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Resumo: 

 Este artigo tem o objetivo de analisar como o jornal chileno El Mercúrio divulga 

a presidente Michelle Bachelet Jeria, pretendendo responder à questão: O fato de ser 

mulher de alguma forma interfere no tratamento dispensado à presidente Bachelet pelo 

jornal El Mercurio? A análise concentrar-se-á na comparação entre o tratamento 

dispensado à presidente e o tratamento dispensado aos políticos, todos eles homens, que 

durante o período analisado (26/01/2008 a 01/02/2009), apresentavam-se como 

possíveis candidatos à presidência nas eleições marcadas para acontecer no final do ano 

de 2009.  
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1. Introdução 

 

 Este artigo representa a continuidade de uma investigação que visa entender a 

influencia que as questões de gênero exercem nos processos políticos da América latina 

na atualidade. A escolha de tratar sobre o caso da presidente chilena Michelle Bachelet 

Jeria deveu-se ao fato dela ser a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente no seu 

país e a um interesse pelo contexto internacional atual em que existem duas mulheres na 

América Latina à frente da administração de seus países, Bachelet no Chile e Cristina 

Fernandez de Kirchner na Argentina. 

 A escolha do jornal El Mercurio como base de análise escolhida para ilustrar a 

forma como a mídia chilena divulga a presidente Bachelet deveu-se à importância desse 

jornal na história da imprensa chilena. O jornal El Mercurio de Santiago foi fundado por 

Agustín Edwards Mac Clure, um milionário chileno que aos 19 anos herdou a fortuna 

de seu falecido pai Agustín Edwards Ross. Em 1880, a família Edwards já havia 

comprado o diário El Mercúrio de Valparaiso, fundado em 1827 e o diário La Epoca de 



Santiago. A ideia de criar o El Mercúrio de Santiago surgiu no ano de 1990 e 

concretizou-se dois anos depois, quando em 1º de junho de1902 deu-se a fundação do 

jornal. Edwards Mac Clure era um homem de múltiplos interesses, tinha participações 

em diversas outras empresas no país, era político e exerceu cargos públicos, como o de 

deputado e o de Ministro de Relações Exteriores durante a administração do presidente 

Germán Riesco, além de ter fundado diversos outros jornais e revistas, Las Ultimas 

Noticias de El Mercurio, em 1902; El Mercurio de Antofagasta em 1906; a revista Zig-

Zag em 1905; a revista infantil El Peneca em 1908; a revista de arte Selecta em 1909; e, 

em 1910, a revista Familia, dedicada ao público feminino. O objetivo de Edwards Mac 

Clure no El Mercurio de Santiago era fazer um jornal nos modelos de jornais 

americanos e europeus, que se afastavam das características panfletárias dos jornais do 

século XIX, valorizando a informação e perseguindo os ideais de neutralidade e 

objetividade, além de criar um negócio a ser administrado como uma verdadeira 

empresa jornalística, com planejamento, profissionais qualificados e o mais importante 

lucro. 

Precisamente, gran parte de los cambios y de los criterios que 

Edwards fue aplicando en El Mercurio, se habían ido incubando 

durante sus estadas en Europa y también durante su primer viaje 

a Estados Unidos, lugares en los que dedicaba gran parte de su 

tiempo a visitar los principales periódicos, para estudiar su 

funcionamiento y características. (Bernedo Pinto e Arriagada 

Cardini 2009) 

  

Diversos autores destacam a importância do El Mercurio no processo de 

modernização da imprensa chilena, mas frisam que ele não foi nem o primeiro a 

desenvolver uma postura de valorização da informação nem o primeiro a ser gerido 

como uma empresa, a exemplo do diário El Ferrocaril de Santiago que circulou entre os 

anos de 1855 a 1912. Segundo eles é preciso destacar também a difícil faze inicial 

atravessada pelo jornal El Mercurio, que nem sempre foi um negócio tão lucrativo, 

vindo a solidificar-se no mercado jornalístico chileno apenas no ano de 1904. 

