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RESUMO 
 

Enquadramentos jornalísticos do Governo Sartori: a seleção das 

fontes em Zero Hora 

 
AUTOR: CRISTIANO MAGRINI RODRIGUES 

ORIENTADORA: REJANE DE OLIVEIRA POZOBON 
 

Essa dissertação aborda a cobertura política em veículo impresso sob a perspectiva dos estudos de 

enquadramentos (frame analysis). A proposta é entender quais são os enquadramentos jornalísticos do 

primeiro ano de mandato do governador gaúcho José Ivo Sartori a partir das citações das fontes no 

tabloide Zero Hora. Para oferecer um entendimento desse problema e atingir o objetivo da análise, 

procura-se entender o contexto e os momentos imbricados na construção noticiosa que acabarão por 

determinar os enquadramentos dispostos nas páginas do impresso. Essa compreensão se dá a partir do 

olhar das teorias do jornalismo. Os aspectos da realidade destacados pelos frames na imprensa têm 

poder de ênfase e exclusão. A isso, está ligado o objetivo de compreender quais as relações existentes 

entre fontes e enquadramentos. O peso da palavra da fonte provém da influência dela na construção 

desses quadros propagados midiaticamente. A partir da teoria dos campos de Bourdieu (2010; 1994; 

1974), discutem-se as especificidades do campo jornalístico e a sua relação com o campo político. O 

entendimento da lógica dos campos permite compreender as disputas por capital simbólico travadas 

nessas esferas da sociedade e os valores provenientes dela que são distribuídos pela imprensa. Com a 

referência do habitus jornalístico, discutem-se as especificidades do processo de estruturação da 

notícia a partir da bibliografia de estudiosos da área, principalmente sob o ponto de vista do 

acontecimento, do agendamento, das fontes e, sobretudo, do enquadramento noticioso. Aprofunda-se 

na questão de análise com uma perspectiva metodológica vinculada à frame analysis filiada em 

Gamson e Lasch (1980) e Gamson e Modigliani (1989). O método de análise indica a presença de 17 

principais enquadramentos sobre governo Sartori. Eles estão condensados em pacotes interpretativos 

dos quais se extraem assinaturas que indicam o núcleo dos frames que compõem cada pacote. As 

assinaturas identificadas nesta dissertação indicam a organização dos enquadramentos de modo 

polarizado, com predominância de enquadramentos de contestação ao governo frente aos de reforço à 

administração. O primeiro grupo é composto majoritariamente por fontes independentes ligadas às 

entidades de representação sindical do funcionalismo gaúcho. No extremo oposto, vê-se a 

predominância das fontes oficiais participantes do governo e, em menor escala, de fontes 

independentes integrantes de entidades empresariais. O viés mais negativo, de contestação, sugere que 

o governo prejudica a sociedade e os serviços públicos; adota uma postura contrária aos seus 

funcionários; age demagogicamente e de modo incoerente e contraditório; tem ações confusas; demora 

em atuar em questões prioritárias e, além de ser displicente e não se comunicar bem, promove uma 

sensação de caos na sociedade. O ponto de vista mais positivo, de reforço, defende que o Poder 

Executivo é prudente, estrategista e focado na eficiência e que mantém um esforço para cumprir as 

suas obrigações; que não prejudica a população, apenas assume uma postura realista e transparente nas 

suas medidas. Além dos frames, tem-se a indicação dos principais grupos de fontes que disputam o 

poder simbólico do campo político no campo jornalístico: governistas e sindicalistas. Os principais 

enquadramentos originados no complexo fluxo que decorre desde o acontecimento até a publicação 

também são inseridos em um esquema baseado em Charaudeau (2015a) que resume a posição ocupada 

pelas fontes e demais atores no processo. Esses enquadramentos se originam de 1013 citações, das 

quais 560 foram destacadas para compor a análise. Por fim, tem-se que a contribuição das fontes nos 

17 principais pacotes que sintetizam os enquadramentos do ano vão ao encontro da teoria de Bourdieu 

com o reforço às regras de funcionamento do campo jornalístico. 

 

Palavras-chave: Enquadramento Jornalístico; Fontes Jornalísticas; Campo Jornalístico; Governo 

Sartori; Jornal Zero Hora.  



  
 

ABSTRACT 
 

News frameworks of Sartori’s Government: the selection of sources in 

the newspaper Zero Hora 

 
AUTHOR: CRISTIANO MAGRINI RODRIGUES 

ADVISER: REJANE DE OLIVEIRA POZOBON 
 

This paper shows the political news coverage in print publications from the perspective of frameworks 

studies (frame analysis). The proposal is to understand about José Ivo Sartori’s government, in the 

Brazilian state of Rio Grande do Sul, through the mentions of journalistic sources in the newspaper 

Zero Hora. In order to offer a comprehension of this subject and to achieve the objective of the 

analysis, it seeks to understand the context and phases imbricated in the construction of news that 

eventually determine the frameworks arranged in the pages of the newspaper. This comprehension 

starts from a look at the Theories of Journalism. The aspects of reality highlighted by the frames in the 

press have a power of emphasis and exclusion. This is connected to the objective of understanding 

which the relations between sources and frameworks are. The power of the sources’ speech comes 

from their influence in the construction of these frames mediatically propagated. From the Bourdieu’s 

Field theory (2010; 1994; 1974), the specificities of the Journalistic Field and their relation with the 

Political Field are discussed. The understanding the logic of the Bourdieu’s Fields allows to 

comprehend the disputes about the symbolic capital in these spheres of society and the values from it 

that are distributed by the press. With the journalistic habitus, it discuss the specificities about the 

process of the news structuring from the ideas of scholars in the area, mainly from the point of view of 

the events, Agenda-setting theory, sources and specially the news framing. This work formulates the 

analysis with a methodology perspective from the frame analysis affiliated to the studies from Gamson 

and Lasch (1980) and Gamson and Modigliani (1989). The analysis method indicates 17 main frames 

about Sartori’s government. They are gathered in frame packages of which ones signatures are 

extracted that indicate the core frames that make up each package. The signatures identified in this 

paper show the organization of the frames in a polarized way, with predominance of contestation 

frames versus reinforcement frames of the government. The first group is composed mostly by 

independent sources linked to trade union representation of civil servants. Opposite them, it’s possible 

to see mostly the official sources (government sources) and on a smaller occurrence, independent 

sources linked to business entities. The negative perspective or contestation perspective suggests that 

the government prejudice the society and the public services; has an aggressive attitude with the civil 

servants; acts in a demagogically and inconsistent way; is slow in making decisions and beyond that, is 

displeased, doesn’t communicate well and promotes a sense of chaos in society. The positive 

perspective said that the government is prudent, strategist and focused on efficiency and strives to 

fulfill their obligations; doesn’t prejudices the society, only have a realist and clear resolutions. 

Beyond the frames, there is an indication of the main groups of sources that fight for symbolic power 

of Politic Field in the Journalistic Field: government sources and trade unionists sources. The main 

frames forged in the complex flow that runs from the events until the publication is also shows in a 

graphic based on Charaudeau (2015a) that summarize the position of the sources and other actors in 

these process. These frameworks originated from 1013 citations, which of 560 highlighted to compose 

the analysis. At end, it’s understood that the sources contribution in the 17 main packages that 

synthesizes the frameworks of the year are linked to the Bourdieu’s theory with the strengthening of 

working rules of the Journalistic Field.     

 

Keywords: News framing; Journalistic sources; Journalistic field; Sartori’s Government; 

Newspaper Zero Hora.
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INTRODUÇÃO 

 

Essa dissertação trata da cobertura jornalística de caráter político em veículo 

impresso sob a perspectiva dos estudos sobre enquadramentos. O foco está voltado ao 

jornalismo, portanto deve-se considerar o seu campo, a sua estrutura e as lógicas que nele 

se organizam. Compreender os campos ajuda a esclarecer como se dão as disputas entre 

esses espaços sociais e seus atores (BOURDIEU, 2010; 1994; 1974). Dentro do 

jornalismo, trabalhar-se-á com o gênero jornalismo político, que obedece às regras gerais 

do seu campo principal, somadas a características próprias de manejo das notícias. O 

enquadramento no jornalismo político (ENTMANN, 1993) vai destacar alguns aspectos 

da realidade ao mesmo tempo em que relega outros à sombra; sendo assim, quem tem a 

oportunidade de fala – e, portanto, de oferecer um enquadramento dentro de uma notícia – 

detém um poder político disputado dentro do campo jornalístico. Eis o peso da fonte 

jornalística. 

No complexo contexto em que a política é relativa ao ato de escolhas e 

distribuição de valores para a sociedade (COOK, 2011), o jornalismo político também 

atua na imposição de valores – por exemplo, no reforço ao poder ou na sua contestação – 

e se torna parte do governo devido às negociações permanentes dos profissionais da área 

com os atores do campo político, numa relação de dependência parcial e mútua. Com o 

poder de decisão sobre o que será publicado, o jornalismo atua como instituição política, 

pois, como apontam as teorias do jornalismo, não há imparcialidade na notícia. Nesse 

aspecto, o jornalismo como instituição se aproxima dos partidos políticos e do sistema de 

grupos de interesses, exercendo pressões sobre essas e outras instituições.   

Os principais jornais de circulação nacional no Brasil são dirigidos para os leitores 

considerados formadores de opinião, público composto pelas classes A e B. Apesar da 

orientação elitista, o conteúdo das publicações atinge toda a população, mesmo que 

indiretamente, “com a grande capacidade de produzir agendas, formatar questões e 

influenciar comportamentos tanto no âmbito político-governamental quanto no público 

em geral” (AZEVEDO, 2006, p. 95), capacidade essa que é alcançada através da fala de 

figuras detentoras de poder de opinião ou ainda pela retroalimentação do conteúdo pelos 

meios de informação de maior alcance de audiência, como rádio, televisão e internet. O 

veículo do qual se parte para este estudo é o diário de maior circulação no estado do Rio 

Grande do Sul: o jornal Zero Hora. Não raro, no caso de Zero Hora, se observam os 

textos originais em outros jornais do Grupo RBS ou suas matérias repercutindo também 



10  
 

em rádio e televisão. No cenário da imprensa gaúcha, o tabloide Zero Hora está presente 

em versões impressa e on-line – o ambiente digital em suas diversas plataformas conta 

desde novembro de 2015 com a chamada ZH Noite, edição extra para assinantes, 

publicada às 19h, com atualização dos assuntos do dia1. 

O nome Zero Hora é uma das marcas mais conhecidas do Grupo RBS2. Fundado 

em 1964, surgiu após a redação do jornal Última Hora em Porto Alegre ser fechada pelo 

governo federal quando o regime militar foi instaurado no Brasil em abril daquele ano. 

Anteriormente controlado pelo opositor ao golpe Samuel Wainer, o impresso foi 

assumido por Ary de Carvalho e ganhou as ruas em 4 de maio com novo nome e novos 

sócios. Os irmãos Maurício e Jayme Sirotsky, que já atuavam no ramo da comunicação 

(Maurício era um dos sócios da Rádio Gaúcha desde 1957 e, em 1962, criou a TV Gaúcha 

com a participação de Jayme), entram na sociedade em 1967. Em 1970, os irmãos 

Sirotsky assumem completamente as ações e a gestão de Zero Hora juntamente com 

Fernando Ernesto Corrêa. É formada a Rede Brasil Sul (RBS), atuante em todas as 

plataformas existentes na época (GRUPO RBS, 2014; FELIPPI, 2006; BERGER, 1996). 

A página institucional do Grupo RBS sustenta que a equipe ultrapassa o número 

de duzentos jornalistas e cem colunistas3. De acordo com a Associação Nacional de 

Jornais (ANJ), Zero Hora é o sexto maior jornal impresso em circulação no país, com 

tiragem média diária de 152.573 exemplares em 20154. A impressão é feita em dois 

parques gráficos, um em Porto Alegre e outro em Cruz Alta. Desses municípios, os 

jornais são encaminhados para 26 centros de distribuição no Rio Grande do Sul e, a partir 

deles, para todas as regiões gaúchas. 

                                                           
1Confira a primeira edição de ZH Noite: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/11/confira-a-

primeira-edicao-de-zh-noite-4919320.html. Acesso em 19 mar. 2016. 
2O Grupo RBS é uma empresa que reúne emissoras de rádio e televisão, jornais, editora, gráfica, 

transportadora e empresa de desenvolvimento de negócios no setor digital. Na área de comunicação, são 

três jornais (Zero Hora, Diário Gaúcho e O Pioneiro); seis rádios (Atlântida, CBN, Gaúcha, Itapema, 

Farroupilha e Rural), com 16 emissoras; uma rede de televisão (RBSTV), afiliada da Rede Globo, com 12 

emissoras, além dos sítios respectivos a cada um desses negócios. Desde 7 de março de 2016, o grupo RBS 

concentrou o foco de atuação do seu jornalismo no estado do Rio Grande do Sul. Naquela data, foi 

anunciada a venda dos veículos de comunicação em Santa Catarina. A venda incluiu o controle das seis 

emissoras da RBSTV; também, os jornais Diário Catarinense, Hora de Santa Catarina, A Notícia e Jornal de 

Santa Catarina; ainda as rádios CBN Diário, Itapema e Atlântida: http://g1.globo.com/sc/santa-

catarina/noticia/2016/03/rbs-vende-suas-operacoes-em-santa-catarina.html. Acesso em 02 out. 2016. 
3 Grupo RBS: Nossas Empresas. Disponível em: http://www.gruporbs.com.br/atuacao/zero-hora/. Acesso 

em 3 out 2016.  
4Associação Nacional de Jornais. No mesmo ano, a tiragem digital ficou em sétimo lugar, com 44.749 

edições. Número referente ao ano de 2015: http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil. Acesso em 01 

out. 2016.  

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/11/confira-a-primeira-edicao-de-zh-noite-4919320.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/11/confira-a-primeira-edicao-de-zh-noite-4919320.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/03/rbs-vende-suas-operacoes-em-santa-catarina.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/03/rbs-vende-suas-operacoes-em-santa-catarina.html
http://www.gruporbs.com.br/atuacao/zero-hora/
http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil
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Uma questão marcante em Zero Hora é a ligação com a identidade gaúcha. A 

cultura hegemônica gaúcha e a sua identidade foram gestadas em movimentos literários e 

historiográficos iniciados no século XVIII, a partir da Revolução Farroupilha, e baseados 

nos habitantes da Campanha daquela época (FELIPPI, 2006). A esse evento histórico e a 

esse tipo humano foram agregados valores positivos vêm sendo perpetuados desde então: 

“movimentos e instituições – entre elas a mídia – se encarregam de manter a tradição, 

folclorizando-a, por meio de agendas públicas, tornando a cultura gaúcha 

permanentemente vivificada no social” (FELIPPI, 2006, p. 147). A busca de elementos no 

que Felippi (2006, p. 149) chama de “matriz cultural da identidade gaúcha hegemônica” é 

o que ajuda a construir discursivamente as notícias no jornal: acontecimentos e seus 

atores são constantemente vinculados à condição gentílica. Na ocasião do cinquentenário, 

o jornal reafirmou essa característica em livro: 

ZH adere assim a uma tendência do jornalismo mundial, ao fortalecer seus 

vínculos com a realidade local. Essa vocação faz com que uma pergunta se 

repita ainda hoje com frequência na Redação, como o mantra do localismo. 

Qualquer evento de repercussão, por mais distante que seu epicentro esteja do 

Rio Grande do Sul, aciona a interrogação: há gaúchos? Os gaúchos são 

localizados por ZH onde estiverem, sempre que participarem de alguma forma 

de um acontecimento que vire notícia. (GRUPO RBS, 2015). 

O tratamento dado às questões do dia a dia nas páginas de Zero Hora 

historicamente influencia em muitos dos outros veículos do Grupo RBS, mesmo antes de 

ZH se consolidar como um jornal de abrangência multiplataforma Desde a década de 

1970, a presença da empresa em rádios, televisões e impressos permite que se observem 

os profissionais que escrevem em Zero Hora atuando também nos demais veículos do 

grupo. Na década de 1990, a Rádio Gaúcha lia e comentava Zero Hora na sua 

programação matutina (BERGER, 1996). Atualmente, as matérias do impresso da capital 

figuram nos jornais do interior e são frequentemente ampliadas ou retrabalhadas em rádio 

e televisão – por vezes, pelos mesmos profissionais que escrevem para o jornal – além de 

também ajudar a pautar a concorrência, como indicam as relações do campo jornalístico, 

dispostas no primeiro capítulo5. 

A principal questão da análise se propõe a entender quais são os enquadramentos 

da cobertura jornalística do primeiro ano de mandato do governador José Ivo Sartori a 

                                                           
5 Entre os profissionais do jornalismo, pode-se citar como exemplo Carolina Bahia, que atua na RBS 

Brasília, que mantém coluna em Zero Hora, participa diariamente da programação da Rádio Gaúcha no 

programa Gaúcha Atualidade, e também é comentarista de política no Jornal do Almoço (PraçaTV 1ª 

edição), na RBSTV; Rosane de Oliveira, outra integrante do Atualidade, que mantém página de política em 

Zero Hora e realiza esporádicas participações na TV; e Tulio Millmann, titular de espaço em Zero Hora e 

também comentarista do Jornal do Almoço.  
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partir das fontes em Zero Hora. A partir da questão principal, objetiva-se verificar a 

relação entre fontes e enquadramentos. A frame analysis sob a ótica de “pacotes 

interpretativos” (GAMSON e LASCH, 1980; GAMSON e MODIGLIANI, 1989) 

indicaria sob quais quadros o governo é apresentado. Surge daí a questão de saber quais 

tipos de fontes estão ligadas a quais tipos de quadros. Ainda, em se tratado de jornalismo 

político, há possibilidade de se encontrar polarização. Por esse pensamento, o mais 

comum seriam dois grupos principais, um formado por governistas e o outro por 

oposicionistas, ambos com seus respectivos apoiadores. Havendo isso, a concentração de 

enquadramentos favoráveis ao governo indicaria quais são considerados os principais 

apoiadores da gestão enquanto, do outro lado, estariam os seus principais acusadores. Ao 

se compreender quais os enquadramentos dispostos, pode-se questionar se os 

enquadramentos ajudam a definir valores que determinam o que é acontecimento 

jornalístico para o jornal. Outro ponto que se procurará verificar é se há variação de 

enquadramentos no período de um ano sobre qual se debruça a análise e se essa mudança 

está relacionada com a aparição em maior quantidade de certos tipos de fonte frente 

outros.  

 Filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), José Ivo 

Sartori concorreu ao pleito de 2014 tendo como vice-governador José Paulo Dornelles 

Cairoli, do Partido Social Democrático (PSD). Apoiado pela maioria dos partidos 

derrotados no primeiro turno, o peemedebista se elegeu como governador do Estado com 

61,21% dos votos frente aos 38,79% de Tarso Genro (PT), que tentava a reeleição. A 

vitória de Sartori manteve o que se observa desde que a possibilidade de governadores se 

reelegerem para o segundo mandato consecutivo se tornou possível em 1998: nenhum 

governador obteve o aval do eleitorado para uma segunda gestão consecutiva no Rio 

Grande do Sul. 

 Em 2015, Sartori assumiu o Estado em dificuldades financeiras. O primeiro ano de 

gestão foi pauta constante nos veículos de comunicação gaúchos devido aos problemas 

que o governo enfrentou. Sendo proposta desse trabalho a investigação durante esse 

primeiro ano, faz-se necessário estabelecer critérios que auxiliem na seleção dos textos a 

serem analisados na busca dos enquadramentos. Como pode ser mais bem compreendido 

no terceiro capítulo, a forma que se encontrou para essa seleção é a partir dos 

acontecimentos noticiados no período. O anúncio de parcelamento de salário dos 

servidores estaduais, a suspensão do pagamento de fornecedores e as alterações na Lei de 
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Responsabilidade Fiscal são alguns exemplos do que atingiu o status de notícia na 

imprensa e que oferecem matéria-prima para a busca dos enquadramentos. 

Na construção dos textos que retratam o momento político no qual se insere o 

governo Sartori em 2015, certamente é fator determinante para a redação final não 

somente a técnica dos profissionais jornalistas, mas também os seus fornecedores de 

dados. É onde surge a figura da fonte, vez que os jornalistas geralmente não são 

observadores diretos dos acontecimentos ou não acompanham presencialmente os fatos 

sociais (ALSINA, 2009; LAGE, 2002). Essa ausência cria a necessidade de que busquem 

informações para contextualizarem e explicarem o assunto em questão. No caso 

específico das pautas de política a dependência que os jornalistas têm das fontes pode ser 

percebida ainda mais claramente porque os assuntos são, por vezes, tratados a portas 

fechadas. Necessita-se das fontes e da vontade e interesse de cada uma em revelar 

detalhes sobre os temas. Não se ignora a necessidade que as fontes enquanto atores 

políticos têm da visibilidade oferecida pela imprensa; a dependência, não importando o 

grau entre um lado ou outro, é mútua. A partir da seleção de trechos de entrevistas e da 

materialização desses trechos nas páginas impressas o jornalista e o veículo transmitem 

ideias ao passo que também produzem um efeito de objetivação da informação 

(CHARAUDEAU, 2015a; TUCHMAN, 1972), apropriando-se das falas e designando-as 

um significado que pode ser desde o mesmo até um completamente diferente daquele 

intencionado (pela fonte) na origem.  

A proposta de trazer à tona cada vez mais os efeitos da mídia na sociedade ajuda a 

justificar a necessidade de se desenvolverem pesquisas na área do jornalismo, pois 

conforme diz Martino (2013) os meios de comunicação são responsáveis pela articulação 

entre as partes da sociedade de forma a causar efeitos no ambiente social. Por isso, é 

relevante entender quais as mensagens apropriadas das fontes que o jornal reproduz 

enquanto se utiliza delas através do enquadramento dado, porque a maneira como as 

informações são dispostas influencia no modo como o leitor entende a informação, 

condição determinante para o posicionamento político do indivíduo. No Brasil, os estudos 

sobre enquadramento têm sido aplicados de forma crescente em trabalhos sobre a relação 

entre a mídia e a política nacional, entre a mídia e os movimentos sociais e entre o 

jornalismo praticado no Brasil e o de outros países. É possível apreender que os estudos 

sobre enquadramento, jornalismo e política têm se concentrado em entender 

principalmente de que modo a imprensa nacional narra os acontecimentos e sob quais 

critérios determina as suas coberturas, atingindo tons favoráveis ou desfavoráveis para os 
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que são alvo das narrativas. Há também a preocupação em demonstrar o jogo estabelecido 

entre a imprensa e as fontes, entre o retratador e o retratado e entre aquele que oferta o 

conteúdo e aquele que o consome. De maneira mais abrangente, percebe-se que os 

resultados dessas pesquisas oferecem para os leitores observações bastante embasadas e 

discutidas de momentos históricos e que proporcionam um ponto de entendimento – entre 

vários possíveis – de episódios da política nacional. Para os demais pesquisadores, as 

reflexões, as metodologias e o modo como recorreram às bibliografias auxiliam na 

elaboração de novos trabalhos, mas também deixam claro o desafio que os estudiosos têm 

encontrado ao trabalhar o conceito de enquadramento.  

Por exemplo, Vimieiro (2010) oferece uma aplicação sólida do conceito ao 

analisar interpretações públicas sobre a temática da deficiência a partir da mídia impressa 

brasileira entre 1960 e 2008, numa discussão sobre esfera pública, debate mediado e 

enquadramentos que traz também uma contribuição que ajuda a transpor o que ela mesma 

cita como “obstáculos metodológicos” enfrentados para a formatação de uma 

metodologia confiável e válida. Outra proposta interessante é a de Liedtke (2006, p. v), 

que analisa o agendamento mútuo entre mídia e governo: “aplica-se a teoria do 

agendamento e do enquadramento para compreender os recíprocos poderes da mídia 

sobre o campo político” com foco na centralidade da mídia na política, na interferência da 

mídia na configuração das agendas pública e política até a noção de duplo agendamento. 

 De maneira breve, entre as bibliografias pesquisadas para a compreensão do 

panorama desse tipo de pesquisa6 em diretórios como o Compolítica e os sistemas Scielo 

e Compós, essas se apresentam com melhor clareza e segurança na aplicação de uma 

metodologia mais densa, atingindo uma notável maturidade sobre as demais porque se 

propõem a resolver e trabalhar na solução de uma metodologia de frame analysis. 

Observa-se que outros estudos desenvolvidos recentemente na área oferecem discussão 

histórica sobre enquadramentos, demonstram clareza na necessidade de se fortalecer esse 

tipo de investigação, mas acabam caminhando de maneira bastante diversa, como o caso 

de Mesquita (2008), que propõe a análise de enquadramentos de um escândalo político a 

partir das fontes usadas por revistas de referência brasileiras, mas termina por fechar o 

texto com os quantitativos no que se poderia imaginar como uma escala medidora da 

cobertura sobre um determinado assunto de menos para mais favorável para um ou outro 

                                                           
6Essa exploração partiu de algumas palavras-chave mais comuns às pesquisas de jornalismo e 

enquadramento, se concentrando nas principais (enquadramento, framing, frame analysis) e que resultaram 

na seleção de 23 trabalhos, divididos entre oito teses e dissertações e 18 artigos.   
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partido político, sem uma proposição mais complexa. Diferente do que propõe Dantas 

(2012) que estabelece atributos de análise quanto aos níveis de mediação (favorável ou 

desfavorável; atenuação ou acusação) e amplia com o que ela chama de “categorias e 

subcategorias ou aspectos do conteúdo selecionados a partir da evidência dos 

enquadramentos a serem analisadas no corpus” (DANTAS, 2012, p. 140). Ainda, 

situações como as investigadas por Vasconcellos (2007), que procura observar escândalos 

políticos a partir de um telejornal, sob a ótica de enquadramentos episódico, dramático e 

de responsabilização e a resposta dos políticos a essa ação midiática, em reação aos 

enquadramentos exibidos diariamente. Outro exemplo é o de Moreira (2007), que a partir 

de um conjunto de reportagens televisivas, procura decifrar os fatores que possam ter 

influenciado os enquadramentos ao longo do período pesquisado comparando o teor da 

apresentação de assuntos relativos à economia na TV com dados oficiais, por exemplo, do 

Ministério da Fazenda. Há, ainda, o estudo de Miranda (2012), que propõe uma relação 

entre o tipo de fonte utilizado pelas matérias jornalísticas e as conotações explicitadas 

nessas reportagens, estabelecendo uma conexão entre a fonte e o teor do texto 

jornalístico. Esses trabalhos brevemente citados e outros similares, escritos na última 

década, demonstram que muitos dos estudos que pretendem trabalhar com frame analysis 

se preocupam em estabelecer paralelos entre o enquadramento e o agendamento (agenda-

setting); ainda, preocupam-se em recuperar a história do que já foi discutido do 

enquadramento, ressaltando o que marcam em seus trabalhos como o principal problema 

da área: a pulverização da aplicabilidade do conceito, como pode ser observado. 

Em relação às fontes, há de se considerar também que elas são compreendidas 

como atores políticos porque se manifestam de determinada forma e com relativa 

relevância sobre as situações observadas no campo político. Miranda (2012) discorre que 

o destaque de elementos de um acontecimento auxilia na formação dos argumentos que 

compõem um texto jornalístico e que a escolha das fontes que fornecerão as informações 

pode ser vista como um primeiro passo na composição do enquadramento. Também, 

conforme Dantas e Silva (2012, p. 227), a escolha “obedece às regras do enquadramento 

jornalístico, pois em qualquer notícia eles são selecionados para dizer aquilo que a 

publicação pensa e para dar maior legitimidade e credibilidade à questão vinculada”. 

Ressalta-se, de acordo com Cook (2005), que a cobertura jornalística é tanto parcialmente 

dependente quanto parcialmente independente das fontes e o resultado é complementar: 

as fontes têm uma forma de ver e falar sobre o mundo que “se soma a do jornalista e, 

desta combinação de perspectivas, se dá uma das gêneses do enquadramento das 
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reportagens” (MIRANDA, 2012, p. 37). A aparição das fontes numa matéria jornalística 

é, portanto resultado de uma série de constrangimentos gestados no interior de um habitus 

que atravessa os diferentes atores da instância de informação. 

 O estudo de enquadramentos nas notícias exige que a pesquisa seja situada 

historicamente, pois esses textos jornalísticos são “um recurso social cuja construção 

limita um entendimento analítico da vida contemporânea” (TUCHMAN, 1978, p. 215, 

apud PORTO, 2002, p. 5). Ainda sobre enquadramento e o contexto histórico, tanto 

Traquina (1993) quanto Porto (2002) se amparam no que diz Robert Hackett sobre o 

papel da mídia, produtora de conteúdo a partir de uma matriz ideológica. Em outros 

termos, “um conjunto de regras e conceitos destinados a dar sentido ao mundo que se 

encontra sistematicamente limitado pelo seu contexto social e histórico” (HACKETT, 

1984 in TRAQUINA, 1993). 

Uma discussão sobre os enquadramentos jornalísticos, ao considerar o campo e o 

habitus jornalísticos, procura evidenciar que reconhece a existência do que Barros Filho 

(2002. p. 173) chama de “saberes práticos não refletidos” mesmo quando da análise das 

“opções conscientes e refletidas” da formação da notícia. Nem todas as escolhas são feitas 

conscientemente e muitas delas obedecem a regras que transcendem manuais de conteúdo 

e de regras de conduta. Em suma, esse trabalho reconhece que o fazer jornalístico é muito 

mais complexo do que se pode constatar pela análise das práticas claramente deliberadas 

pelos seus profissionais. 

 Dessa forma, para introduzir os conceitos aos quais a dissertação se filia, o texto 

está disposto em dois capítulos teóricos, um teórico-metodológico e um de análise que 

nos auxiliarão a atingir o objetivo da dissertação. Inicia-se, no primeiro capítulo, com 

uma abordagem a respeito do campo jornalístico ancorada em Boudieu (2010; 1997; 

1994; 1974) e com a delimitação do foco para o jornalismo político em Cook (2011). 

Adiante, no segundo capítulo, trabalham-se conceitos do jornalismo com a ajuda de 

Alsina (2009), Babo-Lança (2008; 2005), Charaudeau (2015a; 2015b), Hohlfeldt (2010), 

Lage (2002), Martino (2013), Mouillaud (2012), McCombs (2009), Rebelo (2006), 

Traquina (1993) e Wolf (2001) nos estudos a respeito do acontecimento jornalístico, do 

agendamento e dos desdobramentos a partir desses conceitos e de D'Angelo, Gamson – 

auxiliado por Larsch (1980) e Modigliani (1989) – Goffman (2012), Motta (2007), Porto 

(2004), Tuchman (1993; 1978) na compreensão do tema principal desse trabalho, o 

enquadramento. O terceiro capítulo continua trabalhando o enquadramento, porém 
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indicando caminhos para um método de análise a ser empregado no quarto capítulo. As 

considerações finais a respeito desse processo fecham o texto no quinto item. 
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1. O CAMPO JORNALÍSTICO 

 

Está em questão nesse trabalho o campo jornalístico, porém para que se perceba com 

clareza o seu funcionamento, é preciso retomar a genealogia do conceito principal e então se 

discutir as suas peculiaridades. O entendimento do conceito de campo nesse trabalho se dá a 

partir de Pierre Bourdieu (2010; 2003; 1997; 1994; 1974). A contextualização permite 

compreender o espaço onde se desenrola a atividade jornalística na esfera pública. A teoria de 

Bourdieu indica que todas as ações da sociedade estão inseridas em campos, cada um deles 

com um conjunto de regras, princípios e hierarquias próprios, mas que se relacionam entre si 

tentando impor uns aos outros a sua ideologia. Quando se observa o campo jornalístico, a 

intenção é vislumbrar a estrutura simbólica por trás das páginas impressas de um jornal e, 

assim, compreender melhor o espaço onde se formam os enquadramentos que se busca 

analisar. 

O entendimento do habitus do jornalismo é o primeiro passo para que se ingresse no 

universo do jornalismo político. Essa área tem características próprias dadas pela relação da 

imprensa com a política. A narrativa, estruturada no conflito, reflete a dualidade presente no 

campo político transposta para o espaço midiático e mais do que relatar acontecimentos, tem 

peso político. Discute-se a questão do jornalismo como parte do governo, nos termos de Cook 

(2011) e a forma como as relações dentro da mídia proporcionam o desempenho desse papel 

por um veículo como Zero Hora, por exemplo. 

A luta pelo poder simbólico é o enredo, que tem como protagonistas os profissionais 

da imprensa e as fontes jornalísticas, atores responsáveis pela definição dos enquadramentos. 

Os resultados do jogo entre esses dois grupos são os frames encontrados. O modo como isso 

se dá é explicado por meio dos termos de Bourdieu e Cook, bem como pelas inferências de 

Barros Filho e Sá Martino (2003); Bonnewitz (2003); Charaudeau (2015a; 2015b); 

Christofoletti (2016; 2010; 2005); Motta e Guazina (2010); Traquina (1988), entre outros 

pesquisadores.  

 

1.1 CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICIDADES DO CAMPO JORNALÍSTICO 

 

A noção de campo elaborada por Bourdieu (2003, p. 19) parte do anseio do sociólogo 

em descrever um modo de se pensar para além da dualidade proposta entre os “defensores do 

texto autonomizado” (semiólogos e pós-modernistas) e os que “frequentemente se filiam ao 

marxismo”. No primeiro grupo, a crença é de que as produções culturais podem ser 
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compreendidas basicamente a partir da leitura dos textos; no segundo, parte-se da relação do 

texto ao contexto, propondo uma interpretação relacionada ao mundo social ou ao mundo 

econômico. O pensamento de Bourdieu (2003, p. 20) sugere que a compreensão de uma 

produção cultural não se sustenta apenas atrelada ao conteúdo textual dessa produção e, da 

mesma forma, também não se sustenta referendada somente pelo contexto social e a relação 

direta entre o texto e o contexto. Daí o conceito de campo, que supõe universos intermediários 

entre estes dois polos distantes. Em cada universo estão inseridos os agentes e as instituições 

que produzem e reproduzem o que neles circulam: “a noção de campo está aí para designar 

esse espaço relativamente autônomo, esse microcosmo dotado de suas leis próprias” 

(BOURDIEU, 2003, p. 20). O campo é, portanto, um espaço social, o mesmo que campo de 

forças, estruturado, delimitado por regras próprias, princípios e hierarquias originadas a partir 

do conflito entre os dominantes e dominados, agentes em graus desiguais de legitimidade e 

em constante luta para transformar ou conservar esse campo de forças (BOURDIEU, 1997). 

