

 

Essa configuração política tem vital importância no cenário das 

comunicações dada a posição estratégica da televisão aberta como 

principal meio de informação do país e por ser um meio de recepção 

gratuita. Através dela os antigos coronéis políticos transformaram-se 

em coronéis eletrônicos, que, em lugar da propriedade rural, usam 

agora a propriedade de estações geradoras e retransmissoras como 

forma de extensão dos seus poderes (SANTOS, CAPPARELLI, 2005, 

p. 78). 

 

Tal perspectiva decorre de muitos paralelos com a própria elaboração de 

Leal (1978) com a qual se pode relacionar a situação da mídia brasileira, a saber: 
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a) Os proprietários dos meios de comunicação, especialmente das emissoras 

de televisão são como os donos de terras, o “coronel” que retrata Leal: somente tidos 

como ricos frente à miséria do povo que controla; 

b) Tal qual a propriedade da terra está nas mãos do tradicional “coronel”, 

elemento central da estrutura agrária concentrada, numa reflexão paralela, é tentador 

dizer o mesmo em relação às emissoras de radiodifusão no País. A influência dos donos 

da mídia na política local (e nacional) está diretamente relacionada à distribuição das 

concessões de rádio e televisão e da composição da classe detentora da mídia no Brasil; 

c) Analogamente, é possível fazer um paralelo também com a situação da 

radiodifusão no País. A influência dos donos da mídia na política local (e nacional) está 

diretamente relacionada à distribuição das concessões de rádio e televisão e da 

composição da classe detentora da mídia no Brasil. Trata-se da concentração da mídia 

eletrônica; 

d) e, sobretudo, também como “a falta de autonomia legal do município 

nunca chegou a ser sentida como problema crucial, porque sempre foi compensada 

com uma extensa autonomia extralegal, concedida pelo governo do Estado ao partido 

local de sua preferência” (LEAL, 1978, p. 255 – grifo nosso), a autonomia extralegal 

dos proprietários de televisão é claramente observável, seja nas trocas dos controles 

acionários das emissoras, muitas das vezes, à margem do Estado brasileiro, seja nos 

arrendamentos e vendas de espaços na grade de programação, o que carece de respaldo 

legal, afora o evidente uso político de tais emissoras. 

Ocorre que, à luz de uma reflexão crítica rigorosa, as semelhanças param 

por aí. A partir das reflexões levantadas sobre o conceito, não devemos confundir a 

realidade expressa pelo coronelismo (do século XIX) – e que se refere a outro sistema 

político nacional que existiu no País, que é datado historicamente – com a situação 

atual. Em consequência, o termo elaborado a partir de “coronelismo”, o “coronelismo 

eletrônico”, também não dá conta do que é a realidade contemporânea que busca retratar 

no âmbito das concessões dos canais de rádio e televisão: o processo de concentração da 

posse da mídia eletrônica, a partir dos anos 1990, em poder de poucos proprietários, 

geralmente políticos – os donos da mídia. 

Estamos em bases mais acertadas se tratarmos de clientelismo aplicado à 

mídia eletrônica ou clientelismo eletrônico, uma melhor caracterização à realidade e 

propriedade e uso dos meios eletrônicos em debate, dado que o clientelismo, de modo 
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geral, indica um tipo de relação bilateral que envolve a troca de favor, benefícios, 

isenções, apoio político e votos. Perpassa toda a história política do país. 

O clientelismo eletrônico tem afinidade com o mandonismo, que expressa o 

exercício do poder por estruturas oligárquicas e personalizadas. O mandão – um 

potentado, chefe, ou “coronel” – é o indivíduo que, de posse do controle de recurso 

estratégico, a exemplo da propriedade da terra ou dos meios de comunicação, adquire 

certa pertença sobre a população do território sob seu domínio que a impede de exercer 

livremente a política e o comércio. Clientelismo, todavia, nada tem em comum com 

“coronelismo”. 

O clientelismo pode mudar de parceiros, aumentar ou diminuir ao longo da 

história. “Nesse sentido, é possível mesmo dizer que o clientelismo se ampliou com o 

fim do coronelismo e que ele aumenta com o decréscimo do mandonismo” 

(CARVALHO, 1997, p. 233). 

Assim, do século XIX ao XXI, observamos o ápice do “coronelismo” até 

metade do século XX, entrando em declínio a partir daí. Sua face menos explícita, o 

mandonismo, da mesma maneira. Enquanto, em momentos de maior ou menor 

destaque, mas nunca curva crescente a partir da segunda metade do século XX, o 

clientelismo vem se consolidando na sociedade brasileira, mesmo frente a 

movimentações que buscam torna republicana o uso da coisa pública, e não 

patrimonialista ou sob interesse privado de grupos que controlam as políticas de Estado. 

