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RESUMO 

 

RELAÇÕES ENTRE MÍDIA E POLÍTICA: ENQUADRAMENTOS DOS JORNAIS O 

GLOBO E FOLHA DE S. PAULO ACERCA DO IMPEACHMENT DE DILMA 

ROUSSEFF 

 

AUTORA: Andressa Costa Prates 

ORIENTADORA: Profª Dra Rejane de Oliveira Pozobon 

 

 

A presente pesquisa tem como tema as relações e tensões entre mídia e política, a partir dos 

enquadramentos do impeachment de Dilma Rousseff, compreendendo-o enquanto um 

“acontecimento político programado” (CHARAUDEAU, 2016). Para proceder em tal análise, 

escolhemos como objetos empíricos os jornais O Globo e Folha de S. Paulo. A escolha dos 

jornais se deu por serem os de maior circulação nacional e, portanto, importantes veículos 

para a formação da opinião pública e para o agendamento intermídia. Nosso problema de 

pesquisa centra-se nos seguintes questionamentos: Como a mídia enquadrou o processo de 

impeachment de Dilma Rousseff nas reportagens que trataram do tema? Em que medida essa 

cobertura pode ser compreendida como um “espetáculo político-midiático” (WEBER, 2011)? 

Quais são os traços de personalização presentes na construção noticiosa? O conceito de 

“espetáculo político-midiático” (WEBER, 2011) surge como uma ideia complementar que nos 

auxilia a compreender a abordagem da mídia e os enquadramentos por ela utilizados. A 

hipótese desta pesquisa é de que os jornais fazem uso dos acontecimentos midiáticos, na 

medida em que os empregam para reforçar quadros de sentido historicamente defendidos pela 

grande mídia. E ainda, de que a cobertura noticiosa dos dois jornais em análise configurou-se 

como um “espetáculo político-midiático”. Com o objetivo de compreender como os 

enquadramentos acerca do impeachment podem estabelecer relações e ampliar tensões entre 

os campos midiático e político, optamos por identificar os enquadramentos através dos 

“dispositivos de enquadramento” (GAMSON; MODIGLIANI, 1989). A perspectiva teórico-

metodológica escolhida compreende os enquadramentos enquanto ideias organizadoras 

centrais presentes na narrativa jornalística. Foram analisadas 59 reportagens presentes em seis 

edições dos jornais, definidas de acordo com as etapas do processo de impeachment: 

acolhimento do processo na Câmara dos Deputados, abertura do processo, após votação dos 

deputados e decisão final no Senado Federal. Com base nos resultados das análises, 

observamos que os enquadramentos sobre o impeachment de Dilma se aproximam nos dois 

diários. Através do enquadramento de fracasso, os jornais reforçam visões negativas, ou que 

induzem ao enfraquecimento, do Partido dos Trabalhadores e do governo Dilma. E o 

enquadramento de conflito, reforça a tensão entre posicionamentos divergentes e personagens, 

mas estabelece relação de proximidade da mídia com determinados grupos do campo político 

e econômico.  
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Esta investigación tiene como tema las relaciones y tensiones entre los medios y la política, a 

partir de los encuadramientos sobre el impeachment de Dilma Rousseff, comprendiendo-o en 

cuanto un “acontecimiento político programado” (CHARAUDEAU, 2016). Para proceder en 

tal análisis, escoliemos como objetos empíricos los periódicos O Globo y Folha de S. Paulo. 

La elección de los periódicos se dio por ser los de mayor circulación nacional e, por 

consiguiente, importantes vehículos para la formación de la opinión pública y para el 

establecimiento de la agenda intermedia. Nuestro problema de investigación se centra en las 

siguientes preguntas: Cómo los medios encuadraran el proceso de impeachment de Dilma 

Rousseff en las reportajes que tratan sobre el tema? En qué medida esa cobertura puede ser 

comprendida como un “espectáculo político-mediático” (WEBER, 2011)? Cuáles son los 

indicios de personalización presentes en la construcción noticiosa? El concepto de 