Ainda que não seja possível deixar de estar submetido às leis sociais do macrocosmo (espaço 

social), autonomia é a principal forma de distinguir os campos, porque cada um possui “uma 

autonomia parcial mais ou menos acentuada” em relação a esse macrocosmo (BOURDIEU, 

2003, p. 21). 

Sobre a característica de autonomia dos campos, o movimento estruturador é 

visualizado como “um processo de depuração em que cada género se orienta para aquilo que 

o distingue e o define de modo exclusivo, para além mesmo dos sinais exteriores, socialmente 

conhecidos e reconhecidos, da sua identidade” (BOURDIEU, 2010, p. 70, grifo do autor). 

Portanto, o campo se apresenta como um espaço de lutas, de forças opostas, em que 

indivíduos dotados de capitais específicos se enfrentam em razão da acumulação da forma 

específica de capital que garante a dominação do campo: “o capital aparece então, ao mesmo 

tempo, como meio e como fim” (BONNEWITZ, 2003, p. 60). Uma analogia proposta por 

Bourdieu para explicar o comportamento dos agentes sociais se dá por comparação a um jogo, 

cuja disputa consiste em conservar ou acumular o máximo de capital e que tem as estratégias 

definidas pelo volume do capital dos agentes. O que determina a força de cada agente é o 

quanto ele possui do capital específico em questão dentro do campo: na relação de forças, os 

que monopolizam o poder tendem às estratégias de conservação, enquanto os que possuem 

menos desse capital tendem às estratégias de subversão: 

Tudo aquilo que constitui o próprio campo, o jogo, os objetos de disputas, todos os 

pressupostos que são tacitamente aceitos, mesmo sem que se saiba, pelo simples fato 

de jogar, de entrar no jogo. Os que participam da luta contribuem para a reprodução 

do jogo contribuindo (mais ou menos completamente dependendo do campo) para 

produzir a crença no valor do que está sendo disputado. Os recém-chegados devem 
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pagar um direito de entrada que consiste no reconhecimento do valor do jogo (...) e 

no conhecimento (prática) dos princípios de funcionamento do jogo. Eles são 

levados às estratégias de subversão que, no entanto, sob pena de exclusão, 

permanecem dentro de certos limites (BOURDIEU, 1983, p. 91). 

Agir dentro de limites indica que as revoluções que acontecem nos campos são 

parciais. A tendência é pela perpetuação dos mecanismos desiguais de distribuição de capitais 

sociais específicos como forma de assegurar alguma “ordem social” (BARROS FILHO e SÁ 

MARTINO, 2003, p. 131). É assim que as estratégias subversivas acabam por desautorizar o 

agente dominado, pois ocupar o papel de “porta-voz autorizado” pressupõe “acúmulo de 

importante capital social específico, sempre em função ou em razão das regras em vigor” 

(BARROS FILHO e SÁ MARTINO, 2003 p. 131). 

A respeito das diferentes formas de capital, a partir da perspectiva de Bourdieu, 

identifica-se o capital econômico, constituído pelos fatores de produção (terras, fábricas, 

trabalho) e pelo conjunto de bens econômicos (renda, patrimônio e bens materiais); o capital 

cultural, correspondente a um conjunto de qualificações intelectuais em estado incorporado 

(disposições corporais), em estado objetivo (posse de obras de arte, etc.) e em estado 

institucionalizado (socialmente sancionado por instituições, como são os títulos acadêmicos); 

o capital social, definido pelas relações sociais entre indivíduos e grupos; e por último, o 

capital simbólico, correspondente ao conjunto dos rituais de boas maneiras e de protocolo 

ligados à honra e ao reconhecimento, demonstrativo de que “as múltiplas manifestações do 

código de honra e das regras de boa conduta não são apenas exigências do controle social, 

mas são constitutivas de vantagens sociais com consequências efetivas” (BONNEWITZ, 

2003, p. 53). A respeito de quantidade, opõem-se os agentes fortemente dotados aos 

fracamente dotados de capital tanto econômico quanto cultural. Em outra divisão, respeitando 

a estrutura do capital, a oposição se dá entre os agentes com mais ou menos capital econômico 

em relação aqueles com mais ou menos capital cultural. Esse entendimento vai resultar nas 

classes sociais e permitir o entendimento de frações dominantes e frações dominadas dentro 

de uma mesma classe. De maneira simplificada, pode-se afirmar que essa subdivisão permite 

classificar a posição dos agentes no espaço das classes sociais conforme a posse de cada tipo 

de capital. 

Nessas circunstâncias, percebe-se o habitus – conceito central da sociologia de 

Bourdieu – que pode ser descrito como a soma da socialização, das normas e dos valores, um 

“sistema das disposições socialmente constituídas que, enquanto estruturas estruturadas e 

estruturantes, constituem o princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e das 

ideologias características de um grupo de agentes” (BOURDIEU, 1974, p. 191). O habitus, 
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assim dizendo, pode ser considerado como mecanismo de “interiorização da exterioridade” 

pelo qual o indivíduo percebe, julga e produz as suas práticas, ou seja, define a sua 

personalidade (BONNEWITZ, 2003, p. 79). Cabe salientar que o habitus, apesar de parecer 

intrínseco e dado desde o nascimento, é o resultado da posição e da trajetória do indivíduo: o 

habitus primário, processo que se dá na infância, inscreve no indivíduo seus primeiros filtros 

e modos de ação e é sobre esse – e em função desse – que se acrescentam ao longo da vida os 

habitus secundários. Conforme Bonnewitz (2003, p. 79), “nossas práticas não são nem 

totalmente determinadas (os agentes fazem escolhas), nem totalmente livres (estas escolhas 

são orientadas pelo habitus)”. Por isso, diz-se que o habitus está em constante reestruturação: 

é um somatório de experiências. A relação entre habitus e campo se dá de forma que um está 

condicionado ao outro: o habitus é compreendido como produto da filiação social, se estrutura 

em relação a um campo, sendo que cada campo é caracterizado por agentes dotados de um 

habitus idêntico, o que garante a coerência entre a sua concepção de sociedade e a do agente 

social individual, agindo tal qual mediador entre o indivíduo e o coletivo. Nas palavras de 

Bourdieu,  

Uma das funções da noção de habitus é dar conta da unidade de estilo que une as 

praticas e os bens de um agente singular ou de uma classe de agentes [...]. O habitus 

é esse princípio gerador e unificador que retraduz as características intrínsecas e 

relacionadas de uma posição e um estilo de vida unívoco, isto é, em um conjunto 

unívoco de escolhas de pessoas, de bens, de práticas [...]. Os habitus são princípios 

geradores de práticas distintas e distintivas [...]; mas também são esquemas 

classificatórios, princípio de classificação, princípios de visão e divisão e gostos 

diferentes (BOURDIEU, 2008, p. 21). 

Apreender o funcionamento do jornalismo exige compreender que os jornalistas atuam 

de modo particular, exercendo um saber prático e propriamente jornalístico que é incorporado 

ao longo de um processo de socialização profissional a partir da repetição característica da 

rotina diária. Dotados desse habitus idêntico – habitus jornalístico –, acabam por constituir 

um campo específico. A relação de condicionamento entre habitus e campo é, então, 

observada no jornalismo de uma forma pedagógica: a formação profissional do jornalista se 

dá ao passo que ele adquire as disposições para reproduzir de forma espontânea as relações 

sociais do universo jornalístico (BARROS FILHO e SÁ MARTINO, 2003). É na 

interiorização dessa lógica que se dá a formação profissional, que se reflete na “aquisição de 

disposições para reproduzir espontaneamente, em pensamentos, palavras e ações as relações 

sociais existentes no universo onde se pretende atuar ou já se atua” (BARROS FILHO e SÁ 

MARTINO, 2003, p. 135). 

Nesse contexto, Bourdieu considera que os campos interagem e até mesmo 

influenciam – ora mais, ora menos – uns aos outros. Ao observar o jornalismo e a política, 
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percebe-se em ação esse movimento de interação entre os seus atores: “os jornalistas sabem 

que podem sofrer pressões e tentativas de manipulação por parte do poder político, e o poder 

político sabe que os jornalistas sabem disso” (CHARAUDEAU, 2015a, p. 139). Posto isso, é 

possível autonomizar um campo, descrever o seu funcionamento e entende-lo como central, 

porém, “sem perder de vista que os outros campos estão estritamente ligados a ele” 

(CHARAUDEAU, 2015b, p. 30) e que a centralidade é variável: cada campo será central 

quando a análise é feita a partir dele. Por isso, a necessidade de se delimitar o foco da 

observação.  

Trabalha-se com a ideia de campo jornalístico, pois se entende que as relações 

observadas nessa dissertação se dão dentro de um modelo bastante específico de ação. Para 

definições específicas de um campo jornalístico, busca-se a literatura de Bourdieu, que se 

dedicou especialmente ao tema em A influência do jornalismo7. O artigo de 1994 propõe uma 

discussão sobre a influência de um campo cada vez mais submetido às demandas do mercado 

exercidas sobre os jornalistas, e a partir deles, aos demais campos de produção cultural. 

Tal perspectiva sugere que constituição de um campo jornalístico teve início no século 

XIX pela associação de três fatores: a empresa jornalística, o jornalismo e a imprensa, isto é, 

pela união da estrutura econômica para o comércio, das técnicas do negócio e da divulgação 

periódica: “o olhar bourdieusiano volta-se à ‘empresa’, não obstante nela esteja contida a 

ideia de jornalismo e de imprensa; é deste entrecruzamento dos três fatores que emerge o 

campo, expressão de um processo e autonomia” que “de acordo com Bourdieu, permite-lhe a 

capacidade do exercício crítico e da liberdade” (MIRANDA, 2005, p. 115-140 passim). Da 

mesma forma que os demais campos, sua estruturação obedece a uma lógica de organização 

específica e estabelece um modelo discursivo; uma lógica que se impõe aos jornalistas através 

de uma série de restrições e controles descritos como déontologie (BOURDIEU, 1994; 

BERGER, 1996; MIRANDA, 2005). 

Disso, compreende-se que o conjunto de regras e deveres que baliza os profissionais e 

configuram especificidades “em que cada género se orienta para aquilo que o distingue e o 

define de modo exclusivo” (BOURDIEU, 2010, p. 70), ao ponto que “nada, nem nas 

instituições ou nos agentes, nem nos actos ou nos discursos que eles produzem, tem sentido 

senão relacionalmente, por meio do jogo das oposições e das distinções” (BOURDIEU, 2010, 

p. 179). Exemplo disso são os manuais de redação como o que Zero Hora publicou em 1994, 

seguindo uma postura adotada anteriormente pela Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, 

                                                           
7 L’emprise du jornalisme (BOURDIEU, 1994).  
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Editora Abril e O Globo. Sobre o Manual de Ética, Redação e Estilo de Zero Hora, 

Christofoletti (2010, p. 18) afirma que “o jornal gaúcho não apenas orienta, mas tenta 

uniformizar a conduta de seus profissionais em situações limites”. Pode-se estender a 

afirmação do pesquisador também para o Guia de Ética e Autorregulamentação Jornalística 

do Grupo RBS, publicado em 20118. 

O campo jornalístico é dominado pelas restrições do mercado e isso torna possível 

observar como ele modifica mais ou menos as relações de força dentro dos demais campos de 

produção cultural (BOURDIEU, 1994). O peso “comercial” sobre o campo jornalístico torna 

os agentes vulneráveis às seduções externas ao campo e isso contribui para o reforço do polo 

“comercial” também sobre os demais campos, inclusive os mais autônomos às pressões do 

mercado (MIRANDA, 2005). No meio de todos os outros campos, “o campo jornalístico 

ajuda a fortalecer o “comercial” em detrimento do “puro”, os produtores mais sensíveis às 

seduções dos poderes econômicos e políticos à custa dos produtores mais comprometidos a 

defender os princípios e os valores da profissão” (BOURDIEU, 1994, p. 4, tradução nossa e 

grifos do autor no original9).  

Para entender como isso acontece, sugere Bourdieu, é preciso perceber a sua 

organização em uma estrutura que é homóloga aos demais campos, mas com a condição de 

que o referido peso do “comercial” é muito maior. O modo como o campo jornalístico tem 

sua autonomia caracterizada é uma de suas particularidades em relação aos demais campos da 

produção cultural. A partir desse detalhe se compreende a ligação do campo jornalístico com 

o mercado e a já referida perspectiva de observação de Bourdieu voltada à empresa 

(BOURDIEU, 1994; MIRANDA, 2005): em relação às organizações de difusão, a escala 

varia de menor para maior autonomia quanto maiores forem as receitas. No caso de um jornal, 

por exemplo, receita publicitária privada, receita pública (em forma de publicidade ou 

subsídios) e de vendas. Em se tratando de profissionais jornalistas, a autonomia pode estar 

ligada ao grau de concentração da imprensa (quanto menos empregadores, maior a 

insegurança no ambiente de trabalho); a posição do veículo no campo (mais próximo do polo 

“intelectual” ou do polo “comercial”); a posição do jornalista dentro do veículo, condição que 

oferece garantias estatutárias e reconhecimento financeiro e simbólico distinto (titular, 

freelancer, repórter ou editor); por último, a capacidade do jornalista em produzir a 

                                                           
8 O manual está disponível na página do Grupo RBS. Ver: <http://www.gruporbs.com.br/wp-

content/uploads/2015/11/Guia_de_Etica_e_Autorregulamentacao_Jornalistica.pdf>. Acesso em 12 de janeiro de 

2017. 
9Do original: “le champ journalistique contribue à ranforcer, au sein de tous les champs, le "commerciel" au 

détriment du "pur", les producteurs les plus sensibles aux séductions des pouvoirs économiques et politiques aux 

dépens des producteurs les plus attachés à defendre les principes et les valeurs du "métier"”.  

http://www.gruporbs.com.br/wp-content/uploads/2015/11/Guia_de_Etica_e_Autorregulamentacao_Jornalistica.pdf
http://www.gruporbs.com.br/wp-content/uploads/2015/11/Guia_de_Etica_e_Autorregulamentacao_Jornalistica.pdf
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informação de maneira autônoma (jornalistas de editorias como economia ou ciência são 

particularmente dependentes de suas fontes). É possível perceber isso também na imprensa 

nacional. De acordo com Christofoletti: 

Na imprensa brasileira, alguns valores circulam ora sob a égide de critérios 

editoriais próprios da atividade jornalística, ora como requisitos básicos para a 

constituição de um produto de qualidade no mercado. Isto é, esses valores 

intangíveis oscilam entre a perspectiva moral-ético-deontológica e a produtivo-

mercadolótica. Como o terreno da profissionalidade se perfaz na intersecção dessas 

das esferas, é natural que tais valores apresentem essa dualidade 

(CHRISTOFOLETTI, 2010, p. 39). 

A partir do principal bem do campo jornalístico, as notícias, o peso do mercado orienta 

o que Bourdieu (1994) chama de algumas propriedades do campo jornalístico.  

Considerando-se que um campo se constitui a partir da existência de um capital e que a 

organização ocorre na medida em que os seus componentes têm um interesse irredutível e 

lutam por ele (BERGER, 1996), estabelece-se a “concorrência pela freguesia”, marcada 

principalmente pela busca do furo jornalístico tão valorizado pelos agentes desse campo – os 

jornalistas – mas que passa despercebido pelos seus leitores. Há consequências que podem ser 

observadas de imediato, por exemplo, a inclinação para uma prática jornalística guiada pela 

velocidade e pela busca permanente da atualização, contribuindo para o esvaziamento do 

sentido da informação jornalística, que é valorizada em função da sua atualidade 

(BOURDIEU, 1994, p. 5). Essas pressões do dia a dia de uma empresa de notícias impõem 

situações delicadas ao jornalista. Apurações mal feitas, pressa e a questão mercadológica do 

"furo jornalístico" sobre a concorrência não raro resultam em erros que poderiam ser evitados 

fossem aplicados mais rigor, cuidado e reflexão nas esferas da ética profissional 

(CHRISTOFOLETTI, 2005). Reforçando essa disputa dentro do campo jornalístico, temos 

um efeito que Bourdieu (1994, p. 5) classifica como paradoxal: o efeito de “a concorrência 

incitar a prática de uma vigilância permanente (que pode chegar a uma quase espionagem 

mútua) sobre as atividades dos concorrentes”, aproveitando-se das falhas e dos sucessos 

alheios para construir a própria cobertura das mesmas coisas trabalhadas pelos demais 

veículos. Por consequência, há uma uniformidade na oferta os conteúdos, que pode ser 

observada pela repetição de assuntos, fontes, enfoques, entre outros. Há casos que essa 

vigilância falha devido à pressão do mercado por uma boa história.  Os erros jornalísticos 

acontecem nos mais diversos veículos, nas mais variadas instâncias da imprensa. Alguns 

casos atingem altos níveis de exposição e repercussão nacionais; outros não ganham tanto 

destaque, mas podem, ainda assim, ferir a imagem de indivíduos que se tornam “vítimas da 

imprensa” (CHRISTOFOLETTI, 2005, p. 29). 
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Entre os exemplos, há os mais rotineiramente discutidos, como o da Escola Base em 

1994 e o da publicação de dados errados que acarretaram na cassação do deputado federal 

gaúcho Ibsen Pinheiro um ano antes, em 1993. Outros, mais recentes, envolvem a replicação 

de imagens encontradas na internet por veículos de comunicação tidos como de credibilidade 

sem o mínimo processo de checar o contexto da situação10:  

Em geral, as fontes reclamam que os repórteres deturpam as suas declarações e os 

fatos, que pinçam frases fora do contexto. Os jornalistas defendem-se alegando 

subordinação a um regime de pressa, de corrida contra tempo e espaço, que o faz 

incorrer em erros e distorções, raramente premeditados (KARAM e SCHMITZ, 

2010, p.172). 

A pressão dos demais campos, sobretudo o político e seus constrangimentos material e 

simbólico, também influencia na autonomia do campo jornalístico: 

É claro que na verdade os diferentes poderes e, em particular, as instancias 

governamentais, agem não apenas pelas restrições econômicas que são capazes de 

exercer, mas também por todas as pressões que o monopólio das informações 

legítimas lhes permite – das fontes oficiais em particular –; esse monopólio dá 

inicialmente às autoridades governamentais e à administração, a polícia por 

exemplo, mas também às autoridades jurídicas, científicas, etc., armas na luta que os 

opõe aos jornalistas e em que eles tentam manipular as informações ou os agentes 

encarregados de as transmitirem enquanto a imprensa, por sua vez, tenta manipular 

os detentores da informação para tentar obtê-las deles com garantia de exclusividade 

(BOURDIEU, 1994, p. 4 – tradução nossa e grifos do autor no original11). 

As autoridades ainda conseguem influenciar na definição das agendas jornalísticas a 

partir das suas ações, decisões e interferências como entrevistas coletivas. Essa dependência 

do campo jornalístico aos campos econômico e político é intrínseca desde a sua origem, a 

partir da ruptura com o campo literário, quando então não teve possibilidade de se distanciar 

do burguês. Todavia, “se o burguês (ou o político) não poderia ser eliminado, poder-se-ia ao 

menos tentar neutralizá-lo: passara-se à produção interna da crença na objetividade do 

discurso jornalístico” (MIRANDA, 2005, p. 118). 

O reflexo do que se apresentou até aqui sobre o campo jornalístico é a constituição de 

duas lógicas opostas e dois princípios de legitimação: a lógica autônoma, na qual os 

princípios de legitimação são fornecidos pelos pares que a concedem aos que respeitam os 

valores internos ao campo e a lógica heterônoma, cuja legitimação vem do público, da 

                                                           
10 Um caso peculiar é o da publicação da fotografia de um vereador de Florianópolis, Santa Catarina, na qual o 

político aparece ao computador, no plenário da Câmara de Vereadores. Na tela, está aberto um site de 

pornografia. O que parecia uma subversão foi, mais tarde, confirmado como um vírus na máquina 

(CHRISTOFOLETTI, 2016).   
11 Do original: “Il est clair em effect que les différents pouvoirs, et em particulier les instances 

gouvernementales, agissent non seulement par les contraentes économiques qu'ils sont en mesure d'exercer mais 

aussi par toutes les pressions qu'autorise le monopole de l'information légitime – des sources officielles 

notamment – ; ce monopole donne d'abord aux autorités gouvernementales et à l'administration, la police par 

exemple, mais aussi aux autorités juridiques, scientifiques, etc., des armes dans la lutte qui les opposeaux 

journalistes et dans laquelle elles essaient de manipuler les informations ou les agentes chargés de les transmettre 

tandis que la presse essaie de son côté de manipuler les détenteurs de l'information pour tenter de l'obtenir et de 

s'en assurer l'exclusivité”. 
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audiência externa, ou seja, da venda (BOURDIEU, 1994). A primeira lógica está ligada à 

deontologia do campo e, consequentemente, à relação que mantém os seus agentes; a segunda 

atende às exigências do consumo e da necessidade empresarial do lucro. Enquanto esta se 

fortalece, aquela enfraquece e aumenta a necessidade dos jornais “sérios” fazerem concessões 

ao mercado e ao marketing, motivação dada pela necessidade que o produto jornalístico tem 

em ser rentável para a manutenção da empresa e lucrativo para os seus acionistas. Ainda, a 

sustentabilidade de um jornal não se dá apenas da venda direta e das assinaturas, e a essa 

questão de sustento, McQuail (2003) sugere a discussão sobre qual a dimensão da autonomia 

das organizações midiáticas, primeiramente em relação aos seus proprietários e, em segundo 

lugar, perante as instituições econômicas que as circundam, principalmente aquelas que 

injetam dinheiro, tais como investidores e anunciantes. Seguindo no pensamento de McQuail 

(2003), não se pode negligenciar que, apesar da autonomia almejada pelo jornalista, há 

pressões informais e indiretas sobre alguns assuntos de interesse dos empregadores, 

principalmente quando esses interesses estão relacionados a outros interesses empresariais. E 

dentre as influências econômicas que um jornal – ou qualquer outa empresa jornalística – 

sofre, a que é sentida mais diretamente é justamente a que advém da verba dos anunciantes e 

que se reflete frequentemente sobre a agenda da imprensa.  

De acordo com Altschull (1984), “o conteúdo dos media noticiosos reflecte sempre 

o interesse dos que financiam a empresa”, e a resposta é muito clara e também 

consistente com os princípios da teoria da imprensa livre na sua versão de 

“mercado”. Há, no entanto, espaço para autonomia da parte dos “comunicadores”, 

contratados pelos proprietários dos media [...], e existem muitos tipos diferentes de 

media e vários tipos diferentes de pagadores. Destes, os mais importantes (pondo de 

lado os pagamentos da audiência) são os proprietários dos media e os anunciantes 

(MCQUAIL, 2003, p. 261, grifos do autor). 

As teorias do jornalismo demonstram que o jornalismo cumpre um papel que tenta 

compensar, por meio de uma narrativa noticiosa, a ausência do público no testemunho dos 

acontecimentos. Quando se trata de acontecimentos políticos, que ocorrem em instâncias ou 

locais inacessíveis à maioria das pessoas, a importância jornalística é ampliada. As teorias 

também indicam que os noticiários são necessariamente seletivos por critérios de tempo e 

espaço, mas se essa seletividade fosse uma amostra aleatória de todos os eventos do dia, não 

indicaria um viés de tratamento. No entanto, “a seletividade leva ao viés quando, dia sim, dia 

não, certos tipos de atores, partidos políticos e questões receberem maior cobertura e forem 

apresentados mais favoravelmente que outros” (COOK, 2011, p. 206). O pensamento de 

como se dá a seleção atinge novo grau de complexidade quando cruzadas as dinâmicas do 

campo jornalístico e a sua submissão às demandas do mercado, pressionadas pelas estratégias 
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dos campos político e econômico, bem como pelo assujeitamento do jornalista ao seu habitus 

profissional: 

A posição do agente na estrutura do espaço profissional considerado gera um 

habitus profissional que faz surgir a “boa maneira” de agir sem necessidade de 

cálculo, contribuindo para a reprodução do sistema de relação de forças dentro desse 

espaço, legitimando a distribuição do capital específico e orientando práticas e 

formas de percepção do espaço por parte dos novatos [...]. Graças a essas 

disposições comuns, decorrentes de uma percepção comum de mundo socialmente 

forjada (...) e interiorizadas ao longo de trajetórias no mesmo universo, cada 

profissional, obedecendo ao seu “gosto pessoal”, concorda, sem saber ou perceber, 

com muitos outros levados a agir em condições análogas (BARROS FILHO e SÁ 

MARTINO, 2003, p. 135). 

Essa concordância decorre, em parte, da pressão para o encurtamento do tempo de 

apuração de uma notícia no jornalismo, considerando as inovações tecnológicas que 

ampliaram a velocidade da informação nas últimas décadas, tanto na difusão quanto no 

consumo. Qualquer economia de tempo é questão de sobrevivência e a repetição de situações 

semelhantes naturaliza procedimentos que passam a uma reprodução sem questionamentos 

porque se ajustam – seja por socialização, seja por expectativas de ação e de disposições de 

agir – em regras e por serem regras “dispensam reflexão sobre sua pertinência” (BARROS 

FILHO e SÁ MARTINO, 2003, p. 112).  

Isso é parte da formação do habitus jornalístico, que tem suas ações inicialmente 

calculadas, absorvidas e entendidas como naturais em processos de socialização e 

subjetivação. Em cada recorte histórico e social, o habitus demonstrará o desempenho 

profissional desejado do jornalista naquele período, isto é, “a história a cada momento se 

torna regra na definição de novas regras do jogo em oposição às antigas e sua constante 

incorporação pelos participantes do campo” (BARROS FILHO e SÁ MARTINO, 2003, p. 

114). Há, por regra, uma tendência à inércia, mantida a partir da reprodução da forma de 

distribuição dos capitais sociais dentro do campo. A avaliação do momento, do contexto, das 

causas e das consequências definirá a ação, mas esses fatores não são aparentes, sendo, por 

vezes, nem mesmo observados. Barros Filho e Sá Martino (2003) dizem que as avaliações 

assumem forma mecânica, natural. E quanto mais natural parecer, menos a ação será 

questionada.  

Assim, o processo de percepção de um fato pela ótica midiática, a transformação dele 

num acontecimento e a sua ascensão como notícia obedece ao movimento do champ 

journalistique de Bourdieu. Esse movimento do campo determina a lógica de funcionamento 

de tudo que está inserido nele. Nas disputas de domínio dos campos, o sistema de influências 

é variável conforme o ponto de vista, dependendo do setor analisado (CHARAUDEAU, 

2015b). Isso indica que se fosse tomado por parâmetro uma perspectiva a partir das atividades 
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políticas, outras reflexões seriam possíveis, não de forma a anularem as deste trabalho, mas a 

complementarem o que se indica no presente texto.  

Nesta dissertação, entende-se jornalismo político como uma subcategoria jornalística 

sem ignorar que o jornalismo por si deve ser considerado como instituição política (COOK, 

2011). A subdivisão editorial na imprensa é uma forma de classificação que facilita a 

organização de um jornal ao agrupar notícias com temas em comum, pois cada uma das 

editorias reúne características pelas quais se distingue das demais. É a partir do campo 

jornalístico que está definida a centralidade da observação das fontes em Zero Hora e a partir 

do viés da narrativa do jornalismo político que se procura obter os enquadramentos dados ao 

governo Sartori. 

 

1.2 O JORNALISMO POLÍTICO 

 

O patamar atingido pelos meios de comunicação perante a sociedade no século XX 

modificou o ambiente político de forma que não somente esses meios tiveram de aprender a 

retratar esse cenário como também os políticos precisaram descobrir de que forma eles 

poderiam ser úteis (MIGUEL, 2002). A partir de então, as teorias do jornalismo são 

observadas de forma padronizada jornalismo político – há características que são próprias da 

relação do jornalismo com a política, assim como há outras que são semelhantes a todos os 

tipos de coberturas. Neste trabalho, é a partir do campo jornalístico que se visualiza a 

operacionalização desses conceitos e o modo como eles convergem no subgênero do 

jornalismo político. 

Inicialmente, salienta-se que o conflito é a categoria estruturante da narrativa 

jornalística (MOTTA e GUAZINA, 2010). Pode-se inferir que o conflito é ainda mais 

estruturante na narrativa quando se trata de jornalismo político. Isso porque, sugerem Motta e 

Guazina (2010), a partir da ciência política, a dualidade é um critério distintivo do campo 

político e tal dualidade é resgatada em forma de conflito no jornalismo. Entre as formas mais 

comuns dessa estratégia está a de colocar esses atores políticos frente a frente. Conforme 

indica Motta (2007), o jornalismo promove e estimula as oposições através da sua narrativa. 

Complementa-se:  

O conflito não é criado pelo jornalismo, evidentemente. Ele é inerente ao jogo 

político. Mas, a linguagem jornalística se apropria dos elementos do jogo político e 

os categoriza, especialmente nos momentos de tensão. Neste caso, o conflito 

(enquanto ingrediente básico do drama) funciona como elemento estruturador da 

narrativa jornalística, dualiza o mundo político e reforça a visão que compreende a 

política como um jogo de oposições (MOTTA e GUAZINA, 2010, p. 146). 
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Para além do conflito observado entre os atores políticos, há outro que se constitui na 

elaboração das notícias: esse conflito se estabelece entre personagens do campo político e 

jornalistas, estes, os quais Guazina (2013, p. 2) considera como protagonistas que “narram as 

notícias e dão a elas um sentido de conjunto que deve ser conhecido para se considerar bem 

informado”. Entre os efeitos dessa narração jornalística sobre o campo político, conforme 

discorre Fernandes (2013), está a consagração dos “profissionais da política” através da 

exposição pública deles nos meios de comunicação. Assim, os meios de comunicação 

“contribuem para determinar a importância das questões políticas, através dos seus 

gatekeepers, do mesmo modo que controlam, na sua medida, o próprio acesso ao campo 

político” (FERNANDES, 2013, p. 79).  

O principal meio de entrada dos atores do campo político na imprensa é pelo 

jornalismo político. Considerando o cenário de campos em disputa (GUAZINA, 2013), no 

jogo de forças que permeiam as atividades política e jornalística, é impossível negligenciar a 

influência que essas atividades exercem entre si. Por esse contato acirrado, Cook (2011) diz 

que o jornalismo deve ser considerado uma instituição política, mas não somente isso: o 

jornalismo também é parte do governo. A afirmação pode suscitar alguma confusão, dada 

complexidade das discussões sobre o que é política por exemplo. Por isso, o próprio Cook 

procura definir de modo bastante direto o termo política, do qual, segundo ele, o jornalismo é 

integrante12. O significado que ele dá está ancorado na estratégia de se concentrar em uma 

definição básica para o termo e que seja preponderantemente aceita: a interação política difere 

de quaisquer outros tipos de interação social porque ela é “predominantemente orientada à 

alocação impositiva de valores numa sociedade” (EASTON, 1965, p. 50 apud COOK, 2011, 

p. 204). A utilidade dessa definição está na condição dela em reunir três processos diferentes. 

O primeiro, “a política ser relativa a escolhas para a sociedade”; em seguida, a política ser 

“relativa às escolhas consideradas ‘impositivas’, isto é, vinculantes para os indivíduos que não 

contestem independentemente as bases da escolha” e, por fim, “a política estabelece o que é 

valioso na sociedade e também procura distribuir esses valores” (COOK, 2011, p. 204).  

De acordo com Cook (2011. p. 205), a ideia de que a interação política está orientada 

para a distribuição de valores à sociedade pode indicar que o jornalismo se encaixa numa 

“alocação impositiva de valores” pelo seu reforço ao poder político ou pelos recursos dados 

aos atores oficiais para que estes sigam as suas agendas. Inicialmente, esse raciocínio sugere 

                                                           
12 Sendo o jornalismo uma instituição política, para Cook (2011, p. 203) os jornalistas são atores políticos, porém 

para fins de fluência do texto, tratam-se pelo termo “atores políticos” aqueles ligados às atividades no campo da 

política, em posição de fonte, em oposto aos jornalistas. 
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um papel político do jornalismo voltado em ampliar o alcance dos “politicamente poderosos”, 

com influência dos jornalistas principalmente no apoio às autoridades oficiais e não tanto na 

alocação de valores. Porém, a independência parcial do jornalismo em relação às fontes dá 

tons mais complexos: a produção do conteúdo das notícias “pode ser capaz de influenciar 

quem tem autoridade, quais são os valores da política e quais alocações são feitas” (COOK, 

2011, p. 205). Assim, Cook resgata o exemplo dos Estados Unidos da América e afirma que 

mesmo sendo o jornalismo uma instituição política, ele não é só política: pela lógica de 

dependência parcial entre jornalistas e fontes, o jornalismo é também parte do governo 

porque, a partir das suas estratégias, consegue exercer alguma influência no setor do poder.  

A partir das definições de Bourdieu (2011) sobre o campo político, é possível 

compreender melhor a ideia de o jornalismo ser parte do governo. De acordo com o 

sociólogo, desde a década de 1980, uma das transformações mais importantes da política se 

deve à ascensão dos jornalistas dentro do campo político. Se antes eram considerados 

espectadores desse campo, os jornalistas, agora, são percebidos como agentes em primeira 

pessoa. Ainda, conforme Bourdieu (2011, p. 202), é pelo fato de transformar o estado de um 

campo que se deve reconhecer que uma instituição ou um agente fazem parte desse campo: 

“para descrever o campo político atualmente, é preciso incluir essas categorias de agentes 

(além dos jornalistas, Bourdieu cita os especialistas em pesquisas de opinião), pela simples 

razão de que eles produzem efeitos nesse campo (ou que, se o retirarmos, as coisas se 

modificam significativamente)”. 

A respeito do poder político, um dos capitais simbólicos do campo político, Bourdieu 

(2011, p. 204, grifo do autor) diz se tratar de um capital de reputação, “ligado à notoriedade”, 

ou seja, “ao fato de ser conhecido e reconhecido, notável”. O papel da imprensa ganha 

destaque ao conceder essa possibilidade de ser conhecido e reconhecido diante de um grande 

público. Considerando a burocratização do campo político, os direitos de acesso a esse espaço 

estão cada vez mais atrelados à outorga dos partidos. Uma vez acedido, o capital simbólico do 

agente político ficará dependente de diversos fatores, por exemplo, o peso político do seu 

partido e o peso que o próprio agente tem dentro do partido (BOURDIEU, 2011). Nesses dois 

casos, o fator notoriedade a partir da mídia tem peso. A mídia atua com força dentro do 

campo político (também) pela relação direta com o aumento de capital político que pode 

proporcionar para um ou outro agente a partir da reputação desse agente frente aos demais.  