 
Desde esta perspectiva es posible afirmar que El Mercurio 
recién logró posicionar su propuesta periodística y empresarial 
hacia el segundo semestre de 1904 y que para ello, su fundador 
debió sostener una ardua competencia, especialmente con 



periódicos como El Ferrocarril, El Diario Ilustrado, o el 
vespertino La Tarde; que para darle un renovado impulso a su 
proyecto hizo suyas las principales tendencias que estaban 
modelando un nuevo tipo de periódico en Estados Unidos y en 
Europa; que concibió a El Mercurio desde una lógica 
empresarial, donde la generación de utilidades en un plazo 
razonable, la inversión en nuevas tecnologías y la aplicación de 
estrategias eficientes de ventas y distribución jugaban un rol 
determinante; que en lo concerniente a su administración, 
organizó cuadros gerenciales que, además de sus conocimientos 
y aptitudes administrativas, tenían una visión muy completa del 
ejercicio periodístico; y que introdujo la concepción de que el 
producto que El Mercurio vendía era "información" y, en 
consecuencia, contrató periodistas profesionales, a tiempo 
completo, con capacidad de reportear las noticias, que fueran 
políticamente independientes y que estuvieran dispuestos a 
respetar una línea editorial tranquila, criteriosa, desapasionada y 
comprometida con el orden. (Bernedo Pinto e Arriagada Cardini 
2009) 

  

Para a nossa análise levaremos em conta que nos anos recentes o jornal El 

Mercurio é considerado um meio de comunicação identificado politicamente com os 

partidos de direita e com os grandes empresários, uma vez que seu atual dono Agustín 

Edwards Eastman, conserva até hoje o poder financeiro e a tradição da família Edwards. 

 Serão consideradas como objeto de análise nesse artigo as matérias publicadas 

na seção de política do jornal El Mercurio, disponíveis on-line através do site 

http://diario.elmercurio.com, entre os dias 26 de janeiro e 01 de fevereiro de 2009. 

Todas as matérias analisadas estiveram disponíveis também na versão impressa do 

jornal. 

 

 

2. A Presidente do El Mercurio 

 

2.1 Análise quantitativa 

  

Durante a semana analisada foram publicadas ao todo 47 matérias na seção de 

política do jornal El Mercurio, dessas apenas 15 matérias, representando 32% do total, 

citavam a presidente Michelle Bachelet. Foi feita referencia a sua pessoa nos textos das 

matérias, ao todo, 43 vezes nas seguintes variações: Michelle Bachelet 4 vezes, 

Bachelet 13 vezes, ‘la Presidenta Michelle Bachelet’ 6 vezes, ‘la Presidenta Bachelet’ 4 



vezes, ‘la Madataria’ 7 vezes, ‘la Presidenta’ 7 vezes, ‘Presidenta’ 1 vez e ‘Presidencia 

de la Republica’ 1 vez.  

Em títulos seu nome aparece apenas 4 vezes, representando uma frequência de 

apenas 9%. São eles ‘‘Presidentes de juventudes de la Concertación envían carta a 

Bachelet pidiendo entrar al comité político’’ do dia 29 de janeiro, ‘Bachelet, ni al Foro 

de Davos ni a la cumbre "anti-Davos"’ do dia 30 de janeiro, ‘‘Bachelet acepta invitación 

a Estados Unidos tras llamada telefónica del Presidente Obama’’ e ‘‘Bachelet inició 

descanso en el Lago Caburgua’’, ambas do dia 31 de janeiro. 

Houve dois dias em que o jornal El Mercúrio não fez nenhuma referencia à 

pessoa de Michelle Bachelet, são eles os dias 28 de janeiro e 1 de fevereiro e apenas 

uma vez utiliza o termo bacheletista na matéria ‘‘Pistachio, el vicepresidente DC que 

"entregó" su cargo por el caso Registro Civil’’ referindo-se à campanha de Bachelet 

quando concorreu à presidência do Chile em 2005, ‘‘campaña bacheletista’’. 

 

2.2 Análise qualitativa 

 

Durante a semana de 26 de janeiro a 1 de fevereiro de 2009 os temas mais 

tratados pelas matéria de política do jornal El Mercurio foram os candidatos à sucessão 

presidencial nas eleições do fim do ano, e o chamado ‘caso Mirage’, uma investigação 

que busca esclarecer irregularidades na compra de 25 aviões Mirage pelo exército 

chileno entre as administrações do ex-presidentes Patrício Aylwin, do Partido 

Demócrata Cristiano que governou entre 1990 e 1994, e Eduardo Frei, também do 

Partido Demócrata Cristiano, presidente entre os anos de 1994 e 2000. 