Movimento do processo histórico que poderíamos ilustrar na figura abaixo: 

 

Figura 1: Relação entre “Coronelismo, mandonismo e clientelismo 
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José Murilo de Carvalho, em seu texto “Mandonismo, Coronelismo, 

Clientelismo: uma discussão conceitual”, registra: 

 

Temos, assim, três conceitos relacionados, mas não sinônimos, 

guardando cada um sua especificidade, além de representarem curvas 

diferentes de evolução. O coronelismo retrata-se com uma curva tipo 

sino: surge, atinge o apogeu e cai num período de tempo relativamente 

curto. O mandonismo segue uma curva sempre descendente. O 

clientelismo apresenta uma curva ascendente com oscilações e uma 

virada para baixo nos últimos anos. Os três conceitos, assim 

concebidos, mantêm uma característica apontada com razão por 

Raymond Buve (1992) como essencial em uma abordagem histórica: a 

idéia de diacronia, de processo, de dinamismo (CARVALHO, 1997, p. 

234). 

 

O “coronelismo” surge para sustentar uma classe de proprietários rurais que, 

em decadência econômica, utiliza-se da ascensão política do federalismo, onde o 

centralismo imperial – sob o presidente de Província, cargo de confiança do ministério 

no Império – se buscava substituir pelo governador de estado, que o sistema republicano 

almejava consolidar como ator político eleito para chefiar a política estadual. Os 

proprietários rurais, para continuar a subsistir como classe, trocam apoio político à 

emergência da República por sustentação econômica para manterem-se em face de seus 

dependentes e rivais. “A manutenção desse poder passava, então, a exigir a presença do 

Estado, que expandia sua influência [...]” (CARVALHO, 1997, p. 231). 

No “coronelismo eletrônico” do fim do século XX e início do XXI, temos o 

inverso. Os proprietários da mídia eletrônica, para manter o poder econômico, capturam 

a esfera pública acessível via mídia para se manter politicamente como classe 

dominante e à serviço do sistema do capital – modo de produção que inexistia no tempo 

do coronelismo. 

Clientelismo eletrônico seria, a nosso ver, uma melhor caracterização à 

realidade e propriedade e uso dos meios eletrônicos em debate.
3
 Dessa forma, se o que 

melhor caracteriza o clientelismo é o sistema de troca, a posse do veículo a uns (os 

empresários, donos da mídia) em troca da visibilidade privilegiada ao público a outros 

(os políticos, que aprovam a concessão de rádio e televisão), temos no campo da mídia 

o que denominaríamos de clientelismo eletrônico em sua face mais evidente. 

 

                                                 
3 Que também se relaciona a outra situação, o “patrimonialismo” na mídia eletrônica. No sentido amplo, a 

inexistência de distinções entre os limites do público e do privado, da apropriação privada da coisa pública (seja do 

espaço público pelos políticos, seja da concessão pública pelos empresários), notadamente na posse e controle dos 

veículos de comunicação. 
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Leal, em seu livro, projetava: 

 

A rarefação do poder público em nosso país contribui muito para 

preservar a ascendência dos „coronéis‟, já que, por esse motivo, estão 

em condições de exercer, extra-oficialmente, grande número de 

funções do Estado em relação aos seus dependentes. Mas essa 

ausência do poder público, que tem como consequência necessária a 

efetiva atuação do poder privado, está agora muito reduzida com os 

novos meios de transporte e comunicação, que se vão generalizando” 

(LEAL, 1978, p. 42). 

 

Neste caso, não mais que um ledo engano de Leal! Nessas décadas, não só o 

poder privado se fortaleceu, mesmo com a ascensão dos meios de comunicação que se 

generalizaram, e por ele foi capturado pela ausência contínua do poder público em 

regulamentar e promover políticas de comunicação democratizantes. Os “coronéis” 

desapareceram, mas os donos das terras e da mídia se fortaleceram. 

 

3. Considerações finais 

 

Leal acreditava ser “evidente que a decomposição do „coronelismo‟ só será 

completa, quando se tiver operado uma alteração fundamental em nossa estrutura 

agrária [...] – é um processo lento e descompassado, por vezes contraditório, que não 

oferece solução satisfatória para o impasse” (LEAL, 1978, p. 257). 

A realidade mostrou uma enorme capacidade adaptativa dos donos das 

terras. Não só se mantiveram como passaram a ocupar posições estratégicas no centro 

das decisões políticas do Estado brasileiro. Abriu-se mão da velha figura do “coronel”. 

Preservou-se sua antiga influência no aparelho estatal. 

A emergência da televisão e da mídia não neutralizou tal processo. Ao 

contrário, expressou-se tão parecido a ele que até a maneira de ser estudada despertou 

observações mais influenciadas pelas categorias trazidas ao estudo original do 

município e sua relação com o domínio político via “coronelismo”. 

Mas o “coronelismo eletrônico” trata-se de um equívoco teórico. O 

clientelismo, e sua versão midiática quanto à posse dos veículos de comunicação, 

especialmente da televisão, emerge como categoria que melhor demonstra a formação 

social brasileira, notadamente no campo da mídia, como buscamos demonstrar aqui. 

Que a emergência das novas mídias contribua para reversão desse quadro. O que, 
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infelizmente não ocorreu com a chegada do rádio e da televisão nos rincões brasileiros, 

como acreditavam Victor Nunes Leal e Barbosa Lima Sobrinho.  
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