Utilizando exemplos de movimentos sociais, Bourdieu (2011) argumenta da 

necessidade de se criar novas formas de manifestação e de mobilização política. Para ele, a 

eficácia se dá, em parte, devido à assistência técnica que alguns possuidores de senso político 
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e capital político exercem a fim de que os movimentos sociais sejam percebidos. Nessa linha 

de pensamento, Bourdieu classifica marcante a manifestação de estudantes estadunidenses 

contra a guerra do Vietnã – que, inclusive, foi objeto de estudo de Gamson em 1975 

(GAMSON e LASCH, 1980). Os atos tiveram destaque, naquela época, porque souberam 

captar o interesse midiático. Conforme a pesquisa de Bourdieu recorda (2011, p. 209), “esses 

estudantes souberam encontrar manifestações que não demandavam a mobilização de três 

milhões de pessoas e que, no entanto, podiam ter um efeito similar por atraírem o interesse 

dos jornalistas”. Também diz Bourdieu (2011) que mais recentemente, a eficácia que os 

movimentos sociais conseguem é resultado da influência de pessoas que não são profissionais 

da política, todavia são politicamente competentes e conhecedoras do meio jornalístico-

político de modo suficiente para sugerirem ações que se tornem atos simbólicos suscetíveis de 

atrair atenção e de se tornarem acontecimentos políticos. 

Para além, Bourdieu procura deixar claro que há agentes sociais costumeiramente 

excluídos do campo político, mas que ele considera que fazem parte desse universo. Citando 

os responsáveis por grandes programas políticos na televisão, o sociólogo propõe pensar esses 

atores – outrora desconsiderados – como produtores de “efeitos de primordial importância” no 

campo político; “efeitos de investidura, de introdução no campo” (BOURDIEU, 2011, p. 

210), dentre os quais, destacam-se os profissionais da imprensa: 

O acesso ao espaço público é controlado quase completamente pelos jornalistas. Um 

dos grandes problemas atuais é o acesso dos artistas, pesquisadores, cientistas, 

escritores... ao espaço público, fora das vias controladas pelos partidos e os 

jornalistas [...]. O que você pode fazer? Pode organizar grupos de trabalho (pega um 

jurista, um economista...), o essencial permanece: a questão de encontrar um lugar 

de publicação... (BOURDIEU, 2011, p. 211).  

Ainda, Guazina (2015, p. 62) afirma que a referência que o jornalismo brasileiro tem 

no modelo estadunidense caracteriza a imprensa nacional com apelo para “as raízes mais 

profundas da política”, de modo que “o jornalismo se propõe a atuar como um Poder 

Moderador, remetendo à experiência [...] de constituição de um poder acima da política”, se 

apropriando de modo “peculiar” da ideia de “Quarto Poder”13.  

A ação do jornalismo como parte do governo também é resultado do mencionado jogo 

de forças: são os campos político e jornalístico em disputa. Os campos são autônomos, mas os 

seus atores interdependentes. Soma-se a isso o fator de jornalistas e atores políticos estarem 

atravessados pelos seus habitus e, por sua vez, condicionados aos seus respectivos campos, 

                                                           
13 A respeito da questão da imprensa e dos paradigmas do jornalismo estadunidense, Hohlfeldt (2010) afirma que 

o jornalismo brasileiro tem se inspirado no mesmo modelo dos Estados Unidos da América desde a década de 

1950 e, portanto, acredita-se que não há maiores problemas para pensar a imprensa nacional a partir de estudos 

realizados no país do hemisfério norte. Alguns casos são os exemplos presentes nos textos que amparam esta 

dissertação a partir de Cook (2011), McCombs (2009), Gamson e Modigliani (1989) e Gamson e Lasch (1980). 
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sob influências internas ancoradas em lógicas próprias. De um lado, percebe-se o campo 

político obtendo seu espaço devido as suas ações, consideradas de interesse público; do outro, 

o jornalismo indicando como as fontes oficiais precisam organizar as suas estratégias para 

obter o acesso midiático através da imprensa porque elas necessitam da visibilidade midiática 

para a manutenção da imagem pessoal: 

Na medida em que os atores políticos precisam cada vez mais de publicidade para 

colocar suas questões na agenda política e atingir seus objetivos, devem conformar 

suas atividades aos valores de produção das notícias, e a política se seguirá daí 

(COOK, 2011, p. 241). 

Apesar das motivações particulares dos dois lados, há uma convergência entre eles 

dado a crença mútua de que a publicidade dos acontecimentos políticos é a melhor forma para 

que o jornalista (no papel de agente que retrata o cenário do poder) e o político (personagem 

da notícia) demonstrem que ambos cumprem com seus papeis sociais. Seja a partir da sua 

ênfase na ação oficial do governo, seja na interpretação e apresentação dessas ações 

respondendo a critérios acordados de valores de produção (que não são necessariamente 

favoráveis aos atores oficiais), o resultado das tensões entre esses agentes é determinante na 

parcela de contribuição do jornalismo no processo de governo. A notícia emerge de 

negociações recorrentes entre jornalistas e fontes e dessas negociações se sobressai a 

distribuição de alguns valores sobre outros (COOK, 2011). É uma situação que Charaudeau 

(2015b) classifica como contraditória por causa do movimento de aproximação e afastamento 

dos agentes. 

No caso do jornalismo, percebe-se a persistência de padrões de conduta que são uma 

força atuante compartilhada por seus integrantes dentro do campo, como o compromisso com 

a “verdade” e a “objetividade” e que determinam o nível de competência e respeito entre os 

pares (MIGUEL, 2002, p. 168). Estando os jornalistas muito próximos do universo político 

para obter as informações das quais eles abastecem as suas notícias, dependem muito de 

informações de bastidores, de confidências e redes de informações que podem suscitar 

dúvidas quanto sua a idoneidade profissional. A principal consequência disso é que a 

credibilidade de um veículo pode ser colocada em risco e, por isso, da mesma forma que há 

um movimento de aproximação, também há um movimento de afastamento do político: 

“interpelam os responsáveis políticos para provar ao cidadão que são independentes e estão 

imunes à influência política, pois existe sempre a suspeita do jornalismo a serviço do poder 

estatal” (CHARAUDEAU, 2015b, p. 29). É a questão da autonomia jornalística em ação que 

determina ao repórter o distanciamento das fontes na tentativa de construir um relato que seja 

o mais independente possível (COOK, 2011). O movimento não cessa e a busca permanente 



34  
 

de matéria-prima para a notícia empurra o jornalista novamente ao convívio das fontes 

políticas, que estarão disponíveis e à procura da visibilidade midiática: nesse ambiente, o 

conflito de interesses é parte do processo de produção da notícia cujo imperativo é informar: 

são dois campos orientados a diversos objetos, mas que precisam incorporar as lógicas um do 

outro em circunstância de pressão (BARRETO, 2006). Esses conflitos são amplificados 

quando as fontes não oferecem material adequado aos valores de produção: não havendo 

interesse do jornalista pelo assunto, o poder da fonte – por mais legitimada que seja – pode 

não ser suficiente para que as suas demandas façam parte da pauta. 

Na busca por visibilidade, a fonte pode se ver em situação de ser questionada de 

assuntos mais importantes pelo ponto de vista dos jornalistas e sobre os quais não têm 

interesse de responder. Há o risco, para a fonte, de que a sua fala seja colocada em um 

contexto menos favorável ainda que ela tome o cuidado de manter o acesso a si limitado ou 

controlado (COOK, p. 2011). Tais questões mais importantes incluem aspectos de valor 

implícito, pouco claros, mesmo quando da aplicação de critérios de objetividade e 

neutralidade jornalística, pois há marcas inerentes às rotinas de trabalho que contribuem para 

relatos enviesados dos jornalistas. Salientando a questão dos critérios subjetivos do jornalista, 

enquanto as instâncias oficiais oferecem palco, atores e falas para o que virão a ser os relatos 

jornalísticos, são os profissionais da imprensa que vão pinçar e reunir elementos. Baseados 

em padrões individuais e institucionais de qualidade e interesse, os jornalistas vão tecer textos 

informativos que podem divergir do que os políticos consideram o melhor a ser dito sobre 

eles ou suas ações. Fontes políticas e jornalistas são dois lados controlando recursos 

importantes e a negociação não se dá unilateralmente: 

As fontes e os jornalistas tem interesse na cooperação e colaboração, 

particularmente na construção de uma relação estável, pela qual os jornalistas 

recebem informação em troca da publicidade que dão às fontes. Mas essas trocas são 

frágeis, porque esse interesse é, pelo menos em parte, contrabalanceado pelas 

tensões entre o que as fontes desejam e o que os jornalistas querem das notícias 

(COOK, 2011, p. 210). 

Ainda, Miguel (2002) afirma que os efeitos midiáticos sobre os agentes políticos não 

são uniformes: a influência diferenciada depende da posição dos agentes no campo político, 

bem como do volume de capital simbólico possuído. A configuração das instituições políticas 

– e isso inclui os sistemas eleitoral e partidário – mais a trajetória de cada agente e as posições 

que eles desejam atingir são outros pontos que devem ser considerados: “quanto mais 

elevadas as posições de poder que se pretende alcançar, maior a necessidade de visibilidade 

nos meios de comunicação” (MIGUEL, 2002, p. 180). O volume de capital político é 

inversamente proporcional ao grau de dependência em relação à mídia: na medida em que o 
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poder, a autoridade e a atração das fontes aumentam perante a mídia, os agentes políticos se 

tornam mais capazes de ditar os seus termos de acesso (COOK, 2011; MIGUEL, 2002).  

As fontes passam a ter mais controle desde o modo como uma entrevista pode ser 

registrada, quem pode realizar a entrevista, quais temas podem entrar em questão (por vezes, 

ressaltando quais não serão tratados), a indicação de que algumas respostas não devem ser 

publicadas – ou então não atribuídas a eles (declarações em off) – até a decisão unilateral de 

quando encerrar a conversa (COOK, 2011). Entre os exemplos mais tradicionais, estão as 

coletivas de imprensa concedidas por representantes de órgãos do executivo, como presidente 

e governadores. Um pronunciamento inicial determina a agenda; os jornalistas são 

reconhecidos e a eles pode ser concedido o direito de realizar perguntas; o restante do tempo 

pode ser gasto com respostas consistentes ou evasivas até que o processo é suspenso. 

Havendo desconforto nesse tipo de interação, outras formas de comunicação que preveem 

ainda menos participação dos jornalistas podem ser utilizadas, como pronunciamentos e notas 

oficiais, por exemplo. Essa é uma das fases da negociação; na outra fase, a do conteúdo, o 

domínio se inverte e os jornalistas determinam sobre o que será a história, se ela será positiva, 

negativa ou neutra e pra quem. 

Apresentando brevemente alguns dados de uma pesquisa do Instituto Gutenberg 

realizada em 1995 com 149 fontes de notícias do Brasil, Karam e Schmitz (2010) indicam que 

apesar de a maioria das fontes determinarem algumas condições quando do momento da 

entrevista, os jornalistas, em grande maioria (93%), não aceitam essas condições. Então, para 

que haja uma relação é preciso que eles incorporem um a lógica do outro em alguma medida: 

Posto de outra maneira, as fontes oficiais podem instigar e dirigir a atenção dos 

repórteres para eventos ou questões particulares, sem, no entanto, controlar a história 

final. Cada lado depende do outro na negociação do que vale publicar, e nenhum dos 

dois domina plenamente, porque os funcionários e os repórteres partem de 

instituições pelo menos parcialmente independentes, que comandam importantes 

recursos específicos (COOK, 2011, p. 228). 

O jornalismo como esse espaço de confrontação de ideias, adquire uma nova dimensão 

de ética: “de um lado, estão as fontes, produzindo e oferecendo notícias genuínas, e, de outro, 

os jornalistas e sua convicção em relatar os fatos que reflitam a realidade”, conforme afirmam 

Karam e Schmitz (2010, p. 179). Ainda nesse pensamento, os pesquisadores indicam a ação 

proativa das fontes, elevando comunicação e públicos ao patamar estratégico ao passo que “os 

jornalistas nivelam o ethos jornalístico à produtividade e à competitividade”: 

Seus objetivos estão alinhados às metas das organizações jornalísticas e não 

respondem somente à sociedade, mas primordialmente ao público do seu veículo de 

comunicação. Sob a ótica funcional, um depende do outro, e ambos querem algo que 

o outro possui. A fonte tem a informação, que o jornalista pode transformar em 

notícia. Portanto, essa relação está imbricada num processo complexo, 
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simultaneamente conflitante e conveniente a ambos (KARAM e SCHMITZ, 2010, 

p. 179). 

A relação é tão duradoura quanto a percepção das duas partes de que há vantagem 

nessa colaboração, pois o jornalista pondera suas publicações, calcula os efeitos do que diz e 

faz concessões na medida do possível de modo a não comprometer a sua credibilidade; da 

mesma forma, a fonte busca manter um lugar de acesso privilegiado à imprensa com o 

fornecimento de material útil e confiável. Cada parte vinculada ao seu campo trabalha na 

ampliação do capital simbólico correspondente. Ajustam-se entre si “para garantir o máximo 

de proveito na relação” (MIGUEL, 2002, p. 177). Convém mencionar que o ambiente do 

jornalismo frente ao político é de desconfiança e que isso é um fator determinante na 

cobertura da imprensa (GUAZINA, 2015; 2013; MOTTA e GUAZINA, 2010). No entanto, 

como indica Pereira (2015), as fontes também têm as suas percepções mediante ao jornalismo. 

Essas percepções variam de acordo com o tipo de fonte e o tipo de relacionamento que a fonte 

tem com a imprensa (mais ou menos dependente, por exemplo) e ainda passa pela questão de 

que as fontes “ainda não assimilam nem aprenderam a conviver com o jornalismo crítico e 

investigativo” (KARAM e SCHMITZ, 2010, p. 172). A mídia é vista trabalhando com tempo, 

ritmo e lógica distintos da política (PEREIRA, 2015). Por vezes, “atropela alguns limites, em 

nome de um suposto interesse público que ela mesma estabelece” (KARAM e SCHMITZ, 

2010, p. 171). As empresas do setor acabam por serem caracterizadas desde mantenedoras da 

transparência dos atos do governo até como mais comprometidas com os interesses 

econômicos do que para com a democracia. Inclusive, por parte de alguns atores políticos, “é 

preciso combater a falta de honestidade de alguns jornalistas” (PEREIRA, 2015, p. 165), 

sugerindo diferença entre a intenção da fonte e a o teor da matéria do jornalista. Uma relação 

tão cuidadosa implica em compreender esses agentes. De um lado, os jornalistas e do outro, as 

fontes. Se no primeiro caso não há dúvidas de quem são eles – “homens de uma organização” 

(TRAQUINA, 1988, in TRAQUINA, 1993, p.169) independentemente de serem generalistas 

ou especializados – no segundo, cabe atenção. 

 Conforme Cook (2011, p. 212), os jornalistas dão prioridade, isto é, visibilidade, aos 

que têm mais autoridade, porque as fontes que detêm essa característica estão em “posição de 

saber” e possuem credibilidade que é repassada a toda a reportagem: “a distinção não é se 

fontes poderosas ou sem poder têm autoridade pra falar, mas sua relação com os eventos que 

estão no noticiário”. A esse ponto está ligado o papel político no reforço da autoridade e além, 

a legitimação dessa autoridade pela esfera jornalística. Isso demonstra o que Cook caracteriza 
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como um viés importante do jornalismo: foco na ação oficial, modelador do seu papel como 

parte do governo: 

O viés político mais permanente dos noticiários é claramente sua concentração nos 

eventos, ideias, preocupações e estratégias e na política de funcionários públicos 

poderosos. Essa gravitação na direção da oficialidade é o que faz com que o 

jornalismo não seja meramente político, mas governamental. A disponibilidade e a 

presença do jornalismo, tanto dentro das instituições quanto dentro do governo como 

um todo, leva os funcionários a pensar nele como um apoio potencial para atingir 

seus objetivos e assistir à conversão do jornalismo numa “instituição de governança” 

(COOK, 2011, p. 236, grifos do autor). 

No entanto, Cook (2011) indica condições pelas quais o jornalismo se difere de um 

poder governamental dado que os veículos são, em grande maioria, instituídos e controlados 

por empresas privadas. O jornalismo como instituição política está mais próximo dos partidos 

políticos e do sistema de grupos de interesse, esses compreendidos pelo pesquisador como 

instituições intermediárias do que dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ainda, 

Na base, os meios noticiosos são associações privadas e, portanto, pelo menos 

parcialmente independentes do governo. Mas como vimos, eles são profundamente 

afetados pelo patrocínio, subsídios e proteção oficial e reconhecimento legal. Muito 

disso vale também para os partidos políticos e grupos de interesse (COOK, 2011, p. 

234). 

A aproximação entre o jornalismo e essas instituições intermediárias é maior que a 

existente entre o jornalismo e os três poderes: essa tríade está constitucionalmente instituída e 

regrada de forma precisa sobre a seleção de seus membros e o mandato deles, sobre os 

poderes e responsabilidades, enfim, sobre o seu papel na sociedade; já o grupo intermediário 

tem sua forma de organização determinada tanto por regulamentos explícitos como por 

suposições implícitas de como devem atuar na articulação e agregação de interesses políticos. 

Conforme Cook (2011, p. 235) a distinção principal que separa o jornalismo dos partidos e 

grupos de interesse reside no contraste na perseguição de objetivos políticos: estes executam a 

tarefa de forma cristalina, explícita; por sua vez, “a política, o poder e o impacto do 

jornalismo bem podem ser implícitos e ocultos, até mesmo (ou especialmente) de seus 

próprios praticantes”.  

A respeito da setorização da reportagem, Cook (2011, p. 213) indica que ela favorece 

uma produção confiável de notícias sobre vários assuntos e também permite variedade através 

das fontes citadas, mas adverte: “a despeito da aparente variedade, contudo, a setorização 

ainda pode sobrerrepresentar pontos de vista particulares” dependendo do que é citado e de 

como é citado. Indo além na perspectiva do mesmo autor, o sistema de setores produz um 

duplo movimento de tornar algumas notícias possíveis e desencorajar outras; ação que, por 

sua vez, pode tornar o acesso mais fácil para uns tipos de fontes que para outros. No caso do 

jornalismo político, têm favorecimento fontes em posição de saber, ocupantes de uma posição 
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de poder num sistema de hierarquias ou aquelas em condição de afetar um resultado final no 

caso de uma votação, por exemplo. É um contexto que proporciona aos jornalistas colocar 

frente a frente atores em discordância, desde que eles sejam legitimados por mandato, 

formação e até mesmo por filiação (CHARAUDEAU, 2015b), favorecendo um cenário de 

conflito. Nas situações observadas nessa dissertação, os diversos grupos – em diversos níveis 

de atuação e poder – que dialogam com o governo Sartori no decorrer de 2015, como líderes 

de bancadas de oposição, sindicatos de servidores e professores, empresários e representantes 

do Poder Judiciário, por exemplo. A legitimidade deles vem acompanhada da função que 

ocupam e onde ocupam. 

O imperativo do jornalismo – e não é diferente no jornalismo político – é contar 

histórias e o padrão está numa série de acontecimentos que apresentem conflitos e soluções 

momentâneas que remontam a uma organização dos relatos como episódios de uma história 

cujo enredo completo é tão complexo quanto pouco trabalhado num jornal diário. A 

dobradinha conflito/ solução é justificada por Cook (2011, p. 223) ao afirmar que sem uma 

perspectiva de solução, o conflito não é notícia porque não leva a narrativa a um novo 

episódio.  

O jornalismo político em Zero Hora exemplifica a tendência pelos assuntos episódicos 

e menos aprofundados ou analíticos. Esses assuntos se destacam pelo caráter de “coisa social 

inusitada” porque o jornalismo não tem tempo e nem mesmo o objetivo de “elaboração de um 

tratado” a cada novo acontecimento: “é preciso, apenas, tratá-lo, dar-lhe forma redacional 

típica do jornalismo, para fazer sentido no mundo” (BARRETO, 2006, p. 15, grifo do autor). 

As histórias mais frequentes recorrem à manipulação política e aos problemas políticos. 

Observam-se as características de reportagens diretas e foco continuado “fácil para 

contextualizar, interpretar e explicar os eventos do dia em relação a histórias produzidas no 

dia anterior antecipando o que provavelmente virá no seguinte” (COOK, 2011, p. 238).  

A valorização da qual gozam as fontes oficiais é o que proporciona em grande parte a 

dependência parcial do jornalismo em relação a elas. A cooperação constante das fontes 

oficiais com os produtores do jornalismo produz a dependência oposta. O resultado é um 

pacto, uma “coalizão” que insere um determinado assunto na agenda da mídia e melhora a sua 

colocação na agenda política (COOK, 2011, p. 215). Entre os extremos do poder no campo 

político, os mais poderosos têm mais acesso e maior controle em garantir a importância, mas 

como a imprensa detém a influência em definir o interesse, indivíduos sem poder não são 

neutralizados. Eles podem vir a figurar nas notícias caso ofereçam material midiaticamente 

interessante. É um acesso “escasso no tempo e limitado no alcance”, bem como “esporádico e 



39 
 

  

quase sempre nos termos dos repórteres, mas que podem formar a agenda e mudar os termos 

do debate” (COOK, 2011, p. 225-232, passim) à medida que emergem ao debate na condição 

de atores autorizados: 

O discurso político precisa se adaptar ao novo ambiente gerado pelos meios de 

comunicação de massa, bem como a prática política incorpora os recursos que lhes 

são fornecidos pelas técnicas publicitárias e pelo marketing. Mas é uma apropriação 

seletiva, que pressupõe negociação tácita entre a mídia, que detém os instrumentos 

de produção da visibilidade social, e o político, que conhece ou intui os limites para 

além dos quais sua exposição pública se torna contraproducente (MIGUEL, 2002, p. 

179). 

Uma análise de textos de notícias a partir da perspectiva do jornalismo político 

também leva a crer que a disputa de forças se dá a todo o momento em todas as instâncias, 

porém a palavra final sobre o produto é dada pela mídia noticiosa. Algumas fontes podem 

restringir o acesso ou desviar o foco para alguns tópicos, porém a imprensa levantará outras 

questões, suscitará dúvidas, buscará outras fontes e “os repórteres podem ainda ser forçados a 

discordar da versão oficial dos eventos, se tal versão não alcança padrões definidos pelos 

valores de produção” (COOK, 2011, p. 230). A opção da empresa detentora dos veículos 

jornalísticos em apoiar ou em contestar o status quo é indiferente nesse aspecto porque o 

jornalismo, em tese, é crítico. A estratégia está em manter a crítica sem partidarismo, num 

esforço de selecionar as fontes e as falas delas de modo a imprimir os vieses da notícia. É por 

esse caminho que o jornalismo se caracteriza como um tipo de instituição política dotada de 

muita influência sobre os resultados políticos.  

Uma síntese oferecida por Traquina (1988) indica que os jornalistas não estão livres 

nas escolhas que fazem parte da elaboração da narrativa. As escolhas são orientadas seja pela 

aparência que a realidade assume para o jornalista, sejam pelas convenções que moldam a sua 

percepção e fornecem o repertório formal para a apresentação dos acontecimentos, como 

também pelas instituições e rotinas, ou seja, o habitus e o campo ao qual pertencem. Além 

disso, as narrativas elaboradas com metáforas, exemplos, frases feitas e imagens14, garantem 

ao jornalista o feito de transformar um acontecimento em notícia quase instantaneamente 

(TRAQUINA, 1988, p. 169). Sem esquecer que o campo jornalístico é atravessado por uma 

lógica econômica que faz dele um campo bastante particular, a pressão da empresa 

jornalística para que o profissional produza mais notícias em menos tempo também se reflete 

em pressão para que essas notícias sejam aceitas pelo público, isto é, sejam vendáveis. Isso 

significa que existe uma preocupação dos jornalistas em manter o acesso às suas fontes 

poderosas porque “eles têm que obter histórias que maximizem os valores de produção de 

                                                           
14 Conceitos que Traquina resgata de Gamson e que são discutidos no item que trabalha o enquadramento e no 

item de análise. 



40  
 

vivacidade e clareza paralelamente às normas jornalísticas de equilíbrio e neutralidade” 

(COOK, 2011, p. 228). Não é uma tarefa fácil e exige um cuidado do jornalista, que, nos 

termos dispostos por Christofoletti (2005, p. 38), pode ser entendido como uma orientação 

técnica ligada a uma recomendação de conduta ética: “cuidado” compreende “respeito às 

declarações das fontes, o rigor criterioso na edição das reportagens, o apego à precisão” e, 

também “senso de responsabilidade, entendimento de que o produto jornalístico gera 

consequências, o que já demanda uma preocupação maior com as etapas de sua produção”. 

Está cada vez mais claro que não é possível tratar de jornalismo político sem trabalhar 

as questões ligadas ao processo de produção da notícia. O método utilizado nesta dissertação 

para selecionar os textos que compõem a análise identifica e leva em consideração o modo de 

produção de notícias em narrativas. Elas estão divididas por fases e, por isso, passíveis de 

serem fracionadas em unidades separadas e que demonstram a tendência dos jornalistas em 

seguirem em direção de “sagas continuadas que podem lhes dar um processo de cobertura de 

mais de um dia” (COOK, 2011, p. 222). Além de auxiliar na produção da notícia, esse método 

de trabalho também ajuda no reforço da missão do jornalismo de exercer a vigilância sobre o 

que acontece e o serviço de antecipação do que está por vir. 

Numa apropriação das reflexões de Cook (2011, p. 240), a notícia é uma reelaboração 

de ações, eventos e declarações produzida em conjunto pelos jornalistas e pelas fontes num 

contexto de obsessão do jornalismo e da política por questões oportunas, concisas, facilmente 

descritíveis e carregadas de dramaticidade. Elas devem fazer parte de uma narrativa 

aparentemente neutra, mas sujeita a valores de produção que facilitam a publicidade de alguns 

tipos de informações em detrimento de outros e cuja história deve ter protagonistas, 

antagonistas e atuações que encaminham para um novo episódio. Como indica Tuchman 

(1976), a notícia é uma realidade seletiva, construída e não sintética como as ficções, onde a 

análise de enquadramento se insere como valorosa no auxílio de identificação dos princípios 

de organização que norteiam a seleção e a definição do que deve ser tratado como 

acontecimento noticioso. 
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2. DO ACONTECIMENTO ÀS FONTES JORNALÍSTICAS, O PROCESSO DE 

FORMAÇÃO DA NOTÍCIA 

 

 O campo, apresentado no capítulo anterior nos termos de Bourdieu, é um espaço 

social. Esse espaço social é caracterizado por Charaudeau (2015a, p. 131) como parte de uma 

realidade “empírica compósita, não homogênea”, que depende do olhar e dos discursos dos 

diferentes atores sociais para ser significado e compreendido. Esse processo fica mais claro a 

partir da noção do percurso que o acontecimento faz na produção de um texto jornalístico. 

Desde a percepção do acontecimento até a sua elaboração como notícia, são incontáveis, 

ainda que imagináveis e descritíveis, os filtros pelos quais o produto do jornalismo será 

submetido. Há muitos elementos que atravessam o jornalismo e como pontua Barros Filho 

(2002, p. 172), “a identificação consciente deste ou daquele ponto da trajetória não altera 

disposições de ação determinadas por síntese passiva”, o que remete ao habitus profissional 

sempre latente no processo de formação da notícia. 

 A ideia de jornalismo como “espelho” resiste principalmente no grande público. 

Porém, ao se considerar a ideia de um processo produtivo que compreende percepção, seleção 

e transformação de acontecimentos julgados significativos e interessantes por uma empresa no 

produto “notícia” (TRAQUINA, 1988), tem-se a obrigação de refutar a comparação. De 

acordo com Traquina, a persistência dessa analogia é parte dos mitos que rodeiam o campo do 

jornalismo e o colocam como um “contrapoder” que oferece transmissões limpas de 

acontecimentos a partir da figura de um jornalista – observador neutro e cauteloso em não 

emitir opiniões pessoais. Essa característica remonta principalmente a dois momentos 

históricos: no século XIX, ao Novo Jornalismo e a separação entre fatos e opiniões; no século 

XX, ao surgimento do conceito de objetividade frente à necessidade de verificação até mesmo 

dos fatos. A perspectiva contemporânea é outra. Nela, os jornalistas são participantes ativos 

no processo de construção da realidade: “as notícias não podem ser vistas como emergindo 

naturalmente dos acontecimentos do mundo real; as notícias acontecem na conjunção de 

acontecimentos e textos. Enquanto o acontecimento cria a notícia, a notícia também cria o 

acontecimento” (TRAQUINA, 1988 in TRAQUINA, 1993, p. 168). Conforme Cook (2011), a 

contribuição do jornalismo seria muito limitada se o produto final fosse somente resultado do 

espelhamento de um “mundo exterior”. Para ele,  

De um lado, o noticiário de fato trabalha para enfatizar a ação oficial e, portanto, 

implicar o jornalismo mais profundamente no governo. De outro, as notícias 

apresentam e interpretam tais ações por meio de valores de produção acordados, que 

contêm uma política implícita nem sempre favorável aos atores oficiais. 
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Consequentemente, a notícia é o resultado de negociações recorrentes entre fontes e 

jornalistas, cujos resultados diários beneficiam apenas certas alocações de valores 

(COOK, 2011, p. 206). 

 Portanto, a construção da notícia é um processo de captura da realidade empírica 

submetida a pontos de vista particulares, ou seja, “necessariamente seletivo” (COOK, 2011, p. 

206). Mas a seletividade por si não indica um viés de tratamento. Para Cook, o viés é dado 

quando há destaque mais favorável na cobertura jornalística para alguns tipos de autores, 

partidos políticos e questões do que para outros.  

 O resultado é um “objeto particular que é dado como um fragmento do real” e, por 

isso, “sempre que tentamos dar conta da realidade empírica, estamos às voltas com um real 

construído, e não com a própria realidade” (CHARAUDEAU, 2015a, p. 131). A notícia cria o 

acontecimento e constrói a realidade ao registrar de forma literária, narrativas utilizadas pelos 

jornalistas para a organização dos acontecimentos (TRAQUINA, 1988). Explicitamente, 

registra perspectivas de realidade, bem como, implicitamente, registram os constrangimentos 

organizacionais que implicam no dia a dia do jornalista. As decisões que estruturam o texto 

precisam ser entendidas levando em consideração desde a política editorial da empresa – ou 

seja, um conjunto de regras que limita o comportamento do profissional de imprensa – até os 

constrangimentos de tempo e espaço em meio à imprevisibilidade dos acontecimentos não 

agendados. É a pressão do relógio e da hora de fechamento da edição atuando sobre a 

necessidade de atualidade; a pressão de quantos centímetros ou minutos estão disponíveis 

para a escrita atuando sobre a necessidade de informar.  Dessa noção de notícia, percorrem-se 

alguns conceitos para que fique mais nítida a linha teórica pela qual se entende a matéria 

noticiosa nesse trabalho. Partindo do acontecimento filtrado pelas grades do agendamento, do 

enquadramento e das fontes jornalísticas, percebem-se aspectos que indicam entender o 

jornalismo – e neste caso, o jornalismo político – cada vez menos com “espelho” e mais como 

pintura.  

 As fontes são selecionadas pelos jornalistas para compor a narrativa, assim como os 

tubos de tinta são escolhidas pelos pintores para a composição das telas. Elas são trabalhadas 

de modo a melhor se encaixarem na pintura que é a notícia, porém carregam até o final a 

essência do que são, invariavelmente marcando na tela traços que caracterizarão o trabalho 

final. Com essa analogia se sugere que no final, o frame das fontes estará representado de 

alguma forma no texto publicado e, portanto, passível de ser identificado na análise.  
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2.1 ACONTECIMENTO 

 

Por vezes compreendidos como ocorrências (REBELO, 2006), por vezes 

compreendidos como fatos15, os fenômenos externos aos sujeitos ascendem à condição de 

acontecimentos quando sofrem um processo de significação: são sentidos, vividos e 

interpretados (CHARAUDEAU, 2016a; MOUILLAUD, 2012; FONSECA, 2009; BABO-

LANÇA, 2005). Cabe delimitar, dentre as compreensões a respeito do termo 

“acontecimento”, que a discussão se desdobra a partir de autores que conversam com a 

proposta indicada na literatura de Louis Quéré. Importante compreender que o acontecimento 

não se dá isolado, mas sim ligado a uma estruturação que já se encontra em curso em um 

processo onde há outros em dinâmica de estabelecimento de coerência (BABO-LANÇA, 

2005). A captura dos fenômenos se dá a partir de filtros particulares que culminam em objetos 

que podem ser traduzidos como fragmentos do real, ou seja, o sentido é conferido ao 

acontecimento a partir da perspectiva do observador, não significando longe dele, construindo 

importância a partir do empírico (CHARAUDEAU, 2015a; ALSINA, 2009). Delimitando o 

assunto ao acontecimento jornalístico, a necessidade de referência na realidade, isto é, a 

veracidade em oposição à ficção, remete ao processo de construção da notícia, tida como uma 

das formas de relatar acontecimentos. Nesse cenário, o acontecimento corresponde ao “ponto 

zero da significação”, isto é, o referente de que se fala (RODRIGUES, 1988 in TRAQUINA, 

p. 27). Trabalhado jornalisticamente, os acontecimentos selecionados pela imprensa indicam a 

atração do jornalismo mais para alguns tipos de histórias e de valores do que para outros 

(COOK, 2011).  

Conforme Charaudeau (2015b), os atores políticos tentam conquistar a instância 

midiática para adentrar no dispositivo de interação política onde a comunicação tem a força 

de forjar discursos de legitimação que mascaram a lógica comercial pela lógica democrática. 

Isso porque os integrantes da instância política almejam o poder, mas não podem dizer isso 

com todas as palavras. O discurso da instância política se reserva: 

a propor programas políticos quando se trata de candidatar-se aos sufrágios 

eleitorais, a justificar decisões ou ações para defender a sua legitimidade, a criticar 

as ideias dos partidos adversários para melhor reforçar sua posição e a conclamar o 

consenso social para obter o apoio dos cidadãos, tudo com ajuda de diversas 

estratégias de persuasão e sedução (CHARAUDEAU, 2015b, p. 56, grifos do autor). 