Analisando as matérias publicadas no El Mercurio nesse período é possível 

perceber que o jornal não dispensa um tratamento personalista ao governo da presidente 

Michelle Bachelet, são feitas mais referencias à sua administração, ao seu governo que à 

sua pessoa. As decisões e projetos vindos de La Moneda, a sede do governo chileno, são 

tratados como decisões e projetos do governo e não de Bachelet, como é possível 

comprovar na matéria ‘‘La Moneda obtiene un dispar balance legislativo en 2008’’, na 

qual se discute o andamento dos projetos propostos pelo governo de Bachelet desde sua 

candidatura1. Esse texto tem 5 570 caracteres e só cita o nome de Bachelet três vezes 

                                                        
1 É possível ver o projeto de governo de Michelle Bachelet no endereço  
http://www.archivochile.com/Chile_actual/Elecciones_2005/Bachelet/01%20Programa_de_Gobierno.pdf 
 
 



nas frases: ‘‘Con todo, el Gobierno -según lo expresado por el ministro José Antonio 

Viera-Gallo- anota entre sus aciertos la reforma previsional, símbolo del gobierno de 

Michelle Bachelet, y el paquete de medidas económicas para enfrentar la crisis 

internacional.’’, ‘‘El 17 de marzo se publicó la Ley de Reforma Previsional, 

considerada la iniciativa emblemática del gobierno de Michelle Bachelet.’’ e ‘‘Al 

término del año, Bachelet consiguió un respaldo amplio y transversal para el paquete 

de medidas económicas con que se pretende enfrentar la crisis en 2009.’’ Em dois 

desses três casos o nome Michelle Bachelet aparece como um caracterizador do 

governo, as ações são tomadas pelo governo e não por ela, no primeiro caso são acertos 

do seu governo e no segundo é uma iniciativa emblemática do seu governo e não da sua 

pessoa. Apenas no terceiro caso Michelle Bachelet é posta como o único responsável 

por uma ação, nesse caso foi ela e não seu governo quem conseguiu apoio. 

São feitas poucas críticas diretas a Bachelet pelo jornal El Mercurio as críticas 

são geralmente dirigidas a seu governo, a exceção de duas perguntas feitas pelo jornal 

em entrevistas, uma no dia 30 de janeiro, no texto intitulado ‘‘Francisco Vidal’’, quando 

o(a) jornalista questiona Francisco Vidal, porta voz do governo, sobre um compromisso 

assumido por Bachelet e não por seu governo: 

- ‘Periodista: "¿Transantiago se normalizó o la Presidenta no cumplió su 

compromiso?".  

- Francisco Vidal
2
: "Claramente la segunda... ¡Perdón!, la primera".’ 

Nesse caso a crítica vem em forma de uma piada feita com a resposta 

atrapalhada do ministro Vidal. A outra vez em que foi possível notar um tratamento 

crítico por parte do jornal foi no dia 31 de janeiro, na matéria ‘‘Piñera en Davos: "El 

Estado fue responsable en la crisis por no regular a las instituciones financieras",  

 quando o(a) jornalista pergunta a Sebastián Piñera, candidato da oposição à 

presidência: 

 ‘-¿Debió asistir la Presidenta Bachelet a Davos? 

-Esa es una decisión que le corresponde a la Presidenta. Ahora, sin duda su presencia 

habría sido muy útil.’ 

 Nesse caso percebe-se que apesar da pergunta dar ao opositor Piñera 

oportunidade para um ataque feroz a Bachelet, ele prefere ser brando em seu 

comentário, situação não observada quando os políticos têm a oportunidade de dirigir 

                                                        
2 Francisco Vidal é o porta voz do governo de Bachelet, uma figura muitas vezes citado durante o período 
analisado, por falar em nome do governo. 



críticas aos partidos, como é possível observar em matérias como ‘Concertación: ‘‘Chile 

no resiste outro gobierno’’. ’ do dia 1 de fevereiro que traz a opinião de alguns 

opositores da coalizão política Concertación, como a de Carol Bown do partido Unión 

Democrata Independiente (UDI): ‘‘La Alianza está demostrando gobernabilidad y la 

Concertación ha demostrado ingobernabilidad y corrupción. Chile no resiste un 

gobierno más de la Concertación. Piñera representa el cambio’’, afirma Bown, 

mostrando não só oposição aos governos da Concertación, como seu apoio ao candidato 

da Alianza.                                        

 

2.3 O governo Bachelet 

  

A análise dos textos veiculados pelo jornal El Mercurio mostra que o veículo 

entende a administração do país como não dependente só das vontades e ações de 

Bachelet, mas também de um grupo de pessoas que compõem o governo e são 

responsáveis por decisões que afetam todo o Chile. Fica claro que a cobertura do El 

Mercurio considera as propostas e atitudes do governo Bachelet como atreladas ao 

Partido Socialista, e mais ainda à coalizão política da qual seu partido faz parte, a 

Concertación. 

A política chilena herdou do período ditatorial (1973 a 1990) o sistema eleitoral 

binominal, que torna praticamente impossível a eleição de candidatos de partidos 

pequenos para cargos da administração pública, o que concentra a disputa política entre 

a Concertación, coalizão política de centro esquerda e a Alianza Democrática, coalizão 

de centro direita. Desde o fim da ditadura do general Augusto Pinochet em 1990 o país 

vem sendo liderado por governos concertacionistas; Patrício Aylwin (1990-1994), 

Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) e atualmente Michelle Bachelet 

(2006-2010). 