Percebe-se nas páginas de Zero Hora que a proposição, mas, sobretudo a justificação, 

a crítica e a conclamação figuram nas notícias que tratam de política. Para citar alguns 

                                                           
15Mouillaud (2012, p. 70) sustenta a hipótese de que “acontecimento é a sombra projetada de um conceito 

construído pelo sistema da informação, o conceito do ‘fato’”.  
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exemplos, tem-se a justificação em textos como a matéria que trata da devolução antecipada 

de crédito da fábrica da General Motors ao Governo do Estado, na qual são mencionadas as 

razões que levam o Piratini a uma momentânea tranquilidade financeira após o ato; também 

na notícia que explica a antecipação do prazo de pagamento do imposto sobre a propriedade 

de veículos automotores (IPVA) como uma alternativa para antecipar a arrecadação de 

dinheiro e tentar cumprir os vencimentos mensais da folha; ainda, na reportagem que traz os 

motivos do Estado por oferecer as modalidades de empréstimo ou parcelamento do décimo 

terceiro salário. A crítica vem na esteira da oposição em textos que tratam de votações na 

Assembleia Legislativa gaúcha e dos pacotes de ajuste fiscal propostos pelo Executivo; já a 

conclamação vem mais implícita e pode ser percebida em reportagens que trazem 

especialistas, como no caso da comparação entre o que o jornal aponta ser o momento de 

“crise” vivido pelo Rio Grande do Sul e pelo Rio de Janeiro. Por não se tratar de um ano 

eleitoral, a questão da proposição não aparece em cenário de busca de votos, mas de busca de 

apoio da população através da apresentação de ações que o Piratini pretende tomar para 

atenuar principalmente as dificuldades financeiras gaúchas. 

Ainda que o discurso político se utilize dessas quatro modalidades, por si só elas não 

são suficientes para determinar o que vai ou não vai ser publicado. É importante notar, frente 

às quase infinitas ocorrências do dia a dia, que nem todas as elas são acontecimentos. Há 

determinações que precisam atendidas para que isso aconteça. São circunstâncias que 

estabelecem quais fenômenos têm chance de serem nomeados acontecimentos e quais desses 

acontecimentos adquirem mais ou menos destaque no processo de se tornarem notícia em 

função de tempo, espaço e hierarquia (ALSINA, 2009; CHARAUDEAU, 2015a) e do grau 

de mobilização de indivíduos, sociedade e instituições políticas (WEBER, 2011). O tipo de 

acontecimento julgado importante para um jornal é o primeiro passo na indicação dos 

enquadramentos que serão encontrados na notícia. É nesse estágio de considerar uma 

ocorrência como acontecimento que se tem o sinal de o quê será tratado e porque, ou seja, o 

primeiro dos julgamentos de valor que perpassam qualquer texto jornalístico. Daí a 

importância do conceito de acontecimento, que sugere uma primeira e bastante ampla 

delimitação de assuntos que serão posteriormente enquadrados e trabalhados 

jornalisticamente. A lógica econômica do campo jornalístico de Bourdieu (1994) também é 

parte importante no processo de definição do acontecimento. De acordo com Weber (2011, p. 

190), é preciso que a lógica do acontecimento “possua qualidade suficiente para gerar 

comoção social, ser rentável do ponto de vista simbólico, político e econômico e gerar 

repercussão e imagem pública”.  
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Pelo viés jornalístico, o acontecimento é de natureza especial. A classificação segue 

uma hierarquia que o distingue em função de probabilidades de ocorrência: quanto menor a 

probabilidade, maior a distinção do acontecimento e, consequentemente, a sua importância 

(RODRIGUES, 1988). A questão hierárquica se amplia em critérios externo e interno às 

mídias (CHARAUDEAU, 2015a, p. 138, grifos do autor): os de caráter externo estão 

relacionados ao modo como o acontecimento se torna público e pode se apresentar de três 

tipos: o primeiro deles indica que o “acontecimento surge em sua factualidade”, 

inesperadamente, de modo que não é previsto, ou seja, é o “acontecimento-acidente” mais 

caracterizado pelas catástrofes naturais e outros eventos que fujam à ordem esperada das 

coisas, como as tragédias aéreas, os incêndios urbanos, os acidentes veiculares e outras tantas 

mais situações que rompam com as expectativas da vida social. O segundo caso é quando o 

“acontecimento é programado”, englobando eventos esportivos, culturais, e políticos dados 

“pela existência de um calendário que pontua a organização e o desenvolvimento da vida 

social”. Por fim, quando o “acontecimento é suscitado”, geralmente por setores institucionais 

com fins estratégicos, Charaudeau (2015a) destaca o poder político e a força dele nesse tipo 

de acontecimento ao provocar fatos. Opondo-se aos critérios externos, temos os internos, 

configurados pelas escolhas dos veículos de comunicação, explicados pela hipótese do 

agenda-setting.  

A produção de acontecimentos está relacionada com a produção de sentidos e por esse 

ponto de vista, uma abordagem sugerida por Louis Quéré endossa essa ideia a partir de três 

perspectivas: fenomenológica, hermenêutica filosófica e pragmática (BABO-LANÇA, 2005), 

ou seja, o acontecimento existe somente se acontecer a alguém e passar pelo processo de 

individualização, numa experiência que modifica quem a faz e aquilo do que ela é feita numa 

dimensão ativa e prática. Com essa perspectiva hermenêutica e pragmática, Babo-Lança ainda 

amparada em Quéré, observa que a abordagem se abre em duas dimensões da experiência, 

pelas quais se percebe a reciprocidade da interação e da elaboração entre o acontecimento e 

aquele a quem ele acontece: 

uma passiva, da passibilidade daquele que é afetado pelo conhecimento e suporta as 

suas consequências; outra activa, na medida em que aquele que interpreta o 

acontecimento se apropria do seu sentido e o aplica à sua situação concreta de vida 

(BABO-LANÇA, 2005, p. 86). 

A partir de Charaudeau (2015a), temos a noção de que os sentidos não se dão 

antecipadamente e são objeto do uso humano da linguagem em um contexto de troca social 

baseado em permuta entre sentido e forma concretizados em um duplo processo de 

semiotização denominados de transformação e transação. Assim, o “mundo a comentar” é 
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sempre transmitido aos receptores a partir de diversos filtros. Dessa enunciação, o “mundo a 

comentar” passa a ser o “mundo comentado” e a isto está imbricado um sistema de 

pensamento de um sujeito que deu significado ao acontecimento. Quando ocorre essa 

significação a partir da ação do sujeito sobre os fenômenos externos, o conhecimento desse 

sujeito estrutura uma narrativa que será a representação do acontecido. Nota-se que não é um 

processo unilateral, mas uma via de mão dupla, porque para que o conhecimento seja 

estruturado há a dependência do interlocutor, isto é, primeiro, “o olhar do sujeito a produzir o 

ato de linguagem que transforma o acontecimento bruto em acontecimento significante” e, 

segundo, “o olhar do sujeito interpretante que reestrutura o acontecimento previamente 

significado, segundo sua própria competência de inteligibilidade” (CHARAUDEAU, 2015a, 

p. 96).  

Sobre esse efeito de significar os fenômenos, vislumbramos as três mimeses descritas 

por Paul Ricœur (CHARAUDEAU, 2015a; REBELO, 2005), sendo que na primeira mimese 

ainda não há uma significância do acontecimento ordenada em linguagem apesar da 

percepção dele, ou seja, o estado é de pré-configuração, e os acontecimentos estão dispostos 

independentemente da ação humana, em relativa autonomia, correspondendo propriamente à 

emergência da ocorrência. A segunda mimese, de ordem epistemológica, põe sentidos em 

ordem a partir da fragmentação do mundo em unidades de forma-sentido: dá-se a 

“configuração do mundo prefigurado”, ou seja, uma inserção do acontecimento em 

determinado contexto, isto é, a procura de sentido. No terceiro caso de mimese, há a “re-

figuração do mundo configurado, que resulta da atividade de inteligibilidade do sujeito 

receptor”, num processo hermenêutico que se dá entre a compreensão, que assegura a 

reconstrução da parte explícita da intenção do sujeito que comunica e a interpretação que 

assegura a construção própria ao sujeito receptor, de acordo com as suas referências 

individuais e o seu possível circuito de inferências (CHARAUDEAU, 2015a, p. 97, passim, 

grifos do autor). Esse processo de construção do acontecimento é chamado na edição 

brasileira de Discurso das Mídias de “processo evenemencial”:  

Para que um acontecimento possa ser depreendido, é necessário que se produza uma 

modificação no estado do mundo fenomenal, geradora de um estado de 

desequilíbrio, que essa modificação seja percebida por sujeitos (ou que estes 

julguem que houve modificação) num efeito de “saliência” e que essa percepção se 

inscreva numa dede coerente de significações sociais por um efeito de “pregnância” 

(CHARAUDEAU, 2015a, p. 99, grifos do autor). 

Dado o contexto, a ocorrência tem mais chances de se tornar um acontecimento 

quando possuir um potencial de atualidade, sendo interceptada no nosso espaço e no nosso 

tempo; de relevância, porque as possibilidades de uma ocorrência atingir o status de 
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acontecimento se potencializam quando ela provoca uma ruptura no quadro de vida dos 

indivíduos e, ao fim, de pregnância, que culmina com a necessidade do indivíduo em 

reconstruir o seu quadro de vida perturbado por uma ocorrência. A imprevisibilidade faz com 

que a instância midiática evidencie o “insólito” ou o “particularmente notável”: “o 

acontecimento midiático será então reinterpretado em função do potencial de pregnância do 

receptor” por isso as instâncias de produção recorrem às tentativas “de recuperar os lugares-

comuns que presidem ao trabalho mental de recategorização” (CHARAUDEAU, 2015a, p. 

102, grifo do autor), o que leva as mídias a construírem sob forma de rubricas os universos do 

espaço público (conforme exemplifica o autor: política, economia, esportes, cultura, ciências, 

religião, etc.). Esse caminho indica de qual tipo de acontecimento se trata: o acontecimento 

midiático, que tem a finalidade de relatar o que acontece no espaço público.  

Cabe lembrar que o acontecimento está inscrito em um contexto histórico e que ele 

produz mudanças nos estados das coisas, quer dizer, pela sua singularidade e pelo seu 

ineditismo, há ocorrência de uma novidade que introduz descontinuidade, ou seja, “o 

acontecimento afecta alguém ou uma comunidade precisamente porque surpreende, atinge, 

perturba e porque tem consequências” (BABO-LANÇA, 2011, p. 74). A inserção no contexto 

cultural está relacionada à ligação de um acontecimento aos demais, de tal modo que “dentro 

da determinação dos acontecimentos, surge um ineludível processo de intertextualidade” 

(ALSINA, 2009, p. 115). É dessa forma, de acordo com Babo-Lança (2005; 2011), que as 

significações são atribuídas aos acontecimentos a partir da inserção em um conjunto que 

engloba todas as práticas, regras, convenções e instituições e também recebe influência da 

experiência pública e do modo como as alterações provocadas pelo acontecimento são, 

através da interpretação dos indivíduos, apropriadas e vividas: “a significação do 

acontecimento liga-se, portanto, a uma ordem convencional e simbólica, ao mesmo tempo que 

todo o acontecimento é interpretado e compreendido num horizonte de historicidade” 

(BABO-LANÇA, 2011, p. 75). Frente a isso o acontecimento é diluído na narrativa 

construída a seu propósito num esforço de “reduzir as descontinuidades para socializar as 

surpresas provocadas pelos acontecimentos” e assim “restaurarmos a continuidade o momento 

em que a ruptura se manifestou” (QUÉRÉ apud REBELO, 2005, p. 57).  

De modo complementar, da mesma forma que o enquadramento tem necessidade de 

ser analisado dentro de um contexto histórico e cultural, assim está determinado o 

acontecimento (ALSINA, 2009), de forma que ele só é como tal enquanto discurso: 

No mundo existem ou aparecem coisas, estas se configuram em estados, produzem-

se modificações nos estados das coisas mas tais fenômenos só adquirem existência 

significante através da percepção-captura-sistematização-estruturação que deles faz 
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um sujeito linguageiro; pois é falando que o sujeito confere a tais fenômenos uma 

significação (CHARAUDEAU, 2015a, p. 96).  

Fica perceptível a necessidade dos acontecimentos se aproximem dos sujeitos porque, 

contrariamente, não fazem sentido longe deles (ALSINA, 2009). Isso implica que haja 

apropriação de aspectos da ordem social e cultural do sujeito, pois ele não consegue se retirar 

completamente do contexto de vida. Dá-se a elaboração da significação do acontecimento no 

quadro da experiência:  

Quéré fala de uma transacção, interacção ou determinação recíproca entre aquilo que 

acontece, os efeitos que daí advém e as reações que desencadeiam, em função do 

modo como o devir desses efeitos entra na experiência e afecta, do modo como 

transformam o campo dos possíveis daqueles que são atingidos e do modo como são 

compreendidos, suportados e apropriados. (BABO-LANÇA, 2005, p. 89). 

O acontecimento tem a sua construção de identidade e a sua configuração dependentes 

de como ele é sentido, explorado, interpretado e apropriado pelos sujeitos quem acontecem e 

que também são alterados com a experiência: “o público será antes a instância de emoção e 

de ação (...), que experimenta, sofre e age, que aí se constitui e daí resulta” (BABO-LANÇA, 

2005, p. 90, grifos da autora). Além disso, deve-se lembrar de que “toda a forma de enxergar 

é uma forma de ocultar” (ALSINA, 2009, p. 115), o que torna mais complexo o processo da 

produção do acontecimento: 

O locutor, responsável pelo enunciado, dá existência, através deste, a enunciadores 

de quem ele organiza os pontos de vista ou atitudes. E sua posição própria pode se 

manifestar seja porque ele se assimila a este ou aquele dos enunciadores, tomando-o 

por representante [...], seja porque escolheu fazê-los aparecer, e que sua aparição 

mantém-se significativa mesmo que ele não se assimile a eles (DUCROT, 1987, p. 

193). 

Portanto, há uma relação de intersubjetividade entre autores e leitores quando tratamos 

de jornalismo. Esse é fator determinante para que haja discurso, por sua vez histórico e 

subordinado aos enquadramentos sociais e culturais, sendo “opaco, não-transparente e pleno 

de possibilidades de interpretação” (BENETTI, 2008, 108), porque como complementa 

Charaudeau (2015a, p. 131), a captura da realidade empírica passa por filtros que deixam 

marcas de um ponto de vista particular. Isso força qualquer tentativa de se trabalhar com a 

realidade empírica a lidar com o real construído, não com a própria realidade. O 

acontecimento, portanto, só vai existir depois de significado, ou como sugere o autor, 

nomeado. Isso se dá através do processo evenemencial advindo da mimese tripla, resultando 

na “notícia”.  

Há proximidade entre acontecimento e notícia, sendo que a diferenciação deles é dada 

a partir de um ponto de referência (ALSINA, 2009). Por essa perspectiva, o que é 
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acontecimento para um sistema é notícia para outro e vice-versa. A diferenciação que o autor 

traz sugere que o acontecimento é a mensagem recebida e a notícia é a mensagem emitida: 

Poderíamos considerar então que a mídia é um sistema que funciona com alguns 

inputs, os acontecimentos, e que gera alguns outputs, que transmitem: as notícias. E 

essas notícias são recebidas como acontecimentos pelos indivíduos receptores da 

informação (ALSINA, 2009, p. 133, grifos do autor).  

 Apontado por Alsina está o pensamento elaborado por Edgar Morin (1972) que 

classifica o sistema midiático no grupo de sistemas abertos ou auto-organizadores, 

caracterizados pela sua complexidade e pela multiplicidade de subsistemas e elementos 

diferenciados e hierarquizados, em contraposição aos sistemas fechados, os quais precisam do 

ecossistema para funcionar. Nesse contexto de relação dos sistemas auto-organizadores com 

os ecossistemas, os inputs são acontecimentos em potencial para o sistema enquanto os 

outputs são acontecimentos em potencial para o ecossistema, quer dizer, “todo fato social é 

um acontecimento em potencial para a mídia e toda notícia é um acontecimento social para a 

sociedade” (ALSINA, 2009, p. 134). O autor afirma também que a casualidade do 

ecossistema, já referida como a característica de imprevisibilidade das variações geradoras de 

acontecimento, é uma característica fundamental, porém mesmo dentro dessa ação não 

prevista o sistema – aqui, tratado como a mídia – acaba por controlar ou direcionar o 

acontecimento. 

 Por via desse entendimento, a prerrogativa para que haja acontecimento segundo 

Alsina se assemelha do que já foi mencionado a partir de Babo-Lança e Charaudeau. Apoiado 

na definição de que acontecimentos são “tipos de variações perceptíveis de um entorno que 

ainda não foi previsto pelo ocupante do centro desse entorno” (2009, p. 138), ele diz que há 

cinco elementos extraídos da ideia: um entorno ou ecossistema; um ocupante desse 

ecossistema; uma variação nesse ecossistema; a percepção dessa variação; e a 

imprevisibilidade dessa variação. Esses elementos se agrupam em dois: a variação perceptível 

do ecossistema e uma imprevisibilidade por parte do ocupante do ecossistema. Novamente 

uma ratificação, porque disso se extrai que para haver variação em um ecossistema, há 

normas estabelecidas previamente e essas normas determinarão quando acontece uma 

variação. A variação provoca uma instabilidade que se dá dentro e uma dimensão temporal e, 

por sua vez, depende de ser perceptível pelo ocupante e se assim não for, não se caracterizará 

como acontecimento. A percepção se dá num processo de subjetivação e o singular só é assim 

percebido a partir do seu destaque perante normas que vão dar ao acontecimento o 

entendimento de que são anormais ou desviados delas. 
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Uma aproximação dos elementos discutidos até aqui com a questão política é feita por 

Weber (2011). Mesmo que pelo viés do espetáculo, a pesquisadora oferece aspectos 

interessantes de serem observados nesta dissertação. É o caso da definição de acontecimento 

político, entendido como um tipo de acontecimento intensamente dependente dos meios de 

comunicação. Conforme Weber (2011, p. 191), são considerados acontecimentos políticos: as 

cerimônias de posse de dirigentes, as eleições, os inquéritos, os plebiscitos, as mudanças na 

política econômica, as mudanças de moeda, os acordos nacionais e internacionais, os desfiles 

cívicos, os eventos diplomáticos, as comemorações de efemérides, as inaugurações, entre 

outros casos. Quando planejados, são direcionados à tentativa de obter visibilidade midiática 

favorável; quando da ordem do inusitado, abrangem o escândalo político e os atos terroristas, 

por exemplo. Ela explica que os acontecimentos da natureza também estão vinculados à 

política, porque os fenômenos naturais desencadeadores de catástrofes expõem a capacidade 

de reação dos governos. Mais explícita é a conexão dos acontecimentos sociais derivados de 

ações da sociedade organizada: são reivindicações, ataques ou apoios geralmente em resposta 

aos atos do campo político: “na rua, perto aos palácios governamentais ou nas galerias dos 

parlamentos, diariamente, algum meio registra, em algum lugar do mundo, invasões, 

manifestações com a presença de centenas de pessoas em busca de igualdade” (WEBER, 

2011, p. 191). Além destes, acontecimentos religiosos e acontecimentos da cultura também 

podem ser associados à política, ampliando o espectro de possibilidades a serem trabalhadas 

sob essa perspectiva. Inclusive, a área esportiva concentra os maiores acontecimentos da 

cultura ligados à política, consequência da demanda que grandes eventos esportivos exercem 

sobre seus anfitriões, a exemplo da Copa do Mundo de futebol e das Olimpíadas. Quando no 

estágio de produto jornalístico, os indivíduos e as organizações envolvidas obtêm repercussão 

favorável ou não em algum grau, dependendo da “densidade simbólica permitida pela 

potência do acontecimento” (WEBER, 2011, p. 199). 

Sobre o que a Weber chama de qualidade e essência do acontecimento, pode-se 

observar a atuação do enquadramento na promoção do acontecimento público. O 

enquadramento, agindo nas paixões através da mídia, atua politicamente na sociedade quando 

a política vira notícia (neste caso, espetáculo político-midiático): 

A qualidade do acontecimento público está na memória reativada pelo espetáculo 

político-midiático que o reabastece mesmo longínquo da sua dada de origem. [...]. 

Nessa qualidade é possível identificar a permanência da estrutura vital do 

acontecimento, como algo que sobra, que vai além do espetáculo e remete à questão 

das paixões, do poder dos sujeitos dos quais depende a memória sobre o 

acontecimento. [...]. Trata-se de algo genuíno que ultrapassa o tempo e sempre gera 

reações passionais públicas e privadas (WEBER, 2011, p. 192, grifo da autora). 
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 Ainda sob a perspectiva de Weber, quando o acontecimento tem poder de provocar 

algum impacto na sociedade e na vida dos indivíduos, seja programado ou inusitado, ele 

acaba por se impor aos meios de comunicação. Isso exige uma adequação à estética e à 

linguagem midiática para que haja o seu ingresso como pauta, sendo traduzido para o 

jornalismo num processo de apropriação e midiatização do acontecimento público. Como 

afirma França (2012), coisas acontecem o tempo todo, mas nem todas possuem o mesmo 

poder de afetar o entorno e por isso os acontecimentos, aqui trabalhados como midiáticos, são 

aqueles que se sobressaem aos demais. No caso da pratica do jornalismo, a autora diz que a 

tarefa em relação aos acontecimentos é encontrar, identificar e narrar e que para isso “a teoria 

do jornalismo desenvolve toda uma tipologia da notícia para definir e classificar o que é ou 

não é relevante, hierarquizando fatos em função da sua importância, abrangência, impacto, 

interesse” (FRANÇA, 2012, p. 12). Da mesma forma, quando Weber considera que a 

passagem do acontecimento a espetáculo político-midiático ocorre primeiramente pela 

notícia, ela ratifica a importância dos critérios editoriais nesse processo:  

Para além de midiar o acontecimento, a mídia o reconstitui e o promove ao reunir as 

peças, detalhes e opiniões, efetuando uma montagem própria à personalidade e 

interesses de cada veículo e de cada contrato com o receptor. (WEBER, 2011, p. 

198). 

São os componentes da noticiabilidade, dentre os quais, aponta Wolf (2001) se 

encontram os valores-notícia (newsvalues) que determinam quais acontecimentos são dotados 

de interesse, significação e relevância para que sejam elevados ao nível de notícias.  

 

2.2 AGENDAMENTO 

 

As pesquisas sobre agenda-setting se diversificaram muito no último meio século e 

têm abrangido temas públicos bastante variados, desde os mais semelhantes às investigações 

originais de monitoramento de opinião pública em períodos eleitorais até o acompanhamento 

de outros temas como criminalidade, direitos civis, drogas, economia, meio-ambiente e 

política internacional, por exemplo (MCCOMBS, 2009). Publicado originalmente em 2004, 

sob o título Setting the Agenda – The Mass Media and Public Opinion¸ a revisão de 

McCombs sobre as centenas de publicações a respeito do tema constatou que os efeitos do 

agendamento são verificados em qualquer lugar onde haja um sistema político relativamente 

aberto bem como um sistema midiático igualmente relativamente aberto. Onde existem essas 

condições, “o público aceita consideráveis porções da agenda de temas que lhes é colocada à 

frente pelos veículos noticiosos”, em que “ao longo do tempo, a saliência de temas específicos 
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cresce e diminui à medida que a atenção dos mass media e do público se altera” (MCCOMBS, 

2009, p. 66-67, grifos do autor). 

Os estudos sobre efeitos da comunicação, por muito tempo associados ao 

Transfermodell der Kommunikation sofreram transformações, passando da observação dos 

efeitos de mudanças a curto prazo para efeitos de consequências de longo prazo 

(HOHLFELDT, 2010; WOLF, 2001) nos quais as pesquisas relacionadas aos enquadramentos 

jornalísticos também se inserem nesse contexto em que se trabalham os efeitos entendidos 

como “consequências de longo prazo”. Recorrendo ao pensamento de Walter Lippmann, 

Maxwell McCombs (2009) titula o autor como o pai intelectual da ideia do agendamento e 

destaca o título do capítulo inicial de Opinião Pública (1922) “O mundo exterior e as imagens 

em nossas mentes” como um resumo da ideia. A perspectiva de Lippmann é de que as 

imagens que estão na nossa cabeça e que formam o mundo como conhecemos têm diversas 

origens e uma dessas origens é a mídia, sendo que ela desempenha um papel de bastante 

relevância na constituição desses parâmetros mentais: 

Para Lippmann, nossa relação com a realidade não se dá de maneira direta. Ou 

melhor, embora ela ocorra de modo direto, a percepção que dela temos não é direta, 

mas sim medida por imagens que formamos em nossa mente. Esta forma, 

percebemos a realidade não enquanto tal, mas sim enquanto a imaginamos 

(HOHLFELDT, 2010, p. 192). 

Para McCombs, essa é uma evidência da influência que os veículos noticiosos têm 

sobre a opinião pública. Compreende-se a questão do agendamento, a partir da hipótese do 

agenda-setting, que o que está agendado na mídia pode constituir também agendas individuais 

e sociais (HOHLFELDT, 2010), mas isso não é o mesmo que determinar uma relação de 

causa e efeito (CHARAUDEAU, 2015a), porque há tensões entre instâncias midiáticas e não 

midiáticas que culminam em mais que a simples descrição de fatos, incluindo, também, o 

tratamento dado a eles. São fenômenos internos e externos às mídias que influenciam, na base 

desse processo, as escolhas dos veículos de comunicação determinando a saliência de alguns 

temas. A ideia passa ainda pelo entendimento de que as comunicações tendem a influenciar de 

que forma o destinatário organiza a sua imagem do ambiente. Destacam-se “o tipo de efeito” 

como um “efeito cognitivo sobre os sistemas de conhecimento que o indivíduo assume e 

estrutura de uma forma estável, devido ao consumo que faz das comunicações de massa”; e o 

quadro temporal, antes pensado de modo pontual, para “efeitos cumulativos, sedimentados no 

tempo” (WOLF, p. 140, passim, grifos do autor): 

Actualmente, no centro da problemática dos efeitos, coloca-se, portanto, a relação 

entre a ação constante dos mass media e o conjunto de conhecimentos acerca da 

realidade social, que dá forma a uma determinada cultura e que sobre ela age, 

dinamicamente (WOLF, 2001, p. 143, grifos do autor). 
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 Resgatando conceitos tidos como básicos (HOHLFELDT, 2010; WOLF, 2001) sobre 

o agenda-setting a partir de Noelle-Neumann (1973), são citados a acumulação, que diz 

respeito ao resultado do funcionamento da cobertura informativa a partir da capacidade da 

mídia em criar e manter um tema sob relevância e transformando-o em notícia; em seguida, a 

consonância, tida como a característica dos traços comuns e da semelhança nos processos 

produtivos da informação em serem mais significativos que as diferenças, resultando mais em 

mensagens coma mesma estrutura do que diferentes apesar das especificidades das mídias; a 

onipresença, a partir da constatação de acontecimentos que transformados em notícias 

ultrapassam os espaços determinados a eles por tradição e vai além da difusão midiática até 

um aspecto particular: “é do conhecimento do público que esse saber é publicamente 

conhecido” (WOLF, 2001, p. 144). Indo além desses três pontos, amplia-se para a relevância, 

que tem o seu aumento de forma diretamente proporcional à consonância de um tema em 

diferentes mídias; a centralidade entendida como capacidade midiática de inserir assuntos 

como importantes no circuito de notícias; a tematização, que tem no caráter público do tema e 

na relevância social dele pressupostos que o torna suscetível para além de acontecimento para 

inserção em um quadro de associação a outros acontecimentos e fenômenos; a focalização, 

entendida pela forma como a mídia aborda os assuntos amparada em contextualizações, 

linguagem, processos editoriais e a saliência, “valorização individual dada pelo receptor a um 

determinado assunto noticiado, que se traduz pela percepção que ele venha a emprestar à 

opinião pública” (HOHLFELDT, 2010, p. 202). Esse conjunto de conceitos é trabalhado sob a 

perspectiva de outros dois: o frame temporal, correspondente ao quadro informações que se 

forma no tempo de recorte da pesquisa e que permite a sua contextualização e, por fim, o 

time-lag, maneira como é denominado o intervalo entre a agenda da mídia e a agenda do 

receptor.  

Alguns pressupostos podem ser destacados como os principais na hipótese de agenda-

setting (HOHLFELDT, 2010). A constatação de um fluxo contínuo de informação que, de tão 

intenso, soterra o receptor com dados que ele nem sempre consegue assimilar com clareza; 

também a influência dos meios de comunicação a médio e longo prazos; ainda, auxiliados por 

essa influência, a capacidade dos meios de comunicação em indicar sobre o quê o público 

deve pensar e falar e assim os temas são incluídos pouco a pouco nos interesses das agendas 

individual e social. A questão do agendamento pela mídia se dá, portanto, pelo modo como o 

conteúdo é por ela repassado e também pela sua característica como mediadora, inserindo no 

cotidiano do público temas que se não fossem as mídias, não atingiriam tantos lugares e tantas 

pessoas. A tendência do público em inserir ou excluir da sua agenda os temas conforme eles 
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são inseridos ou excluídos da agenda midiática não busca sugerir que a hipótese de agenda-

setting trabalhe com a persuasão, mas indica o pressuposto de que a compreensão da realidade 

social pelas pessoas é dada via mídia (WOLF, 2001). Há de se deixar claro que o 

agendamento também ocorre porque existe necessidade de orientação por parte dos cidadãos 

que buscam entender o ambiente que os envolve e que é inata à psicologia humana 

(MCCOMBS, 2009): essa necessidade de orientação considera níveis de relevância e 

incerteza, determinantes no grau de atenção que será dado à agenda da mídia. Portanto, a 

chance dos assuntos públicos entrarem na agenda da mídia é maior quanto maior for a 

necessidade de orientação. Pesquisas demonstraram que o número de assuntos presentes na 

agenda pública é maior quanto maior for a escolaridade do grupo analisado16: “educação afeta 

a política não por ‘aprofundar’ mas por alargar o eleitorado – por aumentar o número de 

temas que os cidadãos consideram politicamente relevante” (POPKIN apud MCCOMBS, 

2009, p. 69, grifos do autor).  

Porém, se o aumento da escolaridade provoca aumento do leque de assuntos 

discutidos, a quantidade de informações sobre cada assunto permanece limitada porque a 

amplitude da agenda é também limitada e, por isso, a saliência dos temas varia para mais ou 

para menos na medida em que a atenção das mídias e do público se altera (MCCOMBS, 

2009). Ainda sobre o público, podem-se distinguir três tipos de agenda referentes a ele 

(WOLF, 2001, p. 173): a agenda intrapessoal (realce individual), definida conforme as 

prioridades individuais; a agenda interpessoal (realce comunitário), que engloba os temas 

discutidos pelo indivíduo com outros sujeitos e que estabelece a partir da importância 

subjetiva dentro de uma rede de relações; e por fim a agenda ligada à percepção do sujeito 

sobre a opinião pública, que se trata da importância que o indivíduo acredita que os outros 

atribuem ao tema em questão.  

Uma conclusão proposta por Wolf é de que a agenda se constrói coletivamente e com 

certo grau de reciprocidade em que há pelo menos quatro fases de relevância: a primeira se 

deve a importância dada a um acontecimento (ou ações, pessoas, etc.) ao ponto de ele ser 

situado em primeiro plano; a segunda argumenta que o objeto focalizado pela atenção da 

mídia deve ser enquadrado, isto é, “interpretado à luz de qualquer tipo de problema que ele 

simboliza: é a fase do framing, isto é, da ‘imposição’ de um quadro interpretativo àquilo que 

foi intensivamente coberto” (WOLF, 2001, p. 175); para além, a terceira fase remonta à 

ligação entre objeto/acontecimento ao sistema simbólico: se os acontecimentos são 

                                                           
16McCOMBS também indica que os cidadãos com mais tempo de estudo formal copiaram mais intensamente a 

agenda da mídia (2009, p. 71). 
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descontínuos por sua característica de exceção, essa fase é importante porque eles são 

associados à vivência constante que se configura como solução de continuidade e se integra a 

um panorama social e político reconhecido, proporcionando um significado. O ciclo se 

encerra se o tema adquirir peso esse personificar em indivíduos que serão seus porta-vozes. 

Conforme a habilidade desses indivíduos para atrair a atenção midiática, inicia-se um novo 

circuito pelas fases supracitadas. Esse esquema bem pode ser apropriado no jornalismo 

político.  

Pela importância recoberta de status da instância política e de seus integrantes na 

sociedade e pela relação que tem com a instância cidadã, os acontecimentos ligados ao 

governo Sartori têm mais chances de serem retidos na rede que compõe o agendamento. 

Transformados os acontecimentos em narrativas episódicas e, por vezes nem tão conexas 

entre si, o agendamento procura anexá-las na rotina das pessoas, pois “em nome da 

inteligibilidade, as mídias apresentam os fatos estabelecendo, custe o que custar, relações de 

analogia o de causalidade entre eles” (CHARAUDEAU, 2015a, p. 140). Ao passo que 

oferecem uma ligação entre as narrativas, criam uma metanarrativa que vai orientar como os 

assuntos devem ser pensados pelos leitores do jornal, projetando influências na opinião 

pública. 

Na discussão sobre o agenda-setting, Wolf coloca a hipótese não como homogênea, 

mas como um conjunto de pressupostos e de estratégias de pesquisa que não se encerram em 

um modelo de pesquisa definido e estável, tornando-se um espaço propício à integração de 

outras tendências de pesquisa:  

a hipótese coloca, portanto, o problema de uma continuidade a nível cognitivo, entre 

as distorções que se geram nas fases produtivas da informação e os critérios de 

relevância, de organização dos conhecimentos, que os consumidores dessa 

informação absorvem e de que se apropriam (WOLF, 2001, p. 145). 

O conceito de enquadramento tem contribuído para dinamizar outras perspectivas 

teóricas, como é o caso do agenda-setting (PORTO, 2004). Entre os estudos realizados, Porto 

afirma que “os próprios proponentes da teoria da agenda setting têm recorrido ao conceito de 

enquadramento para se referir a um ‘segundo nível de efeitos’”, mas que, no entanto, outra 

corrente considera essa incorporação de um conceito pelo outro como problemática, sendo 

mais recomendável não a fusão, mas a diferenciação, possibilitando a definição do conceito 

de enquadramento “tanto como alternativa a paradigmas em declínio, como também um 

complemento importante para cobrir lacunas de teorias existentes” (PORTO, 2004, p. 3, 

passim). Uma definição que pode ser considerada é a de que “são conceitos diferentes que 

lidam com perspectivas diferentes em um mesmo corpus”, de maneira que “enquanto o 
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agenda-setting se preocupa com a seleção e saliência das matérias veiculadas (objeto), o 

framing atenta à seleção e saliência dos termos veiculados (atributos da transmissão)” (LEAL, 

2007, p. 9, passim), ou seja, o framing se refere à forma como as interpretações dos fatos são 

organizadas em uma notícia.  

  

2.3 ENQUADRAMENTO 

 

As pesquisas acerca dos enquadramentos, desde que começaram a ser aprimoradas por 

Erving Goffman em Frame Analysis: an essay on the organization of the experience (1974), 

passaram a ter aplicação em diversas áreas sociais e humanas (GONÇALVES, 2005). É 

considerada de Goffman a primeira articulação teórica mais sistemática do conceito, a partir 

de outros autores de tradição fenomenológica, pela qual se percebem os quadros como marcos 

interpretativos que dão sentido aos eventos e às situações sociais. (PORTO, 2004). O termo 

“quadro” (do inglês frame) é resgatado por Goffman a partir de Gregory Bateson: 

Pressuponho que as definições de uma situação são elaboradas de acordo com os 

princípios de organização que governam os acontecimentos – pelo menos os sociais 

– e nosso envolvimento subjetivo neles; quadro17 é a palavra que uso para me referir 

a esses elementos básicos que sou capaz de identificar. Essa é a minha definição de 

quadro. Minha expressão “análise de quadros” é um slogan para referir-me ao 

exame, nesses termos, da organização da experiência (GOFFMAN, 2012, p. 34, 

grifos do autor). 

No jornalismo, os estudos sobre enquadramentos têm a primeira aplicação de maior 

expoente com Gaye Tuchman (1978) em Making News. Na obra, a socióloga afirma que a 

pretensão das notícias é nos dar aquilo que queremos, necessitamos e devemos saber. Da 

mesma bibliografia, Porto (2004, p. 5) destaca a ideia de que “as notícias impõem um 

enquadramento que define e constrói a realidade”, de modo que ao restringir, o 

enquadramento se torna um recurso que limita o conhecimento a alguns entendimentos: “sem 

o frame seriam apenas happenings ou apenas conversa. [...] Com o frame, as “estórias” 

oferecem definições da realidade social”, sendo o frame um componente obrigatório do 

jornalista para narrar um acontecimento de forma noticiosamente viável (TUCHMAN, 1976 

in TRAQUINA, 1993, p. 259-261). 

As principais críticas ao trabalho de Tuchman estão na falta de uma metodologia que 

permita guiar outras pesquisas que desejassem prosseguir nos estudos relacionados aos 

enquadramentos bem como na ausência de uma aplicação do conceito, não apresentando 

                                                           
17 O termo “quadro” aparece na versão em língua portuguesa de Frame analysis: an essay on the organization of 

experience, no entanto, as diversas pesquisas realizadas nas últimas décadas trazem o termo “enquadramento” 

(inclusive neste mesmo trecho), sendo esta denominação anterior à tradução lançada em 2012. Para manter a 

conformidade com a bibliografia, permanece a grafia nas citações correspondentes. 
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como esses enquadramentos dão forma à realidade que é apresentada pelo veículo midiático 

(PORTO, 2004; GONÇALVES, 2005; SCHEUFELE, 2009; POZOBON e SCHAEFER, 

2014). É nesse ponto que os trabalhos posteriores que retratam o estudo de mídias e, mais a 

fundo, do jornalismo, procuraram apresentar aprofundamento.  

Um desses estudos, na vanguarda das primeiras tentativas de sistematização das 

pesquisas envolvendo frame analysis e jornalismo, é o trabalho desenvolvido por Todd Gitlin 

(1980) sobre a influência da cobertura midiática estadunidense a respeito de um movimento 

estudantil contra a guerra do Vietnã. Com o mapeamento e a definição dos enquadramentos 

da mídia descritos em The Whole World is Watching (GITLIN, 1980), as pesquisas sob a 

perspectiva do framing começaram a se desenvolver. O trabalho aborda os impactos no 

movimento a partir de práticas de enquadramento da mídia e como as técnicas não serviram 

somente para que a ideologia dominante predominasse sobre a contestação social como 

também para moldar a imagem dos líderes de modo que fosse midiaticamente mais 

conveniente (PORTO, 2004; GONÇALVES, 2005). A ideia sugere padrões persistentes de 

cognição, interpretação e apresentação, de seleção, ênfase e exclusão proporcionam aos 

jornalistas recursos para que consigam processar grande quantidade de dados. Assim, as 

informações podem ser mais rapidamente alocadas em categorias cognitivas e empacotadas 

para transmissão de modo eficiente às audiências (POZOBON e SCHAEFER, 2014, p. 160). 

É nesse sentido que McLeod e Detenber (1999) dizem que o enquadramento noticioso é uma 

das características mais importantes de uma notícia. Por um lado, devido à orientação do 

jornalista na escolha de fatos, citações e outros elementos constitutivos da história a ser 

contada; por outro, pela orientação das interpretações a serem assimiladas pela audiência. 

A necessidade de estruturação de um paradigma sobre a frame analysis se reforçou na 

medida em que os cientistas passaram a trabalhar sob a perspectiva de que os enquadramentos 

ajudam na percepção de como os textos comunicados exercem o seu poder (ENTMANN, 

1993). Porém, sendo essas pesquisas caracterizadas por uma imprecisão teórica e empírica 

devido à diversidade de metodologias, as investigações sobre enquadramentos são 

frequentemente tidas na literatura como não consolidadas (SCHEUFELE, 1999; D’ANGELO, 

2002; PORTO, 2004; ANTUNES, 2009; POZOBON e SCHAEFER, 2014). Para além das 

críticas ao conceito, essa indefinição proporcionou, ao longo das últimas décadas, que 

diversos teóricos se debruçassem sobre a necessidade de estabelecer parâmetros para 

responder às indagações da frame analysis, sendo possível indicar um núcleo duro quando se 

trata de pesquisas de enquadramento de notícias:  
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O núcleo duro das pesquisas de enquadramento de notícias é refletido em quatro 

objetivos empíricos que os estudos perseguem em níveis variados. Esses objetivos 

são (a) para identificar unidades temáticas chamadas quadros, (b) para investigar as 

condições antecedentes que produzem quadros, (c) para examinar como os 

enquadramentos noticiosos são ativados e interagem com o conhecimento prévio de 

um indivíduo para afetar interpretações, recuperação de informações tomada de 

decisões e avaliações, e (d) para examinar como os enquadramentos noticiosos 

moldam processos sociais como a opinião pública e debates sobre questões 

políticas18 (D’ANGELO, 2002, p. 873, tradução nossa). 

Algumas suposições sobre os enquadramentos dispõem que, no caso dos 

enquadramentos jornalísticos, eles são temas carregados por vários tipos de dispositivos 

dentro das notícias. Eles também são as primeiras causas que acabam por moldar diferentes 

níveis de realidade, servindo de estímulos discursivos que impactam nos entendimentos. Os 

enquadramentos interagem com os comportamentos cognitivos e sociais que estabeleceram 

inicialmente e, por fim, moldam o diálogo público sobre as questões políticas (D’ANGELO, 

2002). Além disso, o autor sugere uma meta-teoria que mantém um conceito paradigmático de 

modo que “embora paradigmas separem nominalmente pesquisas de enquadramento em 

diferentes campos, eles também contribuem para ajudar a preservar a "notável continuidade" 

entre a crescente comunidade de pesquisadores que estudam enquadramento”19 (D’ANGELO, 

2002, p. 875, tradução nossa). Classificam-se, dessa forma, três paradigmas: construcionista, 

crítico e cognitivo. 

Conforme D’Angelo (2002), as pesquisas cognitivistas estão concentradas em detectar 

nos indivíduos os posicionamentos que refletem as posições codificadas nos frames, ainda 

que considerem a existência de posicionamentos não explicitamente ligados a um 

enquadramento noticioso específico. Por sua vez, as pesquisas críticas estão fundamentadas 

na noção de que os enquadramentos são resultado de rotinas jornalísticas preocupadas em 

transmitir as informações sob a perspectiva dos valores das elites política e econômica. Nesse 

sentido, os frames que predominam nas notícias seriam também aqueles que predominam nas 

audiências. Ainda, D’Angelo aponta três diferenças entre os estudos crítico e cognitivo. 

A primeira diferença demonstra, de um lado, os argumentos críticos de que as 

empresas jornalísticas evidenciam algumas informações enquanto omitem outras 

intencionalmente para desenvolver enquadramentos que sustentem o status quo. Do outro 

                                                           
18 No original: “The hard core of the news framing research program is reflected in four empirical goals that 

individual studies pursue to varying degrees. These goals are (a) to identify thematic units called frames, (b) to 

investigate the antecedent conditions that produce frames, (c) to examine how news frames activate, and interact 

with, an individual's prior knowledge to affect interpretations, recall of information, decision making, and 

evaluations, and (d) to examine how news frames shape social-level process such as public opinion and policy 

issue debates”. 
19 No original: “although paradigms nominally separate framing research into different camps, they also 

contribute to, and help preserve, the "remarkable continuity" among the growing community of researchers who 

study framing”.  
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lado, os argumentos cognitivistas consideram que os jornalistas diversificam os 

enquadramentos sobre um mesmo assunto, seja em uma mesma notícia, seja entre várias 

delas. A segunda diferença indica que as pesquisas sob o paradigma crítico não consideram 

pluralista a distribuição do poder político, já as pesquisas cognitivistas sentem os jornalistas 

como mais sensíveis à pluralidade nas informações. A consequência disso se reflete no modo 

como os estudos são trabalhados: os críticos medem a opinião pública para demonstrar como 

ela sofre influência dos enquadramentos; os cognitivistas se concentram nos efeitos dos 

enquadramentos por considerarem que os sujeitos são passíveis de serem expostos a frames 

bastante diferentes sobre um único assunto.  

O terceiro paradigma é o adotado por Gamson e sua equipe, entre outros pesquisadores 

construcionistas. Nele, os jornalistas são percebidos como processadores de informações e 

criadores de pacotes interpretativos a partir da posição das fontes mais bem investidas 

politicamente. No entanto, D’Angelo (2002) ressalta que esse apelo à cidadania por vezes é 

frustrado: os enquadramentos noticiosos podem restringir a representação de grupos 

desfavorecidos economicamente e também a consciência política dos indivíduos. Além disso, 

os frames podem contrariar objetivos de grupos sociais, ou ainda estabelecerem parâmetros 

para os debates políticos que não estejam necessariamente em sintonia com princípios 

democráticos. 

A perspectiva construcionista é alusiva à cooptação – ao contrário da perspectiva 

crítica, ligada à imagem da dominação midiática – e isso indica que os estudiosos filiados a 

essa corrente de pensamento visualizam os frames como uma caixa de ferramentas (tool kit) a 

ser utilizada pelo cidadão durante o processo cognitivo de formação da sua opinião 

(GAMSON e MODIGLIANI, 1989; D’ANGELO, 2002). Diferentemente do que sugere a 

perspectiva crítica, pelo viés construcionista a audiência adquire um papel ativo na construção 

de sentido sobre os assuntos públicos justamente a partir das ferramentas oferecidas pelo 

discurso midiático. Dizem Gamson e Modigliani que essas ferramentas são essenciais: “por 

mais dependente que a audiência possa ser do discurso da mídia, ela a usa ativamente para 

construir significado e não é simplesmente um objeto passivo sobre o qual a mídia faz a sua 

mágica” (GAMSON e MODIGLIANI, 1989, p. 10 – tradução nossa20). A influência midiática 

não é desconsiderada pela dupla, mas sutilmente colocada de modo secundário em detrimento 

da capacidade de interpretação do indivíduo. 

                                                           
20 Do original: “However dependent the audience may be on media discourse, they actively use it to construct 

meaning and are not simply a passive object on which the media work their magic”. 



60  
 

Observa-se uma aproximação do paradigma construcionista com a teoria do campo 

jornalístico. O modo como os adeptos dessa perspectiva observam as relações em torno da 

construção do enquadramento em muito se assemelham com a perspectiva de Bourdieu para a 

constituição do jornalismo como um campo próprio. Ainda, o enquadramento sob a 

abordagem construcionista indica que não há domínio absoluto de um agente sobre o outro, 

mas uma disputa constante entre eles. Obtêm os melhores resultados aqueles que conseguirem 

fazer dos seus enquadramentos os dominantes nas coberturas noticiosas. A notoriedade das 

fontes, atores políticos do espaço social, pode garantir a presença recorrente de algumas 

figuras nos noticiários, porém isso não representa garantia alguma de que a sua posição se 

tornará um enquadramento de destaque. O domínio de um enquadramento por um longo 

período de tempo em determinada cobertura jornalística é visto com ar de obviedade: 

se os pacotes e os seus elementos são ferramentas essenciais, então faz uma 

considerável diferença que alguns sejam mais prontamente disponíveis do que 

outros. Criar sentido sobre o mundo requer um esforço, e tais ferramentas que são 

desenvolvidas, destacadas e tornadas disponíveis com facilidade têm uma maior 

probabilidade de serem utilizadas (GAMSON e MODIGLIANI, 1989, p. 10 – 

tradução nossa21). 

 A facilidade com que algumas dessas ferramentas são disponibilizadas para o público 

perante outras, menos recorrentes, é resultado das disputas simbólicas dentro do campo 

jornalístico. Se há ponto de vista dominante, há outros menos influentes que volta e meia se 

fazem visíveis e flertam com a mídia na tentativa de desbancarem enquadramento 

preponderante. Por isso, de acordo com D’Angelo (2002), mesmo que os construcionistas 

identifiquem a preponderância de um enquadramento específico em um tema durante um 

considerável período de tempo, eles ainda consideram que há outros pontos de vista úteis 

nesta cobertura para que o público formate as próprias conclusões. Na via contrária, os 

críticos defendem que a recorrência de um enquadramento é um reflexo da hegemonia 

midiática, que não permite a promoção de pontos de vista alternativos. Outro contraste entre 

os paradigmas crítico e construcionista está na seleção das fontes. Para os críticos, a 

determinação da fonte a serem utilizadas em um texto jornalístico nada mais é do que um 

processo da hegemonia da mídia. De outro modo, para os construcionistas, a limitação das 

fontes utilizadas se dá porque os jornalistas julgam que são limitadas aquelas que podem ser 

acreditadas (D’ANGELO, 2002). 

As diferenças entre paradigmas são mais suaves entre as pesquisas construcionistas e 

as pesquisas cognitivas. Um primeiro fator que a diferencia é o “lugar” onde os efeitos dos 

                                                           
21 Do original: “if packages and their elements are essential tools, then it makes a considerable difference that 

some are more readily available than others. Making sense of the world requires an effort, and those tools that 

are developed, spotlighted, and made readily accessible have a higher probability of being used”. 
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enquadramentos são observados: os “efeitos de enquadramento dos cognitivistas surgem 

quando a informação tornada acessível a um indivíduo interage com o seu conhecimento 

prévio” enquanto “os construcionistas mudam o lugar dos efeitos de enquadramento do 

contexto do processamento da informação para as articulações da opinião pública e da 

socialização política” (D’ANGELO, 2002, p. 878, tradução nossa22). Ainda que nenhum dos 

dois grupos acredite numa audiência servil aos meios de comunicação, eles admitem a 

interferência da mídia. Disso, outro aspecto de diferenciação é o quê cada um observa. Os 

cognitivistas buscam compreender como o contato de um indivíduo com um frame noticioso é 

convertido em uma interpretação a ser armazenada na memória para, posteriormente ser 

ativada quando ocorrer novos encontros com frames semelhantes. Menos interessados nesse 

contato, os construcionistas se lançam à busca de como os indivíduos articulam seus pontos 

de vista – também obtidos a partir do contato com o frame noticioso – com seus atos sociais 

(D’ANGELO, 2002).  

Frente às diferentes abordagens, algumas discussões mais recentes sobre frame 

analysis indicam a necessidade de observar a perspectiva da análise de enquadramentos como 

um programa de pesquisa (REESE, 2007, apud POZOBON e SCHAEFER, 2014). Sob essa 

ótica, a elaboração de uma teoria abrangente que contemple todos os aspectos discutidos nos 

estudos sobre enquadramentos em uma definição única é vista com descrédito e sequer é 

desejável (PORTO, 2004). Por isso, diz-se que as pesquisas abordam frames a partir de 

filiações (POZOBON e SCHAEFER, 2014, p. 166): inicialmente, situadas quanto à fonte do 

processo, se enquadramentos da mídia ou se da audiência (também classificados como 

enquadramentos noticiosos ou interpretativos); após, define-se como os enquadramentos são 

operacionalizados, isto é, a partir de variáveis dependentes ou independentes. Ao fim, 

delimita-se a aplicação do conceito, “de forma mais restrita, individualizada e textual, ou de 

forma mais ampla, abstrata e cultural” (POZOBON e SCHAEFER, 2014, p. 166). 

Considerando essa dimensão, tem-se de um lado o que é enfatizado/ salientado pela 

mídia e de outro o que é interpretado pelo receptor (SCHEUFELE, 1999; LEAL, 2007). Os 

estudos que consideram a perspectiva de enquadramentos midiáticos com variáveis 

dependentes estabelecem que o enquadramento de um assunto pela mídia recebe influências 

diversas, como “normas e valores sociais, pressões e constrangimentos organizacionais, 

pressões de grupos de interesse, rotinas jornalísticas e orientações políticas do jornalista” 

                                                           
22 Do original: “Although both assign importance to the accessibility of framed information, to cognitivists 

framing effects ensue when information made accessible to an individual interacts with their prior knowledge 

(…). Constructionists shift the locus of framing effects from the information-processing context to articulations 

of public opinion and political socialization”. 
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(SCHEUFELE, 1999, p. 109, tradução nossa). É uma definição que leva em consideração os 

fatores que influenciam a forma como os jornalistas ou grupos sociais enquadram os assuntos. 

Esses estudos também buscam entender o funcionamento desses processos – o que vai de 

encontro à discussão sobre campo jornalístico – e, como resultado, quais os enquadramentos 

que os jornalistas apresentam em seus textos.  

Quando observado em nível individual, o enquadramento relacionado como uma 

variável dependente procura compreender, na outra ponta do processo, quais são os fatores 

que influenciam o estabelecimento de enquadramentos de referência na audiência ou então se 

essas referências não seriam apenas replicações dos enquadramentos da mídia. Além disso, 

busca entender como os membros da audiência exercem um papel ativo na construção de um 

significado ou na resistência aos enquadramentos da mídia (SCHEUFELE, 1999).  

A proposta de um estudo de enquadramentos midiáticos com variáveis independentes 

tem foco sobre os efeitos midiáticos na recepção, buscando compreender quais os tipos de 

enquadramentos midiáticos exercem influência sobre a percepção da audiência sobre 

determinados assuntos e de que forma esse processo acontece. Por último, sobre os 

enquadramentos individuais com variáveis independentes, a questão proposta pode ser 

considerada a menos tangível até o momento, pois questiona como os enquadramentos 

individuais podem influenciar a percepção de questões individuais e também tratam do uso de 

enquadramentos-chave para gerenciar enquadramentos de ação coletiva, principalmente em 

movimentos sociais (LEAL, 2007). 

Independentemente do paradigma, os frames são compreendidos como pedaços de 

informação que fazem algumas ideias do texto mais salientes que outras dependendo da 

colocação, da repetição ou da associação a elementos culturais. A realidade, portanto, terá 

aspectos ressaltados e ocultados a partir dos enquadramentos no jornalismo político 

(ENTMANN, 1993), em parte oferecidos pelos agentes que atingem posição de fala devido ao 

disputado poder político que detêm dentro do campo jornalístico. A esses agentes, dá-se o 

nome de “fonte jornalística”.  

 

2.4 FONTES JORNALÍSTICAS 

 

Neste trabalho, o olhar está voltado para as fontes jornalísticas no jornal Zero Hora, 

aqui compreendidas como atores políticos, porque exercitam a interação política, um tipo de 

interação orientada ao compartilhamento de valores numa sociedade ou, em outros termos, 

porque manifestam de determinada forma e com relativa relevância sobre as situações 
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observadas no campo político. A concentração dessas fontes como políticas é interpretada a 

partir de uma estruturação midiática do espaço social. A operacionalização de um recorte do 

mundo a partir da busca e da seleção dos acontecimentos demanda uma estruturação do 

espaço social por parte das mídias, que repartem o espaço público em categorias que, por sua 

vez, consideram o mundo social dividido em espaços de ação e de representação designados 

“domínios de atividade” (CHARAUDEAU, 2015a). São três domínios: da atividade política, 

da atividade cidadã e da atividade civil cotidiana. Para as fontes políticas conforme entendidas 

aqui, nos interessa o primeiro,  

no qual se situam aqueles que participam da cena do poder político, os eleitos e 

outros representantes acreditados, considerados responsáveis, que as mídias põem 

em cena em diversos relatos que descrevem a vida do corpo social do estado, os atos 

e propósitos dos responsáveis políticos: reproduzindo-os da maneira mais fiel 

possível ou questionando-os através de sondagens, entrevistas, debates, ou 

analisando-os (Charaudeau, 2015a, p. 143). 

O que Neveu (2006) chama de “metáfora da fonte de informação” demanda de atenção 

porque pode dar a ideia de que se está sugerindo que o jornalista detém apenas ele o 

comportamento ativo ao buscar um produto naturalmente disponível: a fonte. Há de se 

considerar que as fontes também podem se impor como ativas, a exemplo das assessorias de 

imprensa. Porém, isso não exclui que possam ser passivas e que se manifestem somente 

quando procuradas ou provocadas (HOHLFELDT, 2010).  

Conforme Cook (2011, p. 205-240 passim), o jornalismo é “parcialmente 

independente e parcialmente dependente de outras instituições para cumprir a sua própria 

tarefa”, ou seja, ele é “parcialmente independente de suas fontes na produção do conteúdo das 

notícias”, por isso, de modo genérico, a notícia é uma coprodução das fontes e dos jornalistas, 

é uma “re-elaboração de ações, eventos e declarações oficiais”: as fontes têm uma forma de 

ver e falar sobre o mundo que “se soma a do jornalista e, desta combinação de perspectivas, se 

dá uma das gêneses do enquadramento das reportagens” (MIRANDA, 2012, p. 37). As fontes 

se exercem como tais “enquanto membro ou representante de um ou mais grupos 

(organizados ou não), de utilidade pública ou de outros sectores da sociedade” (GANS, 1979, 

p. 80) e são determinantes para a constituição do texto jornalístico ao passo que se 

institucionalizam socialmente como “elementos essenciais para o estatuto da prevalecencia da 

verdade desses discursos” (ALSINA, 2009, p. 174). A aparição das fontes numa matéria 

jornalística é, portanto resultado de uma série de fatores que vão desde escolhas a imposições, 

produtos de constrangimentos gestados no interior de um habitus que atravessa os diferentes 

atores da instância de informação. Observa-se a partir dessa perspectiva que a “máquina de 

informar” é responsável por escolhas ao controlar o que será noticiado e de que forma será 



64  
 

noticiado, constantemente interferindo na agenda política, num processo de duplo 

agendamento, pois como visto anteriormente, o campo jornalístico também sofre de 

constrangimentos material e simbólico (BOURDIEU, 1994; LIEDTKE, 2006; BARBARA e 

GOMES, 2010; CHARAUDEAU, 2015a).  Ainda é preciso considerar o efeito de verdade 

dado pelas citações das fontes: 

São utilizadas para dar a impressão de que são as pessoas reais que falam, que o 

jornalista não está intervindo. Observe, porém, que ao citar, o jornalista pinça da fala 

da fonte aspectos que pretende ressaltar dando outra dimensão ao discurso, dirigindo 

a leitura. As citações encobrem muito bem a subjetividade porque o leitor supõe que 

elas reproduzem literalmente o que a fonte disse e quis destacar. Produzem a 

sensação de uma proximidade entre a fonte e o leitor. Dissimulam a mediação 

(MOTTA, 2010, p. 158). 

Para que se possam identificar mais claramente as fontes, precisa-se também 

classifica-las. Há diversas classificações sobre os tipos de fontes, mas nesse momento a opção 

é a partir de Santos (2003) e Lage (2002). De Santos, extraem-se três categorias: oficiais, 

regulares, ocasionais (ou acidentais). As fontes oficiais são representadas pelo governo e por 

instituições de caráter governamental. As fontes regulares são as empresas, as associações, os 

líderes de opinião e os analistas, ou seja, todas aquelas que os profissionais de comunicação 

procuram quando precisam falar sobre determinado tema. Por último, as fontes ocasionais ou 

acidentais são as fontes aleatórias, geralmente representadas por indivíduos que presenciam 

os acontecimentos. Também são três as categorias de Lage: oficiais, oficiosas e 

independentes; primárias e secundárias; testemunhas e experts. Traçando uma equivalência 

das fontes, as oficiais são idênticas para dois autores; as regulares englobam as fontes 

oficiosas, as independentes e os experts enquanto as ocasionais se ocupam das testemunhas. 

No grupo correspondente às fontes primárias e às fontes secundárias, qualquer tipo pode se 

encaixar dentro de uma ou de outra, dependendo para isso a forma como a notícia foi 

elaborada. Quando primárias, fornecem ao jornalista os fatos, as versões e os números, ou 

seja, o básico de uma matéria (LAGE, 2002) e quando secundárias, auxiliam na preparação 

de uma pauta ou na contextualização, permitindo que o assunto seja aprofundado e 

esclarecido.  

As fontes oficiais são consideradas as mais confiáveis e o que dizem tem maior 

potencial de ser publicado (TUCHMAN apud SANTOS, 2003, p. 28), porque são elas as 

detentoras formais e legais da fala em nome de alguém ou de alguma instituição 

(HOHLFELDT, 2010, p. 216). As fontes oficiosas estão ligadas a uma entidade ou indivíduo, 

mas não têm autorização para se pronunciarem em nome deles. Suas informações são sempre 

passíveis de serem desmentidas e exigem que o jornalista tenha cuidado, pois são movidas por 

interesses particulares. As chamadas fontes independentes englobam principalmente as 
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organizações não-governamentais e, neste trabalho, acolherão os sindicatos, porque eles não 

poderiam ser classificados como oficiais e geralmente estão em busca de visibilidade na 

tentativa de imporem a divulgação dos seus pontos de vista, assim como as organizações não-

governamentais. Os testemunhos, quando apoiados na memória de curto prazo e os experts, 

como sugere o nome, detém conhecimentos específicos que permitem complementar as 

interpretações sobre o que virou notícia (LAGE, 2002).  

O acesso das fontes aos jornalistas não é igualitário porque elas não estão em paridade 

de relevância para os jornalistas e seus veículos de comunicação (WOLF, 1987; SANTOS, 

2003). Em uma extremidade estão os governantes: “os seus enunciados e opiniões, em 

qualquer matéria, são julgados com valor para informação e, implicitamente, com valor de 

aceitação” (SIGAL apud SANTOS, 2003, p. 28). Na outra extremidade estão os 

desconhecidos situados às margens das instituições ou grupos reconhecidos que, por 

ocuparem essa posição, dificilmente terão a oportunidade de fala, salvo quando “há um 

desvio, uma quebra de rotina, acidentes ou acções espetaculares” (SANTOS, 2003, p. 28).Em 

outras palavras, critérios como a) o informador tem notoriedade; b) o informador é uma 

testemunha; c) o informador é plural; d) o informador é um organismo especializado 

(CHARAUDEAU, 2015a) são determinantes na seleção que quais fontes participarão do 

produto final jornalístico. 

Entende-se que as classificações iniciais a partir de Lage e Santos acabam por se 

entrecruzarem em diversos pontos como indicado anteriormente, por isso, a proposta é uma 

classificação geral com três grupos principais e subdivisões: oficiais, regulares 

(independentes e experts) e ocasionais (oficiosas e testemunhas). Essa proposta não apenas 

simplifica uma classificação e abarca os tipos mais recorrentes de fontes presentes nas 

reportagens ligadas à política como também dinamiza o processo de classificação para uma 

análise mais clara. Ajusta-se a questão das fontes oficiosas como pertencentes às ocasionais o 

caráter de autoridade que elas desempenham perante a ótica do jornalista, pois não detêm o 

mesmo peso de legitimidade que substancia tanto as independentes quanto os experts.  

Numa reflexão a partir de Cook (2011), no jornalismo político, as fontes estarão mais 

presentes nas notícias quanto mais perto estiverem do patamar de oficiais. A opção 

predominante por oficiais se dá por permitir ao jornalista um relato que pode ser defendido. 

Além de ser mais eficiente manter o foco nesse grupo, seus integrantes estão mais bem 

preparados para ajudar a imprensa. Outro aspecto que merece consideração é a autoridade da 

fonte, obtida devido ao seu papel de liderança na narrativa noticiosa: 



66  
 

Alguém num papel oficial na hierarquia do governo tende a dotar a informação com 

a credibilidade de sua posição na hierarquia e/ou com seu desenvolvimento no 

processo de tomada de decisão; essa mesma pessoa fora dessa posição dizendo a 

mesma coisa seria vista como se estivesse fazendo uma especulação ou espalhando 

um boato (COOK, 2011, p. 219). 

É uma indicação de que há dificuldades enfrentadas por pessoas fora do governo para 

que apareçam como fontes autorizadas. Esses termos corroboram com a classificação de 

fontes proposta. 

 Para Cook (2011), a opção predominante por fontes oficiais se dá por permitir ao 

jornalista um relato que pode ser defendido. Além de ser mais eficiente manter o foco nesse 

grupo, seus integrantes estão mais bem organizados para ajudar a imprensa. Outro aspecto que 

merece consideração é a autoridade da fonte, obtida devido ao seu papel de liderança na 

narrativa noticiosa. A maior frequência desse tipo de fonte não significa simplesmente um 

apoio do veículo jornalístico ao status quo, porque a relação de dependência dos repórteres 

em relação às fontes não determina como os repórteres devem escrever uma notícia; uma 

alocação impositiva de valores resulta também da influência dos valores de produção dos 

repórteres, de modo que assim eles podem acabar por favorecer mais algumas políticas e 

atores políticos em detrimento de outros. A valorização da mídia pelos dos setores de mais 

prestígio, que estão mais próximos a instituições políticas ou sociais (Cook dá o exemplo da 

medicina e do direito) contrasta com as questões defendidas por ativistas não oficiais, 

deixados à margem dos noticiários (COOK, 2011).  Em outras palavras, o acesso é facilitado 

no extremo oficial, quanto mais afastados desse ponto, mais os outros grupos necessitam de 

estratégias para garantirem uma citação nas notícias. 

 Na discussão de Cook sobre o jornalismo político que figurado no texto, há quatro 

principais alternativas de grupos menos autorizados para que figurem midiaticamente. 

Primeiro, haverá mais chance de presença de ativistas não oficiais se houver um alinhamento 

deles com os setores estabelecidos da mídia ou com as fontes oficiais; uma segunda 

alternativa é recorrer à criação de eventos que perturbem a ordem e que se insiram em 

critérios de valor-notícia, podendo “ganhar a cobertura sem controlá-la, especialmente se os 

repórteres se voltarem às fontes oficiais para interpretar a perturbação” (2011, p. 217); uma 

terceira estratégia é optar por aguardar que um acidente revele um problema que represente a 

demanda dos manifestantes, pois quando há um acidente, as fontes oficiais nem sempre estão 

preparadas e a imprensa pode direcionar o olhar para aqueles que geralmente não chegam às 

notícias. Ainda assim, “para que uma história acidental tenha sequência, ela deve ser 

empiricamente validada e ao mesmo tempo suscitar uma controvérsia ou uma resposta oficia” 

(2011, p. 218). A quarta possibilidade é ficar de fora do que Cook chama de “notícias de 
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primeira página”, mantendo-se num espaço jornalístico mais livre, menos engessado nas 

rotinas de produção de notícias23. 

 A identificação das fontes adquire importância frente ao contexto de campos que se 

relacionam, disputam e tentam imposição uns sobre os outros. Mesquita (2008) propõe que 

uma análise das fontes utilizadas em uma notícia é o aspecto inicial e, portanto, primordial 

para uma aproximação das orientações de enfoque trabalhadas pelo jornalista. De encontro a 

isso está a sugestão dessa dissertação, que indica as fontes como figuras essenciais na forma 

como o governo Sartori é enquadrado e, assim observado, detentoras de valores fundamentais 

para Zero Hora no processo de definição do que é um acontecimento jornalístico. 

                                                           
23 Cook (2011, p. 218) explica que “Tuchmann, por exemplo, admitiu que as “páginas femininas” nos primeiros 

tempos do movimento feminista podem ter posto as questões das mulheres num gueto, mas concluiu que, dada 

sua liberdade das rotinas padronizadas da produção de notícias, esse lugar ofereceu uma maior oportunidade para 

divulgar e discutir suas questões, oportunidade essa maior do que o movimento feminista viria a ter quando 

ganhou poder político e suas histórias foram transferidas para a primeira página”. 
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3. PERSPECTIVA METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

A proposta metodológica dessa dissertação está ancorada na Análise de 

Enquadramento, na Análise de Conteúdo e na Teoria do Acontecimento. Juntas, elas 

fornecem o caminho para o que se objetiva como principal questão do trabalho. Inicialmente, 

lança-se mão da metodologia de Análise de Conteúdo para selecionar o corpus. A Análise de 

Conteúdo, por sua vez, articula-se com a Teoria do Acontecimento para fundamentar a sua 

orientação durante o primeiro processo de seleção de material. Essa etapa é ampla e 

proporciona o resgate dos textos potencialmente relevantes ao trabalho a partir da leitura de 

todas as edições publicadas em 2015. O que indica a relevância desse texto no período é a sua 

força como acontecimento jornalístico, de acordo com a Teoria do Acontecimento, dentro do 

contexto observado. Conforme indica Bardin (2011), os textos são categorizados a partir da 

classificação e agrupamento dos seus elementos, sistematizando núcleos de sentido que 

podem oferecer significados. Assim, é a caracterização temática dos textos que permitirá 

identificar os acontecimentos (LEAL e ANTUNES, 2011). Somente então é que se aciona a 

Análise de Enquadramentos propriamente dita e seu método particular. 