 
La Concertación es una coalición estable que ha logrado 

sobrevivir a cuatro elecciones presidenciales, triunfando sobre 
las opciones de derecha (especialmente fuertes en las dos 
últimas). Se trata de una coalición que unifica al centro 
demócrata cristiano con una parte de la izquierda, la más 
significativa desde el punto de vista electoral, reviviendo así la 
situación colaborativa, de alta propensión coalicional, que 
existió entre 1938 y 1952. En los últimos comicios 
presidenciales esta alianza enfrentó una experiencia por la que 
no passaron las coaliciones de centro izquierda de las primera 



décadas del siglo XX. Se trata de la sustitución del centro como 
la fuerza proveedora del líder presidencial, sin que ese haya 
significado hasta ahora ni el retiro de la coalición del Partido 
Demócrata Cristiano, ni una pérdida notoria de votos centristas 
en las elecciones presidenciales. (MOULIAN, Tomás, 2006) 

 

A análise para esse artigo deu-se no ano eleitoral, quando será eleito o novo 

presidente do Chile a tomar posse em março de 2010, por isso grande parte das matérias 

tratava sobre os possíveis candidatos à presidência. O destaque foi naturalmente dado 

aos candidatos da Concertación e da Alianza, as duas coalizões políticas com chances 

reais de eleger um candidato. Até o dia 1 de fevereiro desenrolava-se a disputa entre o 

ex-presidente Eduardo Frei e José Antonio Gómez para concorrer pela Concertación e o 

candidato escolhido para concorrer pela Alianza, Sebastián Piñera, rico empresário 

chileno derrotado por Michelle Bachelet nas eleições de 2006.  

A quantidade de matérias falando sobre os candidatos à eleição presidencial de 

2010 é muito maior que a quantidade de matérias sobre a presidente atual. Enquanto 15 

textos, representando 32% do total, falam de Michelle Bachelet, 24 textos tratam dos 

candidatos à presidência, ou seja, 51% do total de matérias. 

De acordo com o resultado de uma pesquisa feita pelo Centro de Estudios 

Públicos (CEP) que entrevistou 1.505 pessoas em todo o Chile, entre os dias 19 de 

novembro e 11 de dezembro de 2008, perguntando sobre a avaliação de personagens 

políticos, publicado pelo jornal El Mercurio no dia 7 de janeiro de 20093, Michelle 

Bachelet tem 55% de avaliação positiva, o candidato da Alianza, Sebatián Piñera tem 

48% e o candidato mais forte da Concertación, Eduardo Frei 45%. Segundo dados da 

mesma instituição o governo de Bachelet teve pela primeira vez em dois anos níveis de 

aprovação maior que os de desaprovação, 43% de avaliação positiva, contra 38% de 

avaliação negativa, ou seja, Bachelet termina seu mandato atravessando um bom 

momento.  

 

 

3.Conclusão 

 

 A análise das 47 matérias publicadas entre os dias 26 de janeiro e 01 de fevereiro 

de 2009, na seção de política do jornal El Mercurio mostra primeiramente que a 
                                                        
3 Essa matéria publicada no jornal El Mercurio não faz parte das matérias analisadas e está sendo citada 
apenas como fonte de informações adicionais. 



presidente Michelle Bachelet é minoria no cenário político chileno, sendo uma das 

poucas mulheres a participar da vida política do país. Existem outras mulheres e elas 

aparecem nos textos do El Mercurio, como a deputada e vice-presidente do Partido 

Socialista, Isabel Allende, mas elas são ainda muito poucas.  

Em segundo lugar a análise permitiu perceber que o jornal não dispensa a 

Bachelet um tratamento diferente do dispensados aos outros políticos pelo fato dela ser 

mulher. Para as matérias do período muito mais importantes são outras características 

da presidente, como sua filiação política, ou até sua preferência pelo destino das férias 

de verão que seu gênero. 

Outro aspecto importante a ser destacado é que apesar do conhecido 

posicionamento político direitista do El Mercúrio o jornal, durante o período analisado, 

não fez ataques a Concertación ou elogios a Alianza, mantendo um equilíbrio na sua 

cobertura.   

É preciso lembrar que apesar do tratamento igualitário dispensado pelo El 

Mercurio para com seus representantes políticos tanto homens como mulheres, o Chile 

ainda é um país machista e a vitória de Michelle Bachelet em 2006 representou uma 

grande vitória para os movimentos feministas naquele país. 