A opção por não encerrar o trabalho na Análise de Conteúdo busca justificativa na 

indicação de que seu uso nas pesquisas em comunicação encontra limites que podem ser 

ultrapassados com auxílio de metodologias complementares. Seguindo esse raciocínio, uma 

análise de enquadramentos a partir dos acontecimentos pode se dar “tomando a análise de 

conteúdos como um instrumento para uma primeira organização da observação do campo, 

identificando dimensões do acontecimento não perceptíveis a uma visão espontânea e não 

estruturada” (LEAL e ANTUNES, 2011, p. 24-34, passim). Essa organização indica um 

trabalho de mapeamento das regularidades ou recorrências do texto que acarreta numa 

codificação. A codificação proporciona que haja uma aproximação entre os objetos empíricos 

e os elementos teórico-conceituais orientadores da pesquisa. A articulação entre esses dois 

pontos dá a justificativa da Análise de Conteúdo, uma metodologia que opera com padrões e 

revela elementos centrais do texto, bem como a Análise de Enquadramentos. 

Considerando a variedade de estudos desenvolvidos sob o conceito amplo de frame 

analysis e a necessária filiação a uma das ramificações das pesquisas de enquadramento, 

recorre-se ao que já desenvolveram Gamson e Lasch (1980) e Gamson e Modigliani (1989) 

para ancorar a base do método de análise. A proposta desses autores indica que existem 

pacotes interpretativos que auxiliam na síntese dos enquadramentos retirados do texto. Esse 

método de análise é operacionalizado por meio de dispositivos de enquadramento e 
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dispositivos de justificação (GAMSON e LASCH, 1980; GAMSON e MODIGLIANI, 1989), 

a partir dos quais se tem oportunidade de identificar as ressonâncias culturais responsáveis 

pelos núcleos dos pacotes. As fontes jornalísticas oferecem o subsídio do material de análise: 

as citações. Autores como Mattes e Kohring (2008), Scheufele (1999) e Vimieiro e Maia 

(2011) somam contribuição no detalhamento da perspectiva de análise. 

Complementar à frame analysis e ao processo de formação da notícia, esta dissertação 

propõe a incorporação de um fluxograma para indicar as influências em cada etapa da 

elaboração do texto noticioso na formatação do enquadramento. O esquema está baseado no 

que Charaudeau (2015a, p. 23) chama de os três lugares da máquina midiática. Conforme o 

autor, o sentido que se dá a algo é derivado do ato comunicativo e depende de uma relação 

entre as instâncias de produção e recepção. Há três lugares de pertinência nesse processo: “o 

da instância de produção, submetida a certas condições de produção; o da instância de 

recepção, submetida a condições de interpretação; e o texto como produto, que se acha, como 

tal, submetido a certas condições de construção” (CHARAUDEAU, 2015a, p. 24). Tem-se, 

respectivamente, o organismo de informação e seus atores (instância de produção); os 

diferentes públicos consumidores da informação (instância de recepção) e o produto textual 

midiático em seus diversos formatos: impressos, radiofônicos, televisivos, entre outras 

plataformas. 

O sistema de Charaudeau (2015a, p. 24-25, passim) interage bem com a lógica do 

campo jornalístico de Bourdieu. Detalhando, observa-se o lugar das condições de produção, 

que abriga os espaços “externo-externo” e “externo-interno”. O primeiro é referente às 

condições socioeconômicas da máquina midiática enquanto empresa (a empresa jornalística); 

o segundo diz respeito às “condições semiológicas da produção”, ou seja, a forma como o 

conteúdo será exibido. Nele, considera-se uma série de questões ao emitir uma informação, de 

forma que a motivação é entender “como fazer e em função de qual visada”, por exemplo: o 

que leva alguém a se interessar pelas informações; a possibilidade de entender a natureza 

(razão ou desejo/afetividade) ou o grau desse interesse; a diferença entre os públicos (mais ou 

menos esclarecidos sobre o tema em questão – consequentemente mais ou menos exigentes 

também). O conteúdo daí proveniente é orientado por “efeitos de sentido visados”, assim 

chamados porque não há garantia que os efeitos pretendidos na emissão serão efetivamente 

produzidos no receptor. Enfim, as condições de produção consideram todos os aspectos 

específicos do habitus jornalístico e das lógicas dominadas por ele. 

Na outra extremidade do esquema de Charaudeau, está o lugar das condições de 

recepção. Ele também abriga dois espaços: “interno-externo” e “externo-externo”. O primeiro 
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tem o sujeito destinatário ideal, tal como imaginado pela instância midiática e sujeito receptor 

real, que constrói a sua interpretação de acordo com as suas próprias condições. É nesse 

espaço que os frames da mídia negociam com o público.  

Entre o lugar das condições de produção e o lugar das condições de recepção está o 

lugar das restrições de construção do produto. Charaudeau explica que é nesse lugar que o 

discurso se configura como texto, combinando formas verbais, icônicas, gráficas e gestuais. 

Elaborados para um receptor ideal, esses textos sugerem um modo de pensar sobre 

determinado assunto e serão percebidos na instância de recepção de acordo com as condições 

de interpretação de cada membro da audiência.  

A distinção proposta pelo autor entre esses três lugares de construção do sentido, 

portanto,  

permite explicar a informação como algo que não corresponde apenas à intenção do 

produtor, nem apenas à do receptor, mas como o resultado de uma 

cointencionalidade que compreende os efeitos visados, os efeitos possíveis e os 

efeitos produzidos  (CHARAUDEAU, 2015a, p. 28). 

Apresenta-se o seguinte quadro:  

 

Figura 1 – Enquadramentos nos três lugares da máquina midiática.  

 

 

Fonte: (CHARAUDEAU, 2015a, adaptado). 

 

Dadas as três instâncias, percebemos na “Produção” que o espaço externo-externo e o 

espaço externo-interno dialogam entre si, representando a política editorial da empresa 

jornalística e as convicções dos profissionais da imprensa do outro. Em “Produto”, temos 

essas duas forças (representadas pelos polígonos vermelhos) dialogando com as interpretações 

das fontes (polígono verde). Esse é o processo de produção na notícia, das quais se originam 
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os enquadramentos, representados pelos “efeitos possíveis” (retângulo laranja), chamados 

assim porque condensam a gama de possibilidades que deles podem ser compreendidas. A 

instância de produção lança ao seu receptor ideal esses enquadramentos. Em “Recepção”, há a 

interpretação desses frames. É quando o público recebe e reestrutura os enquadramentos 

conforme as suas experiências (polígono lilás). São os “efeitos supostos” que, após 

significação do leitor, passam para os “efeitos produzidos”, ou seja, efetivamente os 

enquadramentos. O que o leitor apreende da notícia nesse último estágio formata a sua forma 

de ver o mundo e as suas ações na sociedade, recebidas pelos atores da instância de produção, 

que imersos em seu habitus, revisam o seu receptor ideal e reiniciam o processo que tende a 

se repetir indefinidamente. 

 

3.1 MÉTODO DE ANÁLISE 

 

Considerando que a Análise de Conteúdo permita identificar mais claramente os 

acontecimentos no universo do corpus, estratégia semelhante permitirá identificar padrões 

dentro desse material. É desse ponto que se parte para o estágio seguinte, constituindo 

diretamente a proposta metodológica da dissertação: a análise indireta dos enquadramentos de 

assuntos específicos da mídia com foco nas fontes citadas de maneira direta nos textos do 

jornal Zero Hora.  

Em um primeiro momento, nomear é essencial para se compreender os acontecimentos 

sob a ótica da Análise de Conteúdo; em um segundo momento, a aglutinação desses dados 

nomeados em grupos temáticos viabiliza a operacionalização, de forma que é preciso 

decompor o acontecimento para tematizá-lo e, então, enquadrá-lo: 

Na análise de conteúdo quantitativa ou qualitativa trata-se fortemente de “dissecar” 

tal corpus: detectar, classificar, medir e comparar, produzindo categorias de 

apreensão dos fenômenos representados no material analisado. Identificar palavras-

chave, etiquetar o acontecimento é a estratégia básica (LEAL e ANTUNES, 2011, p. 

29). 

Esse tipo de análise se dá quando os enquadramentos são desmembrados em 

elementos que indicam mais que palavras ou temáticas, como também “contextos e sentidos 

indiretos, os responsáveis por um padrão específico de entendimento acerca de uma temática 

em um texto midiático” (VIMIEIRO e MAIA, 2011, p. 240), conforme indica a ideia dos 

pacotes interpretativos (frame packages). A análise buscará considerar também a perspectiva 

de variável dependente porque se acredita que os enquadramentos midiáticos podem ser 

influenciados por características socioculturais e organizacionais.  
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Aproxima-se da linha hermenêutica de avaliação e interpretação por meio da relação 

entre os frames e os elementos culturais. Cabe ressaltar que, essa dissertação adota a 

abordagem sob a perspectiva construcionista, paradigma que tem em William Gamson um dos 

principais estudiosos. Associado a outros pesquisadores, Gamson analisou o discurso da 

mídia desde as políticas de assistência social e ações afirmativas até o uso da energia nuclear. 

Ele apresentou descrições sobre a relação entre os enquadramentos da mídia e a cultura 

política, apontando que “o discurso midiático participa do processo através do qual as pessoas 

constroem significados, ao mesmo tempo em que a opinião pública é parte da operação 

através da qual os jornalistas cristalizam significados no discurso do público” (POZOBON e 

SCHAEFER, 2014, p. 160). Esse tipo de análise se dá quando os enquadramentos são 

desmembrados em elementos que indicam mais que palavras ou temáticas, como também 

“contextos e sentidos indiretos, os responsáveis por um padrão específico de entendimento 

acerca de uma temática em um texto midiático” (VIMIEIRO e MAIA, 2011, p. 240). 

A noção de elementos de enquadramento se assemelha ao conceito de “pacotes 

interpretativos” (VIMIEIRO e DANTAS, 2009; VIMIEIRO e MAIA, 2011). Os pacotes 

interpretativos são produzidos em um processo complexo que envolve interação entre fontes e 

jornalistas e têm uma ideia organizadora central. Pelo seu uso político, pode-se reconhecer o 

pacote como um todo a partir do uso de dispositivos simbólicos e dos elementos 

característicos que eles carregam (GAMSON e LASCH, 1980). Ainda, conforme Gamson e 

Lasch e, mais tarde, por Gamson e Modigliani (1989) os elementos de assinatura formam um 

pacote a partir de um conjunto de símbolos condensados. Nesse método, o processo de 

identificação dos elementos que compõem cada etapa se dá por meio de conclusões do 

pesquisador a partir do texto recolhido do corpus. A concepção desse termo explica que “os 

elementos de ideias diferentes em um determinado pacote podem oferecer suporte mútuo e 

reforçarem-se um ao outro” (GAMSON e LASCH, 1980, p. 2, tradução nossa24). Ainda, de 

acordo com o método, é possível representar de forma condensada diversos posicionamentos 

que compartilham de um mesmo enquadramento. Nessa linha, cada pacote conta com o que 

os pesquisadores chamam de assinatura (signature), que vai sugerir um enquadramento 

principal. Então, sob a ótica do frame, temos a sugestão de uma ideia central organizadora 

para compreender os eventos em discussão. Isso quer dizer que não é necessário que as fontes 

pertençam a um mesmo grupo ou que compartilhem posicionamentos e ideologias para que 

formatem um mesmo pacote interpretativo. Os elementos de assinatura são divididos em dois 

                                                           
24 Do original: “The different idea elements in a given package mutually support and reinforce each other”.  
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grupos, classificados em dispositivos de enquadramento e dispositivos de justificação. A 

presente pesquisa é operacionalizada por meio deles:  

Os cinco dispositivos de enquadramento são: (1) as metáforas, (2) os exemplos (isto 

é, exemplos históricos a partir dos quais lições são extraídas), (3) os slogans, (4) as 

representações e (5) as imagens visuais (por exemplo, ícones). Os três dispositivos 

de justificação são: (1) causas (isto é, uma análise causal), (2) consequências (isto é, 

um certo tipo de efeito) e (3) apelos ao princípio (isto é, um conjunto de 

reivindicações morais). Um pacote pode ser resumido em uma matriz de assinatura 

que indica o enquadramento, a gama de posições e os oito tipos diferentes de 

elementos de assinatura que sugerem o núcleo de uma maneira condensada 

(GAMSON e MODIGLIANI, 1989, p. 3, tradução nossa25). 

A ideia sobre pacotes interpretativos sugere o entendimento de que os pedaços de 

eventos públicos (termos dos autores a partir do texto original) não existem fora de ambientes 

simbólicos ou culturais. Eles também não existem isolados, mas agrupados mais ou menos em 

harmonia em conjuntos que formam esses pacotes interpretativos, uma produção a partir de 

um processo complexo de interação entre fontes e jornalistas (GAMSON e LASCH, 1980). 

Pelas indicações desses pesquisadores, as questões políticas têm uma cultura que 

segue um discurso contínuo, porém não estático, que passa por evolução e mudanças ao longo 

do tempo e confere interpretações e significados aos eventos. Conforme Gamson e Modigliani 

(1989, p. 4), os pacotes se mantêm viáveis quando constroem significados ao longo do tempo, 

incorporando novos eventos dentro dos seus quadros interpretativos e é por isso que os 

autores caracterizam o seu modelo com o entendimento de que ele “trata o conteúdo do 

discurso como resultado de um processo de valor adicionado” em que o produto final tem o 

seu preço resultante da combinação do que foi adicionado em cada fase. Isso significa dizer 

que o sentido apreendido de um discurso é consequência do modo como ele é tratado e 

gradualmente significado. O modelo sustenta que a significação dos pacotes acontece a partir 

da combinação de três classes amplas de determinantes que são as ressonâncias culturais, as 

atividades patrocinadas e as práticas midiáticas. Há também uma classificação de Matthes e 

Kohring (2008) bastante semelhante à ideia dos pacotes interpretativos que auxilia a elucidar 

esse conceito. Sob a ótica deles, o enquadramento é um padrão reconhecido em um texto 

composto por diversos elementos:  

Esses elementos não são palavras, mas componentes ou dispositivos dos 

enquadramentos previamente definidos. Ao invés de codificar diretamente o 

enquadramento como um todo, nós sugerimos partir o enquadramento em seus 

elementos isolados, os quais podem ser mais facilmente codificados em uma análise 

                                                           
25 Do original: The five framing devices are (1) metaphors, (2) exemplars (i.e., historical examples from which 

lessons are drawn), (3) catchphrases, (4) depictions, and (5) visual images (e.g., icons). The three reasoning 

devices are (1) roots (i.e., a causal analysis), (2) consequences (i.e., a particular type of effect), and (3) appeals to 

principle (i.e., a set of moral claims). A package can be summarized in a signature matrix that states the frame, 

the range of positions, and the eight different types of signature elements that suggest this core in a condensed 

manner. 
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de conteúdo. Depois disso, uma análise dos agrupamentos desses elementos deve 

revelar os enquadramentos. Isso significa que quando alguns elementos agrupam-se 

sistematicamente de uma forma específica, eles formam um padrão que pode ser 

identificado através de diversos textos em uma amostra. Nós chamamos esses 

padrões de enquadramentos (MATTHES e KOHRING, 2008, p. 263, tradução de 

VIMIEIRO e MAIA, 2011, p. 241). 

Torna-se conveniente discorrer que Gamson e Modigliani consideram que os símbolos 

não têm todos a mesma potência. Isso proporciona a alguns pacotes o que eles classificam 

como “vantagem natural”. É a partir das ressonâncias culturais (cultural ressonances) que as 

ideias e a linguagem de alguns pacotes ressoam com temas culturais de maior amplitude. 

Dessa forma, “as ressonâncias aumentam o apelo de um pacote; elas fazem com que ele 

pareça natural e familiar” (1989, p. 3-7, passim, tradução nossa), despertando isso por meio da 

herança cultural de cada um com o uso de mitos e contos folclóricos26, por exemplo, e isso 

ajuda na sua perpetuação. 

Por sua vez, a mudança na cultura de uma temática pode decorrer da ação de 

patrocinadores. Cabe explicitar que não se trata de patrocínio financeiro o que os autores 

entendem por atividades patrocinadas (sponsor activities). A relação aqui está ligada com a 

capacidade de agendamento e contra-agendamento que as instituições têm para promover 

assuntos específicos em pauta nos veículos de comunicação. É nesse processo que 

dependência parcial entre os dois principais agentes do campo jornalístico (jornalista e fonte) 

se torna mais evidente. Os patrocinadores geralmente são organizações que promovem uma 

agenda coletiva ao invés de uma individual. Para isso, as organizações frequentemente 

recorrem ao relações públicas, profissional especializado em fazer o contato entre elas e os 

jornalistas. Todavia, não há impedimento que um indivíduo aja diretamente com os 

profissionais da mídia. Um detalhe a ressaltar no caso desta dissertação é que o termo 

“patrocinador” também é colocado como sinônimo de “fonte”. A fonte bem preparada ou 

assessorada saberá dar ao jornalista, a partir da sua fala, material que possa ser rapidamente 

utilizado:  

Condensar símbolos é a característica dos jornalistas. Fontes inteligentes conhecem 

bem o gosto desses profissionais por slogans inteligentes e fornecem alguns que 

sejam convenientes para sugerir o enquadramento que procuram (GAMSON e 

MODIGLIANI, 1989, p. 6, tradução nossa27). 

                                                           
26 O texto de Motta (2007), Enquadramentos lúdico-dramáticos no jornalismo: mapas culturais para organizar 

conflitos políticos, ajuda a entender como alguns dispositivos ajudam na construção de determinados tipos de 

narrativas. Nesse artigo, o autor argumenta que o enquadramento dramático (ou narrativo) é o que predomina no 

jornalismo político e explica que eles são escolhidos porque facilitam a necessidade que o jornalista tem de 

“enquadrar a complexidade do mundo”.  
27Do original, “Condensing symbols is the journalist’s stock-in-trade. Smart sources are well aware of the 

journalist’s fancy for the apt catchphrase and provide suitable ones to suggest the frame they want”.  
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Recuperando o papel das fontes jornalísticas, Gamson e Modigliani têm consciência 

de que esses patrocinadores, isto é, as fontes interessadas em promoverem as suas visões (os 

seus enquadramentos) sobre as mídias, não são os únicos agentes ativos no processo em 

questão. Há normas de trabalho e práticas dos jornalistas que não os deixam em condição 

passiva e acrescentam valores consideráveis ao processo, evidenciando as práticas midiáticas 

(media practices). Reproduzindo um exemplo dos autores, há o caso de estudantes de 

organizações estadunidenses que questionam o benefício da dúvida que os jornalistas 

inconscientemente dão aos pacotes oficiais frente aos pacotes alternativos: “em alguns casos, 

hipóteses oficiais são de pouca relevância, mas mesmo quando são desafiadas por 

patrocinadores de pacotes alternativos, estes é que arcam com o ônus” (GAMSON e 

MODIGLIANI, 1989, p. 7, tradução nossa). Isso indica que o ponto de vista para a discussão 

dos assuntos na mídia provém dos pacotes oficiais.  

Aprofundando a questão metodológica propriamente dita, entre as abordagens mais 

recorrentes sobre enquadramentos da mídia estão cinco tipos conforme a proposta de Matthes 

e Kohring (2008): hermenêutica, linguística, holística manual, assistida por computador 

(estas quatro indutivas) e dedutiva. A dupla traça essa diferenciação em busca de uma 

melhoria na confiabilidade e na validade das pesquisas de análise de conteúdo dos 

enquadramentos midiáticos. Eles têm a preocupação de deixar em aberto a possibilidade de se 

utilizar mais de uma das abordagens ao mesmo tempo ao explicarem que os métodos não são 

mutuamente exclusivos, focando em “perceber onde cada abordagem falha e onde ela fornece 

elementos confiáveis e válidos para a análise dos enquadramentos da mídia” (VIMIEIRO e 

MAIA, 2011, p. 240). 

A perspectiva hermenêutica busca uma avaliação interpretativa dos textos da mídia, 

ligando os frames a elementos culturais. Essa é a opção adotada nesta dissertação porque os 

enquadramentos, segundo os dispositivos elaborados por Gamson e seus associados, se 

baseiam exatamente na reprodução de elementos culturais da sociedade através da linguagem. 

Ao analista, é permitido identificar os enquadramentos que emergem do texto. Ao contrário, 

no caso da perspectiva linguística, ocorre a seleção de palavras ou sentenças específicas, os 

chamados “tijolos” dos frames, oferecendo um mapeamento do que está no texto a partir de 

elementos linguísticos claramente determinados pelo analista. Quanto aos trabalhos 

desenvolvidos sob a perspectiva holística manual, é realizada uma análise qualitativa dos 

textos a partir de uma lista de códigos e, posteriormente, uma análise quantitativa do material 

obtido. De maneira semelhante à linguística, a perspectiva assistida por computador se 

diferencia principalmente por utilizar a máquina para processar as informações. A 
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identificação, por meio de algoritmos, de palavras que aparecem juntas em alguns textos, mas 

não em outros pode ajudar na identificação dos enquadramentos. A perspectiva dedutiva 

busca a identificação dos frames em uma literatura e, então, é feita uma codificação em uma 

análise de conteúdo padronizada. 

A filiação desse trabalho assim descrita determina de que forma o conceito de 

enquadramento será operacionalizado. A prática já pode ser observada a partir do 

procedimento final de definição do corpus, um processo importante que se une ao método de 

análise oferecendo a base por onde se podem encontrar os enquadramentos.  

 

3.2 SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CORPUS  

 

A seleção e a organização do corpus foram realizadas a partir de textos representativos 

com base em acontecimentos de repercussão durante o ano de 2015 (1º de janeiro a 31 de 

dezembro) e relacionados à gestão de José Ivo Sartori frente ao governo do Rio Grande do 

Sul. Foram consideradas duas das quatro editorias de conteúdo do jornal Zero Hora. Uma 

delas é o caderno principal do jornal, isto é, o primeiro caderno, composto basicamente por 

hard news, que tem o nome de “Notícias”. A outra é uma editoria secundária, que publica 

pautas mais amenas, ligadas ao estilo de vida, nomeada “Sua Vida”. Pelas características mais 

voltadas ao entretenimento, as editorias “Esportes” e “Segundo Caderno” não foram incluídas. 

A primeira etapa do processo compreendeu um exame visual de todas as 364 edições 

impressas publicadas28, ou seja, sem o auxílio de palavras-chave ou métodos similares de 

busca e filtragem. A leitura se deu a partir das páginas digitalizadas em Portable Document 

Fomat (formato de documento portátil, conhecido pela codificação de arquivo digital “.pdf”). 

Parte desse processo na versão digital de Zero Hora disponível para assinantes na internet e 

parte diretamente no arquivo do jornal. Isso porque, durante a coleta, todas as edições 

anteriores a outubro de 2015 foram removidas do acervo virtual.  

A opção por esse tipo de coleta, mais exaustiva, se dá porque outras tentativas de 

seleção (semana composta ou mês composto, por exemplo) demonstraram reduzir 

substancialmente o corpus. Esses métodos de coleta acabavam por excluir parcial ou 

totalmente citações sobre acontecimentos relevantes e de grande repercussão, tais como 

anúncios de medidas de ajuste fiscal, manifestações e greves de servidores estaduais. A 

motivação de se entender o enquadramento a partir das fontes jornalísticas oportunizou o 

                                                           
28 A edição do feriado de 25 de dezembro foi publicada em conjunto com a do dia 24.  
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recorte de análise, delimitando o corpus nos trechos de textos publicados em forma de 

citações diretas das fontes nas matérias. Sendo assim, apenas as matérias que apresentavam 

essa característica foram selecionadas. Isso se apresenta como solução ao extenso período de 

doze meses observado, pois a quantidade de textos tornaria inviável uma análise integral do 

material no período de tempo regular de uma dissertação. A importância de se trabalhar o 

acontecimento é mantida com o aspecto positivo, pois a necessidade de contemplar a sua 

variedade no período proporcionou uma coleta ampla. Não apenas os acontecimentos de 

maior destaque figurarão no trabalho, como também outros de menor repercussão, ampliando 

a possibilidade de se entender o posicionamento do jornal sobre todo o período em questão.  

Selecionados os textos e extraídas deles todas as citações, a execução da análise 

resulta em um terceiro recorte. Essa etapa ajuda a eliminar citações que não se referem ao 

governo de José Ivo Sartori. Para exemplificar, pode-se tomar como exemplo uma matéria 

publicada na página da colunista Marta Sfredo (+ Economia), que traz a seguinte fala: 

– O salário do diretor iniciante de empresa com faturamento de R$ 500 milhões é 

umas quatro vezes isso. O governador é o CEO (presidente-executivo) de um Estado 

com faturamento entre R$ 25 bilhões e R$ 30 bilhões. Na minha empresa, tenho uns 

10 diretores que ganham R$ 25 mil (Incoerência entre discurso e prática, Zero Hora, 

17/01/2015, p. 23). 

 A palavra é do presidente do conselho diretor do Programa Gaúcho da Qualidade e da 

Produtividade, Ricardo Felizzola, que compara o Estado a uma empresa e a posição de 

governador com o cargo de administrador. No contexto, o governador José Ivo Sartori havia 

sancionado reajuste para o próprio salário, do vice-governador e de secretários, além de 

procuradores, desembargadores, defensores e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e 

ainda para os deputados estaduais. Ao mesmo tempo, as primeiras medidas de ajuste fiscal do 

governador determinavam o corte de custos com horas extras, o que afetou diretamente o 

efetivo para policiamento ostensivo e em unidades do Corpo de Bombeiros. No entanto, 

dissecando o período acima com o suporte dos dispositivos de enquadramento e de 

justificação (GAMSON e LASCH, 1980; GAMSON e MODIGLIANI, 1989), ele não oferece 

conteúdo substancial para determinar um enquadramento a respeito do governo. A 

comparação entre a função de governador e a de presidente-executivo de uma empresa pode 

se encaixar para qualquer administração, não sendo exclusividade da gestão de Sartori. Essa 

característica genérica concede a possibilidade da citação ser descartada para classificação de 

enquadramentos. De outra maneira, quando a citação atende ao requisito da dissertação, ela é 

observada sob o viés dos dispositivos de análise para a sua posterior categorização.  
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3.3 AS CATEGORIAS DE ANÁLISE DE ENQUADRAMENTOS 

 

Os dispositivos utilizados para a análise das citações são oito, cinco de enquadramento 

e três de justificação. A literatura de Gamson oferece poucas pistas sobre como eles são 

operacionalizados nas pesquisas e é bastante breve a descrição sobre cada um deles. O ponto 

de vista ao qual esta dissertação recorre pode ser encontrada no artigo The political Culture of 

Social Welfare Policy, publicado por Gamson e Lasch em 1980. No texto, os autores afirmam 

que os pacotes nem sempre são invocados diretamente dos seus núcleos, isto é, eles podem 

não ser completamente evidentes em um primeiro momento. Em decorrência disso, através do 

uso político, o pacote é reconhecido a partir do uso de dispositivos simbólicos e seus 

elementos característicos.  

 Sobre as metáforas, os autores trabalham com o pressuposto de que elas sempre têm 

duas partes: o objeto principal que a metáfora busca falar e o objeto relacionado que a 

metáfora evoca para que seja melhorada a compreensão sobre o objeto principal. No caso a 

seguir, o objeto principal é a sexta etapa do ajuste fiscal, evocado pela fonte como “um 

conjunto de maldades” proposto pelo governo: 

– Esse pacote é um conjunto de maldades, mas o 206 inviabiliza o serviço público 

nos próximos anos porque congela os investimentos – completa Sérgio Arnoud, 

presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos no RS (Fassergs) 

(Servidores reagem com indignação ao pacote de Sartori, Zero Hora, 24-25/12/2015, 

p. 7). 

Em relação aos exemplos, eles se distinguem das metáforas porque aquelas dependem 

de eventos imaginados para enquadrar o assunto principal, enquanto estes recorrem a eventos 

reais do passado ou do presente para tal, como o a atitude do presidente dos Estados Unidos 

da América em 2013.  

– Há incoerência entre discurso e prática. O problema não é o valor, é o momento. É 

uma medida antipática. O Obama (Barack, presidente dos EUA, em abril de 2013), 

quando houve cortes no orçamento, reduziu seu próprio salário. Claro que aqueles 

dólares nem fizeram cócegas no orçamento de trilhões, mas é o exemplo, a 

solidariedade (Incoerência entre discurso e prática, Zero Hora, 17/01/2015, p. 23). 

 Sobre os chavões (que também podem ser chamados de slogans ou frases de efeito), a 

captura da essência do evento é feita em uma única declaração. São clichês, lugares-comuns 

oriundos de declarações simples que sugerem um enquadramento geral. 

– Ele age estrategicamente. A crise existe, é fato, mas ele está levando isso ao limite 

para criar o clima necessário apresentação e à aprovação de propostas amargas. 

Quem tira o governador para bobo está muito equivocado – assegura um deputado 

do PMDB (Aperto nas contas marca primeiros 100 dias de governo Sartori, Zero 

Hora, 10/04/2015, p. 10). 

Por sua vez, as representações vêm da noção de que os pacotes têm certos assuntos 

principais que os caracterizam de modo particular “através de metáforas de valor único ou 
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exemplos, ou simplesmente através de outras variáveis modificadas” (GAMSON e LASCH, 

1980, p. 4). Elas ajudam a conceber um conceito sobre o objeto em questão. Por fim, as 

imagens visuais são ícones, fotografias ou ilustrações que sugerem o núcleo do pacote.   

A respeito das origens (ou causas), elas estão ligadas às características subjacentes aos 

eventos (uma má gestão anterior pode ser apontada como causa de problemas enfrentados por 

um governo que recém assume o poder). Nota-se, em outro caso, a origem ligada ao corte do 

ponto dos servidores pelo governo: 

– O governo não respeita o serviço público e, com esse anúncio de corte de ponto, 

apenas cria mais animosidade. Não acreditamos que isso vai inibir a participação na 

greve. (Sartori reage à greve com irritação, Zero Hora, 19/08/2015, p. 10). 

 As consequências se voltam aos efeitos observados a partir do que é dito 

(necessidade de promover um ajuste fiscal, por exemplo, ou as consequências desse ajuste na 

sociedade a partir da fonte consultada). 

– Nossa preocupação maior é que vai impedir a contratação de policiais. Para 

qualquer despesa, o Estado terá de estar superavitário. Essa criminalidade de hoje, 

que já é alta, vai aumentar. Chamamos o 206 de ‘projeto da morte’. Além de 

aumentar a insegurança, vai ser um dos maiores arrochos salariais da história do Rio 

Grande do Sul. (Piratini deve definir nesta terça-feira se vai parcelar salários, 

26/10/2015, p. 27). 

Por fim, os apelos a princípios estão ligados a preceitos morais em jogo, como o da 

sinceridade (gestão que se diz transparente ou que afirma trabalhar com foco nos mais 

necessitados): 

– Na avaliação do secretário de Comunicação do Estado, Cléber Benvegnú, as 

expressões que vêm sendo utilizadas pelo governador José Ivo Sartori desde que a 

crise se agravou, com o parcelamento de salários, não são “alarmistas, mas sim 

realistas”. Escancarar a crise é, de acordo com ele, uma opção política do governo, 

fruto da “convicção política do governador” e de um “apreço à verdade” (Análise de 

discurso de Sartori mostra que expressões podem aumentar ansiedade e criar clima 

de pânico, 13/09/2015, p. 14). 

Os trabalhos que originalmente trazem esses conceitos não determinam claramente 

como os autores chegaram aos seus resultados a partir das categorias. Consolidando o critério 

subjetivo desse tipo de análise, pesquisas recentes inspirados nesses conceitos também não 

são explícitas quanto ao modo pelo qual os resultados foram obtidos. Por isso, a análise que 

segue dá continuidade à perspectiva teórica e metodológica adotada e busca ser mais 

descritiva a respeito do processo pelo qual as citações foram submetidas.  
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

O mapeamento de um ano de Zero Hora somou 537 páginas, das quais foram 

extraídos 471 textos referentes à gestão de José Ivo Sartori no governo do Rio Grande do Sul. 

Essa contagem considera somente os textos com a ocorrência de alguma citação direta de 

fontes jornalísticas. Nesses textos, há 1013 citações. A fase de análise e interpretação dos 

dados articula a perspectiva metodológica com objeto em três momentos. Primeiro, indicando 

como os pacotes interpretativos são formados na coincidência das citações transcritas no 

jornal com os dispositivos de enquadramento e justificação desenvolvidos por Gamson e seus 

parceiros Lasch e Modigliani (1980; 1989). O modo como essas ocorrências são trabalhadas 

compõe o segundo e o terceiro momentos. São eles a etapa que considera os sete dispositivos 

textuais e a etapa que considera as imagens, como fotografias e charges, que ilustram os 

textos dos quais as citações foram recolhidas. No momento em que se evocam os dispositivos 

textuais, estão expostos os 17 principais pacotes interpretativos originados deles e as suas 

respectivas assinaturas. As assinaturas são descritas com auxilio de acontecimentos relatados 

pelas notícias e dos tipos de fontes que as compõem. Por sua vez, as imagens visuais 

relacionam as figuras encontradas no texto com os enquadramentos destacados.   

 

4.1 FORMAÇÃO DOS PACOTES INTERPRETATIVOS 

 

A identificação dos pacotes interpretativos considerou a contagem do material e o total 

de 1013 citações. Partindo dessas ocorrências, passou-se para a detecção de termos que se 

relacionassem com a proposta do trabalho, que é a investigação dos enquadramentos da 

gestão de Sartori no jornal. Dessa forma, a partir dos acontecimentos retratados, tem-se que 

nem todas as ocorrências podem ser consideradas por não falarem especificamente da gestão 

iniciada em 2015 e o esforço em classificá-las não responderia ao interesse desta pesquisa. 

Ainda, há a necessidade de que, para que possa ser considerada, a citação precisa portar um 

dos dispositivos de enquadramento ou de justificação de Gamson, ou seja, é preciso encontrar 

marcas textuais que auxiliem nesse processo. Obedecendo a essas condições, fazem parte da 

análise 560 citações (citações destacadas), nas quais os dispositivos de enquadramento e de 

justificação foram verificados 672 vezes. 

Uma observação sobre as matérias publicadas no mês de outubro ajuda a compreender 

a redução do número de citações destacadas em quase metade em comparação com o total de 

citações extraídas do jornal. Naquele mês, foram 47 citações recolhidas, mas somente 10 
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delas destacadas na etapa de verificação dos dispositivos. Isso decorre de dois casos: o 

primeiro, mencionado anteriormente, explica que algumas citações não se encaixam nos 

dispositivos que operacionalizam a análise; o segundo diz respeito ao conteúdo das matérias.  

No dia 25 de outubro, Zero Hora dedicou cinco páginas a um assunto literalmente 

caro ao Rio Grande do Sul: a dívida em precatórios. Conforme a reportagem29, o Estado 

contabilizava 50 mil títulos aguardando quitação. A soma do valor devido era de R$ 9,4 

bilhões, o correspondente a quase um terço da receita corrente líquida gaúcha naquela época. 

Obviamente, por se tratar de uma questão envolvendo as finanças do governo, é um assunto 

sensível à gestão de Sartori. Considera-se, no entanto, o contexto que permeia a reportagem e 

o cunho documental da matéria, que conta a história de credores que há quase quatro décadas 

esperam receber indenizações do governo do Estado. Tratam-se, portanto, de textos referentes 

ao Estado como instituição, não à gestão corrente. Situação semelhante se dá em novembro, 

quando, no dia 2930, o jornal publicou reportagem especial sobre a situação do patrimônio do 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), descrito como uma autarquia que 

vem sendo sucateada através das décadas.  

O material resgatado está impresso sob a rubrica “Notícias” e seus subtópicos 

“política”, “economia” e “contas públicas”, além das rubricas “Política+” (página da colunista 

Rosane de Oliveira), “Campo Aberto” (página da colunista Gisele Loeblein) e “+Economia” 

(página da colunista Marta Sfredo). Importante ressaltar que a análise não considerou os 

editoriais, as entrevistas, as charges e os textos de colunistas quando opinativos. Isso porque o 

foco se manteve na relação entre o acontecimento e o produto jornalístico – a notícia. 

Justifica-se a opção de se manter no corpus textos publicados em algumas colunas assinadas 

pelo caráter essencialmente informativo de muitos desses textos, com características de 

notícias. 

As citações referentes à gestão de Sartori variam consideravelmente durante o ano. Os 

quatro meses com maior número de recorrências (agosto, janeiro, abril e setembro) somam 

quatro vezes mais citações que os quatro meses com menor número de citações (dezembro, 

março, novembro e outubro).  

A quantificação dos dados demonstrou a relevância do método de seleção ao 

considerar a exploração de todas as edições de 2015. O emprego de outra estratégia para 

recolher os períodos de interesse poderia caracterizar substancial perda de material.  

 

                                                           
29 Uma longa e$pera. Zero Hora, 25 de outubro de 2015, p. 12-16.  
30 Os buracos que afundam o Daer. Zero Hora, 29 de novembro de 2015, p. 21-23. 
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Gráfico 1 – Citações de 2015  

 

 

Fonte: elaboração própria  

 

Há casos em que se verifica a ocorrência de mais de um dispositivo em uma citação, 

por isso a disparidade entre o número de citações destacadas e o número de vezes em que os 

dispositivos são acionados. Um exemplo é a citação abaixo. A matéria tratava da suspeita de 

nepotismo no governo Sartori após a nomeação do filho do secretário de Segurança Pública 

do Estado para um cargo em comissão na Secretaria de Saúde. Os dois dispositivos presentes 

nesse trecho são apelo a princípios (1) e metáfora (2):  

– Tudo indica que seria um caso flagrante de nepotismo. Independentemente disso, 

em uma perspectiva efetivamente republicana, é o tipo de prática que deve ser 

afastada do serviço público [1]. Aliás, o atual governo parece por vezes configurar-

se como uma ação entre amigos [2]. É caso de exame por parte do Ministério 

Público – diz Eduardo Carrion, professor titular de direito constitucional da UFRGS 

e da Fundação Escola (Nomeado e exonerado em poucas horas, Zero Hora, 

07/05/2015, p. 12). 

No primeiro caso, o preceito moral acionado é o da legalidade, neste caso, o decreto 

estadual que veda o nepotismo no Rio Grande do Sul31. No segundo, a metáfora sugere o 

governo como uma ação entre amigos e apresenta o significado de uma gestão de membros 

solidários aos seus pares, com propósitos particulares em primeiro plano.  

 Considerando o universo de citações utilizadas e as 674 ocorrências dos dispositivos, 

contabilizam-se 223 representações, 149 chavões, 91 metáforas, 81 apelos a princípios, 69 

exemplos, 39 consequências e 22 origens. A formação dos pacotes interpretativos para a 

determinação das assinaturas considera os dispositivos de representação para a identificação 

dos enquadramentos porque esse é o mais recorrente e o que tem a característica de acionar os 

temas de modo particular. Depois de separados, os enquadramentos de representação são 

                                                           
31 Decreto Nº 48.705, de 16 de dezembro 2011. 
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agrupados por semelhança e isso resulta nos pacotes interpretativos. Posteriormente, os 

demais dispositivos serão acionados em uma matriz de assinatura (GAMSON e LASCH, 

1980). Essa matriz reunirá nas linhas os núcleos de cada pacote – fornecidos a partir dos 

dispositivos de representação – e os diferentes tipos de dispositivos simbólicos correlatos nas 

colunas. Cada representação oferece um enquadramento sobre o governo Sartori. Depois de 

identificadas, as representações são agrupadas mês a mês. Posteriormente, elas são novamente 

agrupadas, para fornecer os pacotes do ano. Para ilustrar o caminho, desde as citações até o 

pacote interpretativo que indica a assinatura, toma-se como exemplo a que sugere a gestão de 

Sartori como um governo que é realista e transparente em suas medidas (pacote 14). Esse é 

uma assinatura que obteve o total de seis representações no decorrer de 2015. 

Tabela 1 – Formação do pacote interpretativo  

 
Citação Enquadramento central 

1. O deputado afirmou que, em um cenário otimista, o atraso 
ocorrerá em abril. 
– Estamos na expectativa de que possamos ainda passar o mês de 
março (sem precisar aplicar o parcelamento), mas com muita 
dificuldade. Se ultrapassar março, (vai ocorrer em) abril – disse o 
Peemedebista [Alexandre Postal] à Rádio Gaúcha. 

governo que enfrenta dificuldades 

financeiras e que se reconhece sem 

alternativas ao parcelamento de salários;  

governo que fala abertamente sobre a 

situação do Estado 

2. – Não é chororô, falta dinheiro mesmo – disse [o secretário da 
Fazenda, Giovani] Feltes. 

governo que não está se lamentando, mas 

apresentando a situação real enfrentada 

pelo Poder Executivo 

3. – Levando em conta as dificuldades financeiras do Estado, 
estabelecemos metas realistas – destacou Vieira [da Cunha, 
secretário de Educação], que garantiu que não faltarão recursos 
do orçamento para os projetos. 

governo que estabelece metas realistas e 

coerentes com as finanças do Estado 

4. – Não é chororô, é falta de dinheiro – alegou [o secretário da 
Fazenda, Giovani] Feltes, que avaliou o momento como de 
“sangria” política e eleitoral para o Piratini. 

governo que não está se lamentando, mas 
apresentando a situação real enfrentada 
pelo Poder Executivo 

5. – A expectativa é que possamos ainda passar o mês de março, 
mas com muita dificuldade. Se ultrapassar março, (será) abril. 
ALEXANDRE POSTAL Deputado (PMDB), em 5/3/2015. 

governo que enfrenta dificuldades 
financeiras e que se reconhece sem 
alternativas frente à necessidade de 
parcelamento de salários dos servidores  

6. Na avaliação do secretário de Comunicação do Estado, Cléber 
Benvegnú, as expressões que vêm sendo utilizadas pelo 
governador José Ivo Sartori desde que a crise se agravou, com o 
parcelamento de salários, não são “alarmistas, mas sim 
realistas”. Escancarar a crise é, de acordo com ele, uma opção 
política do governo, fruto da “convicção política do governador” e 
de um “apreço à verdade”.  
– Nós abrimos as contas públicas como nunca se fez na história do 
Rio Grande do Sul. A estratégia de futuro é construir um Estado 
diferente, propor gradativamente mudanças estruturais. Para que 
isso aconteça, é preciso ter consciência da crise – explica. 

governo que fala abertamente sobre a 
situação do Estado e entende que falar da 
crise é ser realista 

 
Fonte – elaboração própria  
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No exemplo acima, as seis citações resultaram em seis representações (frames) que se 

assemelham entre si. Reunindo essas representações, temos um pacote interpretativo com um 

significado que é o núcleo dos seis frames reunidos: a assinatura que dá nome ao pacote. 

Portanto, neste caso, de acordo com as fontes selecionadas por Zero Hora, a gestão de Sartori 

é enquadrada pelas fontes consultadas como realista e transparente em suas medidas.  

 

4.1.1 Dispositivos textuais 

 

Os enquadramentos são consolidados pela repetição dos seus elementos através do tempo. Por 

isso, foram considerados todos os pacotes interpretativos formados por cinco ou mais 

representações, ou seja, aqueles com maior recorrência. O resultado soma 17 pacotes 

principais com 160 representações (71,75% do total de representações). Os demais 

contabilizam 33 ocorrências e 63 representações (28,24%)32.  

Tabela 2 – Principais pacotes interpretativos  

 
Assinatura Porcentagem  

1. Correto, prudente e responsável  8,07% 

2. Ofende, desagrada ou desperta antipatia nos servidores públicos 7,62% 

3. Estrategista, técnico e focado na eficiência 5,83% 

4. Ataca os servidores públicos; se coloca contrário aos servidores públicos 5,83% 

5. Prejudica os serviços públicos; prejudica a sociedade 4,93% 

6. Age com austeridade; adota medidas rigorosas 4,48% 

7. É incoerente e contraditório 4,04% 

8. Não é transparente; não é preciso; é confuso 4,04% 

9. Governo que trabalha; governo que se esforça para cumprir suas obrigações 4,04% 

10. Não se define a respeito de questões prioritárias 3,59% 

11. É demagogo 3,14% 

12. É incapaz de cumprir suas obrigações 3,14% 

13. Adota medidas que não prejudicam a população 2,69% 

14. É realista e transparente em suas medidas 2,69% 

15. É displicente 2,69% 

16. Promove a sensação de caos na sociedade 2,69% 

17. Não se comunica; não dialoga 2,24% 

PARCIAL 71,75% 

Outras – 4 representações 10,76% 

Outras – 3 representações 2,69% 

Outras – 2 representações 7,17% 

Outras – 1 representação 7,62% 

TOTAL 100% 

 
Fonte – elaboração própria  

                                                           
32 A soma das representações conforme os números indicados na tabela é 99,99% devido ao arredondamento das 

casas decimais. 
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 Os pacotes acima evidenciam a característica de conflito que é estruturante do 

jornalismo político. O governo é enquadrado principalmente de duas formas: positiva e 

negativa. Essa dualidade, defendida como um reforço da visão de que a política é um jogo de 

oposições (MOTTA e GUAZINA, 2010), é estimulada pelo tipo de fonte que o jornalista 

recorre ao elaborar os textos da editoria política. A seleção das fontes, nesse caso, é a 

cristalização da máxima jornalística de ouvir os dois lados da história ao retratar 

acontecimentos. Os dois primeiros pacotes podem ser considerados um exemplo do resultado 

dessa prática, adotada na intenção de imprimir um ar de igualdade na cobertura. 

O pacote interpretativo que considera o Governo Sartori como correto, prudente e 

responsável (1) é o maior, formado por 18 representações. Grande parte dessas representações 

– são 13 – originada a partir de fontes oficiais integrantes do governo, do partido de Sartori ou 

da sua base aliada, isto é, fontes governistas. Outras três representações partem de fontes 

independentes ligadas a entidades representantes de setores empresariais, como a Federação 

das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul) e o Programa 

Gaúcho da Qualidade e da Produtividade (PGQP). Outras três são os experts, dos quais dois já 

ocuparam cargos públicos. 

Tabela 3 – Fontes do pacote interpretativo 1  

Tipo de fonte Fonte 

Oficial - Secretário-geral de Governo, Carlos Búrigo; 
- Secretário da Fazenda, Giovani Feltes; 
- Secretário da Justiça e dos Direitos Humanos, César Faccioli; 
- Secretário do Planejamento, Cristiano Tatsch; 
- Secretário dos Transportes, Pedro Westphalen (2 vezes); 
- Subsecretário do Tesouro do Estado, Leonardo Maranhão Busatto; 
- Subsecretário da Receita Estadual Mario Wunderlich dos Santos; 
- Deputado Estadual líder do governo, Alexandre Postal (PMDB); 
- Deputado Estadual Ibsen Pinheiro (PMDB); 
- Presidente do PDT-RS, Pompeo de Mattos; 
- Ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva Filho; 
- Ministra da Agricultura, Kátia Abreu.  

Independente - Presidente da Federação das Associações Comerciais e de Serviços do RS, 
Ricardo Russowsky (2 vezes); 
- Presidente do Programa Gaúcho da Qualidade e da Produtividade Ricardo 
Felizzola. 

Expert - Ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva Filho; 
- Ex-secretário de Estado da Justiça e do Desenvolvimento, Fernando Schüler; 
- Economista pesquisador da Fundação de Economia e Estatística (FEE) e 
professor da PUCRS, Alfredo Meneghetti Neto. 

 
Fonte – elaboração própria 



87 
 

  

As citações que contribuíram para a formação desse pacote estão espalhadas nas 

matérias publicadas durante todo o ano de 2015 e são reflexo dos acontecimentos ligados às 

medidas de ajustes fiscais anunciadas pelo governo do Estado desde janeiro.  

 O segundo maior pacote interpretativo também é reflexo dessas medidas, porque a 

contenção de gastos anunciada a conta-gotas até dezembro teve amplo efeito reagente sobre 

categorias do funcionalismo com forte atividade sindical. O pacote indica que o Governo 

Sartori desperta antipatia nos servidores públicos (2). Tal assinatura contém 17 

representações e resulta da repercussão dos projetos do Poder Executivo com representantes 

de entidades ligadas aos servidores públicos estaduais. As fontes consultadas, todas 

representantes sindicais – exceto a fonte testemunha – atuam em entidades historicamente 

conflitantes com os governos.   

Tabela 4 – Fontes do pacote interpretativo 2  

 
Tipo de fonte Fonte 

Independente - Presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado do RS 
(Fasergs), Sérgio Arnould (5 vezes); 
- Presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado (Amapergs), 
Flávio Berneira (4 vezes); 
- Presidente do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia, 
Isaac Ortiz (2 vezes); 
- Presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Brigada Militar, Leonel Lucas 
- Presidente do Centro dos professores do Estado do RS (Cpers), Helenir Aguiar 
Schürer (2 vezes); 
- Vice-presidente do Cpers, Luiz Veronezi; 
- Vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado (Sindsepe), 
Rogério Ramos; 

Testemunha Agente administrativa Daniela Engel 
 

Fonte – elaboração própria 

 

Pela ótica dos campos de Bourdieu, percebe-se que as fontes que integram o primeiro 

pacote ocupam a posição de agentes de reforço do poder, seja pela participação delas no 

governo, seja pela ação que elas têm sobre setores da economia gaúcha. Por sua vez, as fontes 

que compõem o segundo pacote estão locadas como agentes de contestação ao poder.  

A construção do terceiro pacote obedece à mesma lógica. Nove das 13 representações 

que enquadram a gestão como estrategista, técnica e focada na eficiência (3) contam com a 

palavra do governador José Ivo Sartori ou dos seus subordinados (oficiais); duas das 

representações são extraídas da fala do Presidente da Federação das Indústrias do Estado do 

Rio Grande do Sul (Fiergs/ independente) e outras duas de um expert, cientista político e 

professor em duas instituições de ensino superior. 
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Outras 13 representações caracterizam a administração com responsável por ataques 

aos servidores públicos, de modo a sugerir que o governo se coloca contrário aos servidores 

(4). No entanto, esse pacote guarda um diferencial em relação aos demais: das seis fontes 

oficiais componentes, quatro são governistas e integrantes do Poder Executivo. Elas 

colaboram na construção desse enquadramento negativo sobre o governo devido ao teor das 

citações, entre elas, do próprio governador. Essa assinatura vai ao encontro do que dizem 

Gamson e Lasch (1980) quando sugerem que ideias diferentes em um mesmo pacote podem 

oferecer suporte mútuo. 

Em um ato inédito no Rio Grande do Sul, 43 sindicatos representados por milhares de 

servidores votaram juntos por uma paralisação de três dias em todo o Estado. Reunidos no 

centro de Porto Alegre, os manifestantes questionavam a política de parcelamento de salários 

adotado pelo governo, prestes a se repetir. A resposta do governador Sartori à insatisfação do 

funcionalismo indicava o uso de medidas punitivas contra aqueles que não comparecessem ao 

trabalho: 

No começo da noite, o governador se manifestou e foi duro com os grevistas: 

– Determinei aos secretários de Estado que presença será presença e que falta será 

falta. O ponto será controlado e os dias serão descontados dos que não trabalharem, 

porque não há motivos para paralisação dessa natureza. (Greve e ponto cortado, 

Zero Hora, 19/08/2015, p. 8). 

O frame correspondente à citação acima (governo que penaliza os servidores públicos 

grevistas) foi agrupado a outros cinco sustentados por fontes independentes (todas ligadas a 

sindicatos ou associações representantes de funcionários públicos), além de uma fonte expert 

e outra oficiosa (ex-comandante do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência gaúcho – 

Samu). As duas fontes oficiais restantes são o Tribunal de Justiça gaúcho, via nota oficial, e 

um deputado estadual da oposição. Juntas, elas criticam negativamente o governo por não 

valorizar os seus servidores. 

O rigor do governador Sartori perante a paralisação do funcionalismo não foi um caso 

isolado. Os enquadramentos passam uma sensação de ataque não somente aos servidores, mas 

à sociedade gaúcha, de forma que o prejuízo aos serviços públicos decorrentes das medidas de 

ajuste fiscal aplicadas durante o ano indicam quadros que focalizam um governo que 

prejudica a sociedade (5). As 11 representações desse pacote são formadas majoritariamente 

por fontes independentes ligadas aos sindicatos de trabalhadores do Estado (exceto por uma 

representante Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas). A lista é completada com 

três fontes oficiais, deputados estaduais, inclusive um do partido do governador.  

A adoção de medidas rigorosas se fez marcante como política de um governo que age 

com austeridade (6) para combater as dificuldades financeiras do Estado. Este pacote conta 
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com dez representações, seis delas provenientes de fontes oficiais como o governador e seus 

secretários em defesa de atos do Executivo que proporcionem algum contingenciamento de 

dinheiro para os cofres públicos. Outro participante do governo, uma fonte oficiosa descrita 

como “integrante do núcleo do Piratini” corrobora com a noção de uma gestão determinada a 

tirar as contas do Rio Grande do Sul do vermelho33. O contraponto menos favorável, 

indicando as medidas de austeridade como negativas, é oferecido pelo posicionamento das 

bancadas de oposição na Assembleia Legislativa, bem como por um expert e um 

representante sindical.   

O sétimo pacote enquadra o governo como incoerente e contraditório (7). Situações 

ocorridas durante o primeiro ano de gestão exemplificam os frames coletados das quatro falas 

de fontes oficiais (duas governistas e duas de oposição), bem como das três citações de 

experts e das duas de sindicalistas. Uma dessas situações inclui uma fonte governista 

contestando publicamente o chefe do Executivo. Em 28 de janeiro, Zero Hora confrontou a 

fala de José Ivo Sartori com a do seu secretário-geral de Governo. A publicação resgatou uma 

citação do governador um mês antes de tomar posse, afirmando que sua equipe já estudava a 

possibilidade de extinguir órgãos e autarquias do Poder Executivo. O secretário negou: 

Procurado por ZH, o secretário [geral de Governo, Carlos] Búrigo nega a existência 

da análise citada pelo governador e garantiu que nenhuma estrutura do governo será 

extinta: 

– Não tem avaliação nenhuma sobre essas questões. O governo não pensa em mexer 

em nada, em nenhuma empresa. Posso falar com muita tranquilidade: não tem 

estudo, não tem trabalho nenhum sobre extinção, fusão ou qualquer coisa do tipo de 

organismos do Estado. (Contradições no discurso oficial, Zero Hora, 28/01/2015, p. 

9). 

Outra situação reforça esse enquadramento também é oferecida por uma fonte 

governista, neste caso, o secretário da Fazenda Giovani Feltes. Em reportagem do dia 28 de 

junho, o presidente do sindicato dos servidores da extinta Caixa Econômica Estadual acusa 

Feltes de não pagar uma gratificação fruto de uma lei a qual o secretário, então deputado 

estadual da oposição, foi um dos autores. Do outro lado do poder, Feltes se defende e recorre 

à necessidade de enfrentar o déficit financeiro do Estado: 

– Até mesmo a incoerência se justifica. Não podemos dispensar nenhuma iniciativa 

para reverter o quadro – responde aos adversários. (Adversários e servidores 

criticam as contradições, Zero Hora, 28/05/2015, p. 13). 

Além de incoerente e contraditório, o governo Sartori recebeu o enquadramento de 

que é impreciso, confuso e não-transparente (8). Assim como o caso anterior, esse 

enquadramento contou com citações de diversos tipos de fontes. As duas fontes classificadas 

                                                           
33 A fonte é classificada como oficiosa porque não foi nominada na matéria. Conforme a literatura que 

fundamenta o conceito de fonte jornalística dessa dissertação, as fontes oficiosas estão ligadas a indivíduos ou 

entidades (neste caso, o Poder Executivo), porém não detêm autorização para falar em nome deles.  
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como independentes representam áreas distintas, mas tanto o presidente do Sindicato dos 

Técnicos Científicos quanto o Presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul 

sugerem que o governo não é suficientemente claro em suas proposições. Enquadramento 

confirmado por um cientista político (expert) e por seis falas de fontes oficiais, duas citações 

da oposição e o restante de apoiadores ou governistas. Entre elas, o governador José Ivo 

Sartori, que desconversou ou fugiu do assunto algumas vezes quando questionado pelos 

jornalistas sobre pontos polêmicos da sua política de ajustes fiscais ou sobre o parcelamento 

de salários dos servidores públicos. 

Frente ao esforço do Poder Executivo em reverter o cenário de situação financeira 

desfavorável do Rio Grande do Sul, a assinatura que sugere um governo que trabalha e se 

esforça para cumprir as suas obrigações (9) surge com nove representações e sete delas são 

de fontes do alto escalão do governo. Também fala como fonte oficial um procurador-geral do 

Estado. O esforço do governo é chancelado por um economista da Fundação de Economia e 

Estatística (FEE). Essa assinatura concentra enquadramentos encontrados principalmente no 

segundo semestre do ano, o que sugere uma resposta do governo ao pacote que dominou as 

páginas do jornal no primeiro semestre, cobrando medidas concretas de uma gestão que não 

se define a respeito de questões prioritárias (10). 

As críticas à indefinição do governo Sartori estão relacionadas principalmente às 

cobranças realizadas tanto pelos apoiadores a campanha, que aguardavam definição do 

segundo escalão do governo (que não estava completo ainda no fim de fevereiro) quanto pelos 

deputados que esperavam o envio de projetos para discussão e votação na Assembleia 

Legislativa (oficiais). Da mesma maneira, fontes independentes, reclamavam a necessidade de 

nomeações de mais servidores.  

 

Tabela 5 – Fontes do pacote interpretativo 10  

 
Tipo de fonte Fonte 

Oficial - Deputado Estadual Paulo Odone (presidente do PPS); 
- Presidente Estadual do PDT Pompeo de Mattos; 
- Deputado Estadual, Jeferson Fernandes (PT); 
- Ex-secretário da Segurança (governo Yeda Crusius) e deputado Estadual, Enio 
Bacci (PDT). 

Independente - Presidente do Fórum dos Coredes, Hugo Chimenes; 

- Presidente do Cpers, Helenir Schürer (2 vezes);  

- Vice-diretora do Cpers, Solange Carvalho. 

 
Fonte – elaboração própria 
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 A assinatura que indica o governo como demagogo (11) ajuda a exemplificar a ligação 

dos enquadramentos com o momento histórico. A situação das finanças do Estado, apontada 

como cada vez mais crítica pelo Piratini no decorrer do ano, exigiu medidas de austeridade 

segundo os governistas. Já as ideias de incoerência, contradição e falta de transparência do 

governo geraram um clima de desconfiança nos opositores. Juntos, esses dois contextos se 

encontram neste pacote interpretativo. As falas que se concentram nessa assinatura acusam o 

governo de dissimular seus reais interesses sob a prerrogativa de agir pelo bem do todo. A 

assinatura do pacote surgiu a partir da citação da secretária-executiva do Fórum de Direito de 

Acesso a Informações Públicas, Marina Atoji (independente). Na época, a página do Governo 

do Estado não obedecia aos parâmetros da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, a Lei de 

Acesso à Informação:  

– É um caso clássico de transparência de faz de conta, demagoga. A necessidade de 

que a consulta seja feita primeiro órgão a órgão e depois nome a nome torna a 

divulgação ineficaz para o controle social. Está em desacordo com a lei de acesso. 

(Estado divulga lista, mas falta avançar, Zero Hora, 11/06/2015, p. 6). 

 Complementam esse pacote três aspas de deputados estaduais da oposição (oficiais), 

duas de representantes sindicais (independentes), uma de um consultor de comunicação 

especialista em gestão de crise (expert) e uma de fonte oficiosa. 

 Citações de teor semelhante originaram um pacote que se condensa na assinatura de 

uma administração que promove a sensação de caos na sociedade (16). Quatro fontes 

independentes (todas ligadas a sindicatos), uma oficiosa (funcionário não referenciado) e uma 

fonte oficial (deputado estadual da oposição) complementam a ideia de que o discurso do 

governo foca em realçar a situação do revés financeiro do Rio Grande do Sul e isso provoca a 

sensação de instabilidade na população. 

 Com o agravamento dos problemas no decorrer do ano, a décima segunda assinatura 

da lista concorre diretamente com o nono pacote (governo que trabalha e se esforça para 

cumprir as suas obrigações). A repercussão de acontecimentos34 resultou em representações 

que descrevem o governo como incapaz de cumprir com as suas obrigações (12). Além do 

próprio governador, que admite não ter condições de cumprir com todas as obrigações 

financeiras ao mesmo tempo, o Deputado Estadual e vice-líder da bancada na Assembleia 

                                                           
34 Alguns exemplos de acontecimentos são a suspensão de pagamentos aos fornecedores do Estado (implica 

principalmente no fornecimento de materiais para as áreas da saúde e da segurança); o corte no pagamento de 

horas extras e diárias (impacta no policiamento e nas operações da Brigada Militar e da Polícia Civil); o atraso e 

o parcelamento do pagamento de salários (gera protestos, greves e paralisações do funcionalismo) e a indefinição 

a respeito da nomeação de concursados aprovados para as áreas de educação e segurança. Nota-se que os 

acontecimentos não se dão isoladamente, pelo contrário, geram novos casos que também repercutem na 

imprensa. 
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Legislativa, Tarcísio Zimmermann (PT) diz que as medidas de recuperação financeira 

propostas pelo Executivo são “medíocres”35. As outras fontes desse pacote são experts (três) e 

independentes (duas).  

As assinaturas de enquadramento negativo do governo são contestadas pelo 

posicionamento exclusivamente oficial de que o Piratini adota medidas que não prejudicam 

a população (13) e de que é realista e transparente em suas medidas (14). No entanto, da 

mesma forma que as fontes oficiais aproveitaram o espaço concedido pela imprensa para 

emplacar um discurso que favorecesse o governo, a imprensa também soube destacar do 

próprio governo declarações que colocam Sartori em situação desfavorável, no papel de um 

administrador que desconversa e foge das suas responsabilidades com declarações desatentas, 

e com ar de pouco caso aos problemas latentes do Estado. Esse é um exemplo do papel ativo 

dos patrocinadores (fontes) e das normas e práticas da atividade jornalística da prática 

midiática descritas por Gamson e Modigliani (1989). Dele, origina-se um pacote com seis 

representações sob a assinatura de um governo displicente (15). Quatro das representações 

são originárias de declarações dadas pelo governador aos jornalistas de Zero Hora (oficial). 

As outras duas, reunindo falas de duas experts especialistas em política assessoria de 

imprensa para políticos corroboram com a assinatura, indicando a falta de liderança do 

governador.  

A última assinatura afirma que o governo Sartori não se comunica (17). Esse pacote 

contem citações extraídas da fala dos presidentes da seção gaúcha da Ordem dos Advogados 

do Brasil e da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (independentes) e de deputados 

estaduais (oficiais), sendo duas representações da oposição e uma da base aliada. 

 

Tabela 6 – Enquadramentos positivos, neutro e negativos 

 

Positivos Neutro Negativos 

1 – 3 – 9  
13 – 14 

6 2 – 4 – 5 – 7 – 8 – 10 – 11 
12 – 15 – 16 – 17 

 

Fonte – elaboração própria 

 

Nota-se que há uma tendência maior de fontes do tipo independentes – ligadas aos 

sindicatos do funcionalismo público – e de fontes oficiais – como políticos de oposição – na 

formação dos pacotes com assinaturas de caráter negativo. No entanto, fontes ligadas ao 

                                                           
35 Zero Hora, 04/06/2015, p. 8. 
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governo Sartori também contribuem na consolidação de assinaturas desse tipo. Pacotes mais 

positivos contam com a participação de representantes de entidades empresariais e patronais 

e, em grande parte, são constituídos por fontes ligadas diretamente ao governo. O grupo 

formado pelos experts transita entre as assinaturas positivas e negativas, mas principalmente 

nas negativas, para validar a ideia que o pacote busca transmitir. A baixa ocorrência de fontes 

oficiosas ou de caráter testemunhal na formação das representações sugere um grau menor de 

importância dado a elas pelo jornalismo político de Zero Hora. A leitura das matérias no 

decorrer do ano e a categorização nos demais dispositivos indica que esses grupos – as 

testemunhas em maior caso – aparecem de maneira ilustrativa nos textos, indicando a forma 

como os temas trabalhados nas matérias impactam em alguns membros da sociedade. Entre 

todos os tipos de fontes, as testemunhais figuram como vítimas passivas das disputas do 

cenário político. 

 

Tabela 7 – Tipos de fontes que compõem as assinaturas 

 

Assinatura Tipos de fontes 

1. Correto, prudente e responsável  Oficial (governo): 12 
 

Independente (patronal): 3 
Expert: 3 

2. Ofende, desagrada ou desperta 
antipatia nos servidores públicos 

 Independente (sindical): 16 
Testemunha: 1 

3. Estrategista, técnico e focado na 
eficiência 

Oficial (governo): 9 
 

Independente (patronal): 2 
Expert: 2 

4. Ataca os servidores públicos; se coloca 
contrário aos servidores públicos 

Oficial (governo): 4 
Oficial (oposição): 1 
Oficial (outro): 1 

Independente (sindical): 5 
Expert: 1 
Oficiosa: 1 

5. Prejudica os serviços públicos; 
prejudica a sociedade 

Oficial (governo): 1 
Oficial (oposição): 2 

Independente (sindical): 7  
Independente (outro): 1 

6. Age com austeridade; adota medidas 
rigorosas 

Oficial (governo): 5 
Oficial (oposição): 1 
 

Independente (sindical): 1 
Expert: 1 
Oficiosa: 1 

7. É incoerente e contraditório Oficial (governo): 2 
Oficial (oposição): 2 

Independente (sindical): 2 
Expert: 3 

8. Não é transparente; não é preciso; é 
confuso 

Oficial (governo): 4 
Oficial (oposição): 2 
 

Independente (sindical): 1  
Independente (patronal): 1 
Expert: 1 

9. Governo que trabalha; governo que se 
esforça para cumprir suas obrigações 

Oficial (governo): 8 
 

Expert: 1 
 

10. Não se define a respeito de questões 
prioritárias 

Oficial (governo): 3 
Oficial (oposição): 1 

Independente (sindical): 4 
 

11. É demagogo Oficial (oposição): 1 
 
 
 

Independente (sindical): 2 
Independente (outro): 1 
Expert: 1 
Oficiosa: 2 
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12. É incapaz de cumprir suas obrigações Oficial (governo): 1 
Oficial (oposição): 1 
 

Independente (sindical): 1  
Independente (outro): 1 
Expert: 3 

13. Adota medidas que não prejudicam a 
população 

Oficial (governo): 6 
 

 

14. É realista e transparente em suas 
medidas 

Oficial (governo): 6  

15. É displicente Oficial (governo): 4 Expert: 2 

16. Promove a sensação de caos na 
sociedade 

Oficial (oposição): 1 Independente (sindical): 4 
Oficiosa: 1 

17. Não se comunica; não dialoga Oficial (governo): 1 
Oficial (oposição): 2 

Independente (outro): 2 
 

 

Fonte – elaboração própria 

A tabela discrimina cada uma das 17 assinaturas e os tipos de fontes que forneceram 

as suas representações. Subdividem-se as duas tipologias mais recorrentes: oficiais e 

independentes. As fontes oficiais se dividem entre integrantes do governo, integrantes da 

oposição e componentes de entidades cuja filiação partidária é menos relevante (neste caso, o 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul). As fontes independentes também têm uma divisão, 

sendo patronais ligadas às entidades empresariais, sindicais ligadas aos sindicatos e demais 

associações representantes de trabalhadores e outras, com representantes de associações 

como, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil ou o Fórum de Direito de Acesso a 

Informações Públicas. 

Outra questão que a análise textual ajuda confirmar é a conexão dos enquadramentos 

com os acontecimentos em destaque em cada período do ano. Os pacotes correto, prudente e 

responsável (1), estrategista, técnico e focado na eficiência (3) e governo que trabalha (9) se 

mantiveram constantes durante todo o ano devido aos anúncios recorrentes de medidas 

econômicas para tentar reduzir o saldo negativo dos cofres gaúchos, como corte de diárias em 

viagens, redução de cargos em comissão e a elaboração dos chamados “pacotes de ajuste 

fiscal” e demais comunicados oficiais sobre a situação financeira do Rio Grande do Sul. O 

pacote ofende, desagrada ou desperta antipatia dos servidores públicos (2) é mais recorrente 

em quatro meses (maio, junho, agosto e setembro) e coincide com acontecimentos de impacto 

direto na vida dos funcionários do Estado: três parcelamentos de salários, greves e corte no 

ponto dos grevistas, por exemplo. Nos meses de destaque do pacote ataca os servidores 

públicos (4), o funcionalismo organizou greves e atos contra muitas das propostas lançadas 

pelo governo nos seus conjuntos de medidas de ajuste fiscal. O pacote prejudica os serviços 

públicos e a sociedade (5) coincide com acontecimentos anteriores, bem como com a falta de 
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repasses do governo do Estado para as secretarias municipais de saúde e o anúncio da 

proposta de aumento do ICMS e as consequências dos serviços paralisados com as greves. O 

desejo do Executivo em adiar reajustes concedidos aos servidores, a insistência de Sartori no 

discurso de corte de gastos e o encaminhamento de propostas questionadas tanto pelo 

funcionalismo como pelo empresariado (aumento de impostos, revisão de benefícios) indicam 

acontecimentos de um governo que adota medidas rigorosas (6).  Ainda, a repercussão dos 

discursos de crise por fontes contrárias ao governo no momento de lançamento de medidas de 

austeridade ajuda a formar o pacote promove a sensação de caos na sociedade (16). 