O governo Bachelet reconheceu a situação de desvantagem vivida pela mulher 

chilena e comprometeu-se a desenvolver ações para diminuir a desigualdade de gênero 

no seu plano de governo datado do dia 18 de outubro de 2005 em um tópico destinado 

especialmente a igualdade de gênero. Ao tratar do que chama ‘‘Empleo para las mujeres 

de Chile’’ o programa diz: 

El empleo de la mujer ha crescido aceleradamente. Hoy (em 
2005) en Chile trabajan más de 2 millones de mujeres, mientras 
en 1990 lo hacían sólo 1 millón 400 mil. Pero aún hay mucho 
espacio para que el empleo femenino siga cresciendo en Chile. 
Nuestro pais tiene una muy baja participación de la mujer. La 
tasa del 37 por ciento de Chile se compara con tasas de 
participación superiores al 50 en vários paises latinoamericanos 
y la maioria de las naciones avanzadas. Al mismo tiempo, el 
desempleo de las mujeres es más alto que el de los hombres: 10 
por ciento versus 8 por ciento. Nuestras reformas laborales serán 
pro-mujer y tambiém pro-joven. (Programa de Gobierno de 
Bachelet) 

  

Bachelet reconheceu em seu programa de governo a situação vivida pela mulher 

atual que assumiu as responsabilidades da vida profissional sem ter abandonado as 

responsabilidades da vida doméstica que ainda pesam sobre as mulheres que agora 



precisam dar conta de uma carreira, dos filhos e da administração da vida cotidiana da 

família. 

Las mujeres siguen siendo discriminadas en su entrada al mundo 
laboral; ganan menos que los hombres por similar trabajo, se 
desempeñan en actividades de menor remuneración, siguen 
sideno maltratadas en sus hogares, son discriminadas en los 
seguro de saúde y en lo  previsional. 
Las mujeres siguen sobrellevando la mayor carga de trabajo 
doméstico. Están aún subrepresentadas en los cargos gerenciales 
privados y en la dirigencia política. En definitiva, la mujer hace 
un tremendo esfuerzo por incorporarse al mundo moderno, pero 
muchas veces se le cieran los espacios. Debemos darle mayor 
opotunidad. (Programa de Gobierno de Bachelet) 

  

Pensar na presidente Michelle Bachelet ou nas mulheres do Chile é o mesmo que 

pensar em todas as mulheres que vivem a realidade do capitalismo ocidental da 

atualidade. Em tempos de globalização, de neoliberalismo em crise discutindo uma 

maior regulamentação do estado sobre a economia e de um feminismo que conseguiu 

novos direitos, mas que não conseguiu libertar-se dos antigos deveres, as mulheres 

agora têm de conciliar o trabalho doméstico e o trabalho profissional remunerado 

lutando sempre para garantir sua presença no espaço público. E aquelas que chegam a 

ocupar posições importantes como o cargo de presidente da república ainda são a 

exceção da regra. 

 

 

Referências 

BERNEDO PINTO, Patricio; ARRIAGADA CARDINI, Eduardo. Los inícios de El 

Mercúrio de Santiago em El epistolário de Agustín Edwards Mac Clure (1899-1905). 

Historia (Santiago),  Santiago2009. Disponível em: 

<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

71942002003500003&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 07  de fevereiro de  2009. 

BERNEDO, Patrício. Historiografía de las comunicaciones en Chile: apuntes para un 

balance. Revista Universidad de Guadalajara, Número 28, 2003. Disponível em: 

<http://www.cge.udg.mx/revistaudg/rug28/art2.html >. Acesso em: 10 de 

fevereiro de 2009 

MOULIAN, Tomás. El gobierno de Michelle Bachelet:las perspectivas de cambio. En 

publicación: OSAL, Observatório Social de América Latina, año VI, nº 19. CLACSO. 



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina: Argentina. 

Julio. 2006. Disponível em: 

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal19/sur.pdf>. Acesso em 10 de 

fevereiro de 2009 

VARGAS, Virginia (2003) “Los feminismos latinoamericanos y sus disputas por una 

globalización alternativa”. En: Daniel Mato (coord.): Políticas de identidades y 

diferencias sociales en tiempos deglobalización. Caracas: FACES – UCV, pp: 193 - 

217. 

El Mercurio. Disponível em <http://diario.elmercurio.com>. Acesso entre 26 de janeiro 

e 01 de fevereiro de 2009 

Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2006-2010 

http://www.archivochile.com/Chile_actual/Elecciones_2005/Bachelet/01%20Programa

_de_Gobierno.pdf 

 