As representações de uma gestão incoerente e contraditória (7) se ligam aos 

acontecimentos do reajuste salarial para o topo do funcionalismo e do fretamento de um 

helicóptero com o dinheiro do Piratini para compromisso particular do governador no mesmo 

momento em que o setor de segurança pública tem as horas extras cortadas em 40% e os 

repasses para fornecedores do Estado sofrem atrasos.  

Um governo não-transparente, impreciso e confuso (8) se dá porque o governo não é 

claro no seu discurso e isso é alvo de questionamentos por diversos setores que não 

compreendem a dificuldade do Executivo em apresentar dados claros sobre a crise da qual 

tanto se vale. Junto ao discurso vago do governo está a demora em indicar propostas efetivas 

para a recuperação financeira do Estado, bem como em autorizar nomeações para áreas 

deficientes de pessoal e até mesmo em anunciar a totalidade da sua equipe, por exemplo. Daí 

o pacote não se define a respeito de questões prioritárias (10), originado das manifestações 

de representantes de partidos e sindicatos frustrados com a espera. As imprecisões e 

indefinições levantaram outros questionamentos a respeito da gestão de Sartori. Essas dúvidas 

não chegam a constituir um acontecimento específico, mas a indicação de um governo 

demagogo (11) é consequência de acontecimentos retratados na oitava e décima assinaturas, 

bem como da resistência do Executivo em se adequar ao que se convencionou chamar de “Lei 

de Acesso à Informação”. Também não tem acontecimentos exclusivos os enquadramentos do 

governo que adota medidas que não prejudicam a população (13) e que é realista e 

transparente em suas medidas (14). Nestes casos, as representações estão ligadas ao primeiro, 

terceiro e nono pacotes. 

Os parcelamentos de salários, a indicação de que a gratificação de Natal (décimo 

terceiro) não seria paga no prazo (para ter o dinheiro, foi aberta uma linha de crédito bancário 

no Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul) e os constantes atrasos no pagamento 

de fornecedores e na quitação da parcela da dívida com a União formatam o pacote é incapaz 
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de cumprir suas obrigações (12). O enquadramento displicente (15) é originário de ações do 

governador em momentos de tensão no Estado. Por exemplo, enquanto Zero Hora noticiava 

que a prestação de serviços no Rio Grande do Sul estava em risco, Sartori, em viagem à 

Alemanha, aparentava despreocupação: 

Diferente de Tarso, que passava parte do tempo lendo livros ou conectado à internet 

pelo smartphone, e de Rigotto, que se mantinha informado sobre tudo o que se 

passava no Estado, Sartori não demonstrava preocupação em acompanhar o 

noticiário do Brasil. 

– Tem sempre alguém que conta o que está acontecendo. (Governador em terra 

estrangeira, Zero Hora, 07/06/2015, p. 22). 

 Em outro momento, foi destaque o divertimento do governador ao dançar na abertura 

da maior feira de agronegócios do Estado enquanto os servidores tinham seus salários 

parcelados. Situação que, uma semana mais tarde, originou um curioso protesto no qual os 

servidores se reuniram para dançar, imitando o gesto do chefe do Executivo. 

 Por fim, o pacote não se comunica; não dialoga (17) está ligado principalmente aos 

processos de votação dos projetos enviados pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa, 

quando tanto os deputados da oposição – e alguns da base do governo – quanto os 

representantes de sindicatos questionam o rigor de algumas propostas, solicitando maior 

debate a respeito de pontos específicos dentro de um mesmo pacote, apelo não ouvido pelo 

governador. 

Tabela 8 – Ocorrências de enquadramentos mês a mês 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Janeiro                                   

Fevereiro                                   

Março                                   

Abril                                   

Maio                                   

Junho                                   

Julho                                   

Agosto                                   

Setembro                                   

Outubro                                   

Novembro                                   

Dezembro                                   
 

Fonte – elaboração própria 
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4.1.2 Dispositivo visual 

 

Entre as oito categorias propostas por Gamson para a metodologia de pesquisa de 

enquadramentos, há uma não textual, nomeada imagens visuais. A análise sob essa categoria 

indica quais tipos de fotografia são encontrados nas matérias.  

Mais do que as categorias textuais, as imagens visuais que ilustram as matérias 

jornalísticas são decisões predominantemente editoriais. Isso porque o indivíduo pode ter 

gerência maior sobre as suas declarações e até mesmo sobre aspectos superficiais da sua 

apresentação pública (vestimenta, companhias e lugares que frequenta por exemplo), mas 

dificilmente consegue controlar todas as suas expressões corporais. Apesar de fazerem parte 

dos dispositivos que esta dissertação recorre para encontrar os enquadramentos da gestão 

Sartori, a parte que trata das imagens visuais em específico não procura se lançar 

profundamente sobre esse aspecto, pois o foco prioriza as fontes.  Mesmo assim, reconhece-se 

o poder que elas detêm, independentemente do suporte em que sejam veiculadas, sobre o 

público que as consome, pois: 

a informação “posta em imagens” produz um efeito de drama que é próprio para 

suscitar muito diretamente emoções coletivas. Enfim, as imagens exercem m efeito 

de evidência muito poderoso: mais sem dúvida que o discurso, elas parecem 

designar uma realidade indiscutível, se bem que elas sejam igualmente produto de 

um trabalho mais ou menos explícito de seleção e de construção (CHAMPAGNE, 

1997, p. 64). 

Em janeiro, 24 imagens ilustraram as páginas de Zero Hora selecionadas para a 

análise de enquadramentos nesta dissertação. O governador aparece em 17 das fotografias de 

três formas distintas: em clima positivo ou festivo (11 fotografias, grande parte da cerimônia 

de posse); em atividades de trabalho ou com parte da sua equipe (6) ou com um semblante 

sério, em close (1). As outras imagens reúnem o secretário da Fazenda, Giovani Feltes,; uma 

reunião entre a equipe do secretário da Fazenda da gestão anterior e quatro imagens gerais, 

ilustrando pautas que abordam questões problemáticas ao governo do Estado (suspensão do 

pagamento de fornecedores, dívida com precatórios, escassez de verbas para segurança e 

saúde e uma polêmica sobre o serviço de socorro aéreo da Brigada Militar). Os 

enquadramentos do governo como estrategista e focado na eficiência (assinatura 3), que age 

com austeridade (6) e que trabalha e se esforça para cumprir as obrigações (assinatura 9) se 

destacam no mês de início da gestão principalmente devido às fotografias de reuniões e 

encontros do governador com políticos e representantes de entidades. No entanto, a ilustração 

da matéria que trata da sanção do controverso aumento de salários concedido ao topo do 
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funcionalismo36 liga a imagem do governador à assinatura de uma administração incoerente e 

contraditória (assinatura 7). Neste caso (ANEXO A), a fotografia escolhida para ilustrar o 

texto mostra o governador sorridente e brincalhão enquanto arremessa punhados de milho 

para o alto na abertura da colheita do grão. 

O mês de fevereiro trouxe Sartori em cinco fotografias. Ações ligadas ao seu 

secretariado incluem outras duas e questões ligadas à cobrança de nomeações para o 

magistério estadual somam mais duas imagens – podem ser vinculadas à assinatura de um 

governo que não se define a respeito de questões prioritárias (assinatura 10).  No entanto, 

apesar do governador e seus secretários aparecerem em momentos de seriedade ou 

descontração, o registro que mais chama a atenção é o que coloca, novamente, o chefe do 

Executivo como incoerente e contraditório e demagogo (assinaturas 7 e 11) ao registrar 

Sartori fazendo uso de uma aeronave fretada (custeada pelo Piratini) para se deslocar de um 

evento em que participou como autoridade para outro de cunho particular, no litoral gaúcho 

(ANEXO B). 

Em março, a situação financeira do Estado começa a dar sinais de esgotamento e as 

medidas tomadas pelo governo nos dois primeiros meses do ano já se mostram insuficientes 

frente às despesas. A proposta de parcelamento de salários do funcionalismo estadual é 

anunciada, confirmada e dias antes da efetivação, abandonada pelo Piratini, que preferiu 

recorrer ao dinheiro dos depósitos judiciais para completar a folha. Os secretários do primeiro 

escalão comunicam corte nas despesas gaúchas de impacto direto nas áreas de educação, 

saúde e segurança. Aumenta o número de fotografias de secretários em anúncios e reuniões 

(seis ocorrências) e reduze consideravelmente a aparição da figura do governador, observado 

em quatro momentos – junto a autoridades católicas em atividades religiosas na Serra Gaúcha; 

ao lado da presidenta Dilma Rousseff em um evento; em reunião com o seu secretariado; e 

falando em um púlpito durante almoço da Federação das Associações Comerciais e de 

Serviços do Rio Grande do Sul. O governador ainda aparece sorrindo em matéria sobre a 

eleição do presidente do PMDB gaúcho, apoiado pelo governador. Em relação às assinaturas, 

é a imagem do secretariado que se destaca como correspondente a um governo estrategista, 

técnico e focado na eficiência, conforme a terceira assinatura, e que age com austeridade e 

adota medidas rigorosas, conforme a sexta assinatura (ANEXO C). 

O mês de abril marcou o centésimo dia da gestão. As matérias da primeira quinzena 

destacaram os principais atos do governo no primeiro trimestre e pela primeira vez, desenhos 

                                                           
36 Governador, vice-governador , secretários estaduais, magistrados, promotores, procuradores, defensores e 

conselheiros.  
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representam o governador Sartori e sua administração. Enquadramentos como o de um 

governo que prejudica a sociedade (assinatura 6) e que é incapaz de cumprir suas obrigações 

(assinatura 12) são destacados em duas charges. No primeiro caso, a ilustração do governador, 

representando um imigrante italiano, mostra Sartori amassando uvas com os pés. O detalhe 

está no barril de esmagamento com o formato do mapa do Rio Grande do Sul (ANEXO D). O 

segundo desenho tem Sartori em uma boia salva-vidas na qual se lê “depósitos judiciais”. Ao 

mesmo tempo em que flutua, a boia é tracionada para baixo por uma bigorna que marca os 

juros desses empréstimos – R$ 2,9 bilhões (ANEXO E). O Governador aparece também em 

sete fotografias, a maioria em reuniões e explanações oficiais, o que sugere um governo que 

trabalha e se esforça para cumprir suas obrigações (assinatura 9), mas que também age com 

austeridade e adota medidas rigorosas (assinatura 3) devido ao teor da fala. Chama a atenção 

que mesmo enfrentando situações bastante desfavoráveis à sua administração, Sartori apareça 

sorridente em quatro fotografias. Os textos de abril também são ilustrados por duas imagens 

de protestos da polícia civil e do magistério contrários ao corte de gastos em diversos setores 

do Executivo explicitam a antipatia despertada nos servires (assinatura 5). Reunião de equipes 

do secretariado monitorando obras em escolas e trabalhando na gestão de projetos reflete na 

ideia de uma gestão com estratégias e técnicas definidas e foco nos resultados (assinatura 3). 

Em maio, as imagens do governador são mais sérias. O semblante é de clara 

preocupação em duas das onze imagens em que figura. Sartori e os secretários aparecem, por 

exemplo, em meio a reuniões de trabalho, reforçando o pacote do governo que trabalha 

(assinatura 9). Curiosamente, tanto uma das fotografias de Sartori quanto uma de membros do 

secretariado desafiam a ideia de um governo que não se comunica (assinatura 17) figurando 

em locais públicos e em contato com grupos distintos, inclusive professores em manifestação. 

No início de junho, Sartori apresentou seu primeiro pacote de medidas à Assembleia 

Legislativa. As poucas fotos ligadas à política estadual (sete imagens) mostram o governador 

em momentos de descontração durante eventos oficiais. Tendo realizado, em maio, sua 

primeira viagem ao exterior como chefe do Piratini, o governador José Ivo Sartori teve uma 

charge publicada em matéria sobre as características do seu comportamento durante a viagem: 

sorridente, segura um baralho na mão esquerda e a imagem de uma santa na direita. Isso 

porque o governador passava o tempo no aeroporto jogando cartas e porque o lado católico 

gaúcho foi enaltecido em alguns momentos do chefe do governo gaúcho quando na 

Alemanha. Sobre a ligação das imagens com as citações, a observação indica um gestor 

displicente (assinatura 15) com os assuntos do Estado durante o tempo fora. A obra parada de 

uma escola e o cartaz de manifestantes da Brigada Militar cobrando nomeações de 
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concursados aprovados tanto indicam o prejuízo à sociedade (assinatura 5) quanto a ideia de 

uma administração que não se define a respeito de questões prioritárias (assinatura 10). 

Passados seis meses da posse, as matérias de julho abusam de gráficos e têm poucas 

imagens. Antes numerosa, a figura do governador quase que desaparece (são duas 

ocorrências) e dá espaço às fotografias de manifestações com cada vez mais adesão do 

funcionalismo (ANEXO F). O teor do primeiro pacote de medidas, submetido aos deputados 

no mês anterior, desagradou em cheio os trabalhadores. Retratados na rua ou nas galerias da 

Assembleia Legislativa, o significado que transmitem é de um governo contrário aos 

servidores públicos (assinatura 4). 

Agosto inicia com o anúncio definitivo de parcelamento de salários para quase metade 

do funcionalismo (ANEXO G). Nove fotografias focalizaram amplamente as manifestações 

promovidas pelos sindicatos em todo o Estado, em vários momentos do mês. Elas evidenciam 

o desagrado causado pelo Poder Executivo devido ao que consideram ataques (assinaturas 2 e 

4). Parte da revolta dos trabalhadores é devido às medidas de ajuste fiscal, parte pelo ar de 

pouco caso do governador (assinatura 15), que foi fotografado dançando na abertura da maior 

feira de agronegócios do Estado (ANEXO H) no mesmo dia em que o funcionalismo soube 

que não receberia mais que R$ 600,00 de salário. A alegria de Sartori contrasta com três 

fontes testemunhais, visivelmente abatidas por terem o equilíbrio financeiro familiar 

desestabilizado (ANEXO I). 

Em setembro, as fotografias de protestos somam 13 ocorrências. O sentimento de 

aversão dos manifestantes com o governo e as atitudes policiais para coibirem os atos 

cristalizam a segunda e quinta assinaturas e a imagem de Sartori bastante irritado durante um 

discurso tomado de funcionários sindicalizados também (ANEXO J) A imagem do 

governador é satirizada mais uma vez, tentando fechar as contas em charge que aparece 

segurando uma prancheta em meio a um emaranhado de números. 

No mês de outubro, Zero Hora poucas fotos relacionadas aos atos do Piratini. A 

maioria das imagens mostra o governador e seus secretariados em eventos oficiais. O jornal 

repete a charge de Sartori calculando o orçamento do Estado e algumas outras imagens de 

arquivo sobre o parcelamento de salários. Novembro é o que menos apresenta imagens sobre 

a gestão: seis. Ao todo, duas fotografias do governador com outros políticos colaboram com 

as representações de um governo que trabalha (assinatura 9). 

As fotos mais marcantes em dezembro são referentes às votações da sexta etapa de 

ajustes fiscais, no dia 29 de dezembro. No interior da Assembleia Legislativa, o público 

formado por integrantes de sindicatos protesta durante a sessão legislativa. Do lado de fora, o 
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clima é de tensão no embate entre a polícia e aqueles que não conseguiram entrar no plenário. 

A capa da edição, no entanto, mostra Sartori de forma discreta em reunião em Brasília, 

buscando reduzir dívidas do Estado. É o governo que trabalha (assinatura 9) que estampa a 

capa, enquanto nas páginas internas, o mesmo governo se mostra contrário aos servidores 

públicos (assinatura 4), através de um de seus aparelhos – a polícia – repreendendo os 

manifestantes (ANEXO K). O governo também é representado como estrategista, técnico e 

focado na eficiência (assinatura 3) quando o titular da Secretaria de Segurança Wantuir Jacini 

aparece com expressão serena em foto que ressalta a imagem de uma sala equipada e 

tecnológica (ANEXO L).  

Além da capa do dia 29, o governador José Ivo Sartori aparece em momentos 

burocráticos, como assinatura de documentos e reuniões. Também de forma descontraída, 

caminhando com sua equipe de secretários pelo jardim do Palácio Piratini para uma reunião a 

céu aberto ou de mãos dadas com a deputada Silvana Covatti (PP-RS) durante uma visita 

protocolar. Um semblante sério do governador, que poderia ser associado às dificuldades 

financeiras gaúchas, aparece em close apenas em uma reportagem, em que Sartori aparenta 

olhar vazio e distante (ANEXO M). Percebe-se, então, novamente a ideia de displicência 

(assinatura 15) transmitida pelo governo. 

De modo geral, tomando o contexto, apesar de as fotografias mostrarem o chefe do 

Executivo mais descontraído, o fato de isso acontecer concomitantemente a momentos de 

tensão no Estado sugere a noção de que as imagens pesam mais para os enquadramentos de 

um governo incoerente, contraditório e displicente. Demais membros do governo geralmente 

aparecem em imagens que retratam o dia a dia deles trabalhando em notícias e reportagens ou 

em fotos posadas quando da publicação de uma revista, em alusão aos enquadramentos mais 

positivos. Imagens que retratam um governo que ataca os servidores públicos surgem através 

dos aparelhos do Estado, como a polícia, retratada observando ou repreendendo os servidores 

em manifestações e protestos públicos ou quando as fontes de caráter testemunhal são 

retratadas ao relatarem as dificuldades que passam devido às medidas do Poder Executivo 

(ANEXO I). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aplicação do método de análise nas reportagens publicadas em Zero Hora em 2015 

indicou 17 principais enquadramentos textuais do primeiro ano de gestão do governo de José 

Ivo Sartori no Rio Grande do Sul. Reunidos em pacotes interpretativos, eles representam as 

sínteses dos enquadramentos encontrados nos textos e evidenciam os valores a respeito da 

gestão oferecidos pelas fontes e, sobretudo, pelo jornal. Cada assinatura que nomeia os 

pacotes teve origem nas representações encontradas nas citações diretas das fontes nas 

matérias. Os enquadramentos também surgem como o destaque dos principais aspectos de 

uma história apresentada no formato de capítulos (as matérias) cujo enredo trata basicamente 

das dificuldades financeiras do Rio Grande do Sul. 

O teor dos enquadramentos é proveniente da dependência que o repórter tem das suas 

fontes no jornalismo político. A prática jornalística, condicionada à necessidade de constante 

atualização em um ambiente que preza o imediatismo, se vê pressionada a seguir 

procedimentos institucionalizados em rotinas para minimizar as chances de erros decorrentes 

de apurações mal feitas. Portanto, pela análise, observam-se as peculiaridades do campo 

jornalístico e do jornalismo político na produção dos enquadramentos. 

O resultado confirma a polarização nos enquadramentos relacionados ao tema no 

período, com predominante inclinação para os enquadramentos negativos ou de contestação 

ao governo Sartori: são 11, frente aos cinco positivos ou de reforço e um de tom mais neutro. 

Há uma variação a cada mês, ainda assim, 13 deles são recorrentes em quatro ou mais meses 

do ano. Os enquadramentos estão ligados aos acontecimentos destacados pelo jornal no 

período. Essa característica de repetição indica que acontecimentos semelhantes tendem a 

reproduzir frames igualmente semelhantes porque também as notícias se valem de fontes de 

mesma natureza. Conforme a tabela que indica os principais pacotes interpretativos37, dos 

71,75% dos enquadramentos trabalhados nesta dissertação, 43,95% estão classificados como 

negativos. O índice sobressai porque demonstra que os enquadramentos negativos atingem 

quase metade do total da cobertura38 enquanto os positivos (23,32%) não chegam a alcançar a 

quarta parte do total.  

Ao se observar os enquadramentos, percebe-se que essa divisão marcada dos frames 

reflete também o tipo de fonte mais recorrente em cada pacote. As fontes – bem como os 

                                                           
37 Ver Tabela 2, p. 81.  
38 Ressalta-se que, conforme indica a Tabela 2, há 28,24% dos enquadramentos formados por pacotes com 

quatro ou menos representações não considerados na análise qualitativa.  
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jornalistas que as acionam – são responsáveis pela consolidação das assinaturas. Os quadros 

mais positivos são patrocinados majoritariamente pelas fontes oficiais participantes do 

governo e, em menor escala, pelas fontes independentes ligadas às entidades empresariais 

gaúchas (entre elas, Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do 

Sul – Federasul; Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul – Fiergs; Programa 

Gaúcho da Qualidade e da Produtividade – PGQP). No outro extremo, são maioria as fontes 

independentes integrantes de sindicatos e outras entidades de representação de trabalhadores 

do serviço público (Centro dos professores do Estado do Rio Grande do Sul – Cpers; 

Sindicato dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sindisepe/RS; Federação Sindical 

dos Servidores Públicos no Estado do Rio Grande do Sul – Fessergs, por exemplo).  

O que se vê não é a dicotomia entre fontes oficiais governistas e oposicionistas, mas 

entre governistas e sindicatos, mais claramente entre o governo e seus servidores. Inclusive, a 

menor representatividade de fontes oficiais de oposição nas representações (14) frente às 

fontes independentes sindicais (43) sugere que a principal disputa política no Estado em 2015 

se deu entre a administração pública e o funcionalismo. Havendo duas posições bem 

demarcadas, Zero Hora segue a característica do jornalismo político em manter a narrativa 

fundamentada no conflito, transpondo para o jornal os complexos embates da esfera política 

de modo mais simplificado, priorizando dois extremos. Ainda que não seja o objetivo tecer 

inferências aprofundadas sobre o campo político, é válido relembrar a característica do direito 

de acesso a este campo ser dependente de concessões partidárias (BOURDIEU, 2011). 

Percebe-se movimento semelhante no sindicalismo, pois se para o político é determinante o 

peso do seu partido e a posição que o indivíduo ocupa dentro desse partido, para os 

representantes sindicais é igualmente determinante o histórico de atuação do sindicato e a 

função do sujeito na instituição.  

É possível inferir que a escolha das fontes obedece principalmente a duas lógicas. A 

primeira delas depende do tipo de pauta trabalhada. Noticiar questões ligadas ao governo 

exige consulta às fontes responsáveis por essa instância, portanto há personagens que não 

podem ser ignorados. Durante o período analisado, as informações oficiais se concentraram 

basicamente a partir das falas do governador José Ivo Sartori; do secretário da Fazenda, 

Giovani Feltes e, menos recorrentes, do secretário-chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi e do 

secretário de Comunicação, Cleber Benvegnú. Os quatro são figuras-chave para o governo, 

principalmente considerando a ótica de um estado em crise econômica, conforme os discursos 

do jornal e do próprio governo. Para o contraponto, são consultadas outras fontes tidas como 

autorizadas. Nesse momento, a segunda lógica é mais nítida. Ela indica a preferência de Zero 
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Hora por encaixar os representantes sindicais para contrastar com os representantes do 

governo, ou seja, as fontes consideradas pelo jornal para fazerem frente à instituição governo 

também são legitimadas por instituições, como sindicatos e associações. Coadjuvantes, os 

experts referendam alguns dos pontos de vista das duas partes, concordando ou discordando 

dos atos do governo de um ponto de vista técnico. Fontes oficiosas têm menor frequência e, 

muitas vezes anônimas, complementam as notícias, mas são usadas com cautela. Ademais, os 

depoimentos surgem como testemunhos em casos menos numerosos e mais específicos, 

quando as matérias repercutem como as estratégias adotadas pelo governo impactam em 

algumas camadas da sociedade. Sob a ótica de Cook (2011), são participações escassas no 

tempo e limitadas no alcance. Por exemplo, as dificuldades enfrentadas por famílias quando 

os salários são parcelados ou o percalço de quem optou por receber o abono de Natal via 

empréstimo bancário, mas não obteve aprovação do crédito. 

Entende-se que o peso dado às fontes provém, em parte, da necessidade do campo 

jornalístico em atender às demandas das suas rotinas, estruturadas em um habitus específico. 

Essa necessidade tensiona o processo e determina os protagonistas das narrativas que dão o 

tom dos enquadramentos para além das fontes oficiais. Uma vez que, quando acionadas pelos 

jornalistas, as fontes respondam às necessidades do profissional em um contexto diário de 

pressão mercadológica e tempo limitado de apuração sem comprometimento da qualidade do 

produto final (a credibilidade do texto), a tendência é de ajuste entre as partes, de coalizão 

(COOK, 2011; KARAM e SCHIMITZ, 2010; MIGUEL, 2002). Portanto, uma determinada 

fonte se consolida pelo papel que ela desempenha na sociedade, pelo capital simbólico 

derivado desse papel e pela credibilidade perante o jornalista, que pode contar com a 

disponibilidade e com a informação de um patrocinador que proporciona dados confiáveis 

dentro do prazo que exige o jornalismo diário. Destacam-se a recorrente presença do 

presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado (Fasergs), Sérgio 

Arnould e da presidente do Centro dos professores do Estado (Cpers), Helenir Aguiar 

Schürer. 

A procura dos jornalistas pelas fontes e o quão acessível elas se permitem ser ao 

assédio da imprensa é o ponto mais claro da interação entre os agentes do campo jornalístico e 

os agentes do campo político. A ocorrência das fontes também é consequência do valor 

creditado por Zero Hora e seus profissionais ao capital específico de cada uma delas. 

Considerando a característica de disputa do jornalismo político e a tendência de construir as 

narrativas com os acontecimentos polarizados – conforme demonstrado nos enquadramentos 

– nota-se o foco de dois principais grupos de agentes: os que tendem à defesa e à conservação 
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das medidas do governo e os que buscam subverter os atos do Executivo. Dessa forma, pode-

se afirmar que o campo jornalístico atua politicamente quando coloca em evidência algumas 

das disputas do campo político frente outras. Na prática, a repetição faz a presença recorrente 

de algumas fontes tão natural quanto os enquadramentos que tomam forma dia após dia. 

Por isso, na cobertura sobre o primeiro ano do governo Sartori, para além da atuação 

política de Zero Hora pelos enquadramentos, está o modo como eles são apresentados aos 

leitores: neste caso, estruturação da narrativa sob o viés do conflito. Havendo um 

enfrentamento público entre duas principais partes (governo e sindicatos/servidores) tanto nas 

disputas travadas nas ruas (manifestações e greves, por exemplo) quanto nas páginas do jornal 

(a transposição do conflito do campo político para o campo jornalístico), o leitor pode 

entender a política como mais que um jogo de oposições: ele é convidado a se associar a um 

dos lados da disputa. 

Levando em conta o processo de formação da notícia e as teorias do jornalismo, 

sobretudo agendamento e enquadramento, tem-se a força da “alocação impositiva de valores” 

(COOK, 2011). Juntos, enquadramento e agendamento determinam quais são os valores, 

temas e assuntos importantes (agendamento) e de que forma eles devem ser pensados e 

compartilhados pela sociedade (enquadramento). Assim, o jornalismo consolida o seu papel 

como ator político, fornecendo os vínculos aos quais a audiência poderá se filiar quando for 

chamada a pensar sobre o governo. O jornalismo também tem o seu poder político atuante 

quando consegue, da mesma forma, influenciar as autoridades e atores politicamente 

destacados na sociedade. 

Entende-se que a audiência não é passiva nesse processo. Como indica a teoria do 

acontecimento, são pelo menos dois olhares na transformação do acontecido em notícia: o do 

sujeito que transforma o acontecimento bruto em algo significante e o do sujeito que 

reestrutura esse conhecimento já significado conforme as suas experiências. Os 

enquadramentos estão entre as formas que o jornal utiliza para negociar os seus argumentos 

com as experiências dos indivíduos leitores para ajudar na reestruturação. Menos passivos são 

os atores do campo político, com os quais o jornalista negocia a visibilidade. Daí o 

entendimento de que as citações que originam os enquadramentos conseguem demonstrar 

mais que uma tendência favorável ou não ao governo. O uso das citações nos textos e a 

relação de co-dependência entre jornalistas e fontes também indica um modo de participação 

do jornalismo no governo. O poder do profissional da imprensa em dar espaço a uma ou outra 

fonte proporciona reforço político a essa fonte, consequência da legitimidade do jornalismo 

perante a sociedade. É um movimento circular: a visibilidade no campo jornalístico se 
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converte em capital simbólico para a fonte no campo político. Esse capital, no campo político 

significa mais poder. Por sua vez, esse poder faz a fonte jornalisticamente notável, tornando 

mais fácil o acesso dela ao jornalismo. 

O governador José Ivo Sartori serve como exemplo de que as tensões entre fontes e 

jornalistas impactam na parcela de contribuição política que o jornalismo tem no processo de 

governo. A sua posição como chefe do Executivo gaúcho permite que suas declarações sejam 

mais facilmente reproduzidas na imprensa e os enquadramentos que ele sugere têm mais 

chance de se propagarem. Porém, gafes políticas podem se converter negativamente na 

mesma proporção, criando situações em que declarações do próprio governo contribuem para 

enquadramentos desfavoráveis à gestão. 

Para além das palavras, há a questão das imagens. No caso das fotografias e charges 

que ilustram as pautas referentes ao governo durante o ano, muitas reproduzirem momentos 

oficiais, como reuniões, discursos e outros eventos políticos programados. Porém, chama a 

atenção o enfoque para os enquadramentos negativos, a exemplo do que ocorre com as gafes 

políticas do governador referidas anteriormente. 

As imagens que refletem a forma como a gestão trata a sociedade ou a incoerência do 

governo – principalmente a partir de atos do governador – são bastante marcantes. Entre os 

exemplos, está a ilustração que coloca Sartori pisando no Rio Grande do Sul e as fotografias 

da polícia reprimindo violentamente manifestações de servidores públicos na rua. Ao mesmo 

tempo, percebe-se que a imagem do governador aparece menos em momentos mais críticos da 

política estadual – nesses períodos, são as imagens dos secretários que tomam o 

protagonismo, ao passo que o governador aparece menos e com expressões mais simpáticas. 

Aparentemente, há uma tentativa de equilibrar a espontaneidade excêntrica do governador 

com a demonstração de trabalho a partir da sua equipe. Em relação as fontes, as imagens se 

reservam às fontes oficiais e independentes, restando ao grupo das testemunhas a aparição em 

momentos que as suas histórias – os seus “dramas”39 – são o foco do texto. 

Percebe-se que o jornalismo de Zero Hora sobre o governo Sartori ofereceu aos seus 

leitores em 2015 uma inclinação à contestação da gestão. Isso, considerando os 

enquadramentos encontrados no decorrer do ano indicados a partir das fontes. Sobretudo, 

demonstrou-se a variação de aplicação de um método de pesquisa que vem se consolidando 

na área de estudos de mídia e política. 

                                                           
39 Ver ANEXO I.  
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Além da indicação dos enquadramentos e da polarização, o método possibilitou a 

percepção da homogeneidade e a tendência ao fechamento da cobertura política. Diz-se isso 

porque os tipos de fontes priorizados demonstraram a preferência dos jornalistas por grupos 

políticos (principalmente governistas) e por grupos de contestação organizados de forma 

similar à estrutura de partidos políticos (sindicatos e associações). Assim, ao encontro da 

teoria dos campos de Bourdieu, a pesquisa de enquadramentos demonstrou que os frames são 

indicados, majoritariamente, por fontes dotadas de forte capital simbólico no campo político, 

mantendo restrito o acesso midiático de outros tipos de fontes. Ainda que sejam diretamente 

impactadas pelas ações deste campo, não lhes compete falar mais do que a sua vida privada. 

Caminhando para um fechamento, esta dissertação sugere um modelo de como se 

observar os enquadramentos a partir das fontes no campo jornalístico. A proposta é resumir o 

processo de formação dos frames. Para isso, baseia-se em um sistema original de Patrick 

Charaudeau (2015a). Esse sistema inclui as forças presentes em todos os processos de 

construção dos enquadramentos, desde as intenções presentes na instância de produção, 

negociadas entre jornalistas e empresa, passando pela inclusão das perspectivas das fontes até 

a interpretação pelos leitores, que retornam os efeitos produzidos aos produtores, atentos no 

comportamento do seu público. 

Ao final, os ANEXOS apresentam, além de algumas páginas de Zero Hora 

mencionadas no corpo do texto, a matriz de enquadramento. Ela foi elaborada nos moldes 

propostos por Gamson (1981) e exemplificam com algumas das citações analisadas neste 

trabalho a forma como os pacotes interpretativos aparecem quando no formato dos demais 

dispositivos de enquadramento e justificação. A ocorrência desses dispositivos reforça a 

questão repetição, tão fundamental para que uma assinatura se consolide. 

Com a conjunção da frame analysis aos demais elementos apresentados no decorrer da 

dissertação, conclui-se para além dos 17 enquadramentos, uma reflexão sobre a complexidade 

de elaboração de um frame, ainda que tomando a sua formatação a partir de um dos elementos 

do processo: a fonte jornalística.   
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ANEXO B – Zero Hora, 10 de janeiro de 2015, p. 8. 
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ANEXO C – Zero Hora, 6 de março de 2015, p. 10. 
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ANEXO D – Zero Hora, 10 de abril de 2015, p. 10-11. 
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ANEXO E - Zero Hora,19 de abril de 2015, p. 12-13. 
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ANEXO F - Zero Hora, 15 de junho de 2015, p. 10. 
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ANEXO G - Zero Hora, 1º de agosto de 2015. Capa.  
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ANEXO H – Zero Hora, 31 de agosto de 2015. Capa.  
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ANEXO I – Zero Hora, 29 de agosto de 2015, p. 12. 
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ANEXO J – Zero Hora, 5 de setembro de 2015. Capa.  
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ANEXO K – Zero Hora, 29 de dezembro de 2015. Capa e p. 6-7. 
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ANEXO L – Zero Hora, 27 de dezembro de 2015, p. 8-9. 
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ANEXO M – Zero Hora, 21 de dezembro de 2015, p. 8-9. 

 