“espectáculo político-mediático” (WEBER, 2011) surge como una idea complementar que 

nos auxilia a comprender la abordaje de los medios y los encuadramientos utilizados. La 

hipótesis de esta investigación es que los periódicos hacen uso de acontecimientos mediáticos, 

en la medida en que os emplean para reforzar cuadros del sentido históricamente defendidos 

pelos grandes medios. Y que la cobertura noticiosa de los dos periódicos en análisis se ha 

configurado como un “espectáculo político-mediático”. Con lo objetivo de comprender como 

los encuadramientos acerca del impeachment pueden establecer relaciones y ampliar tensiones 

entre los campos mediático y político, optamos por identificar los encuadramientos a través de 

los “dispositivos de encuadramiento” (GAMSON; MODIGLIANI, 1989). La perspectiva 

teórico-metodológica elegida comprende los encuadramientos como ideas organizadoras 

centráis presentes en la narrativa periodística. Fueran analizadas 59 reportajes presentes en 

seis ediciones de los periódicos, definidas de acuerdo con las etapas del proceso de 

impeachment: recibimiento del proceso en la Cámara de los Deputados, abertura del proceso, 

después de la votación dos deputados y decisión final en el Senado Federal. Con base en los 

resultados del análisis, observamos que los encuadramientos sobre el impeachment de Dilma 

se aproximan en los dos diarios. A través del encuadramiento del fracaso, los periódicos 

refuerzan visiones negativas, o inducen al enflaquecimiento, del Partido de los Trabajadores y 

do gobierno Dilma. El encuadramiento del conflicto, refuerza la tensión entre 

posicionamientos divergentes y personajes, más establece relación de proximidad de los 

medios con determinados grupos del campo político y económico.  

 

 

Palabras-clave: Encuadramientos mediáticos. Campo político. Impeachment Dilma. 

Acontecimiento político programado. 
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INTRODUÇÃO 

 

A motivação que deu início a presente pesquisa decorre da inquietação sobre a relação 

entre mídia e política, principalmente acerca da abordagem midiática sobre os acontecimentos 

políticos. Deste modo, a necessidade de uma compreensão aprofundada a respeito das 

imbricações das relações entre estes dois campos sociais, e com a finalidade de identificar a 

abordagem midiática1 sobre os acontecimentos políticos atuais, definimos o caminho das 

escolhas conceituais e metodológica, descritas a seguir.  

Os acontecimentos irrompem em diferentes espaços públicos, podendo ser planejados 

ou inesperados, atingir pequenos grupos, uma família, uma comunidade, países inteiros e 

mesmo a comunidade internacional. Filiamo-nos ao entendimento de que o acontecimento é 

uma construção social que depende da percepção e interpretação dos sujeitos afetados por ele, 

em um processo hermenêutico (QUÉRE, 2005), desta forma, apesar de a mídia exercer função 

preponderante na publicização dos acontecimentos, estes não são determinados pela 

divulgação pelos meios de comunicação.  

Na medida de sua ocorrência, um acontecimento é identificado, interpretado e 

apropriado na experiência pública (BABO LANÇA, 2005). Os acontecimentos políticos estão 

relacionados às ações dos agentes e das instituições políticas, ou ainda, quando o próprio 

acontecimento acarreta em um problema público, como, por exemplo, os atentados terroristas. 

É a partir destas ponderações que surge a necessidade em compreender como a mídia 

aborda os temas relacionados à política. Portanto, como enquadra os acontecimentos políticos 

em seus conteúdos. Partimos assim, do pressuposto de que o impeachment2 de Dilma 

Rousseff foi um “acontecimento político programado”3 (CHARAUDEAU, 2006). Deste 

modo, a presente pesquisa tem como tema as relações e tensões entre mídia e política a partir 

dos enquadramentos de um “acontecimento político programado” (CHARAUDEAU, 2016). 

                                                           
1 Devido à noção da interferência de todo o processo institucional e empresarial que envolve o trabalho 

profissional e do papel preponderante exercido pelo campo econômico, a autora sentiu a necessidade de o estudo 

não restringir-se ao campo jornalístico especificamente, e sim pensar a atuação do campo midiático como um 

todo. 
2 O processo de impeachment de Dilma Rousseff é retomado na página 11. 
3 Charaudeau (2006) utiliza o termo “acontecimento programado”, mas com base em seu pensamento optamos 

pela fusão dos conceitos de “acontecimento político” e “acontecimento programado” (o qual é da ordem do 

previsto), a exemplo do que fizeram Débora Gabret e Flávio Porcello (2011). O “acontecimento político 

programado” é organizado pelo campo do poder sendo, portanto, anunciado, embora tenha nuances de 

imprevisibilidade.  
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Nosso problema de pesquisa centra-se nos seguintes questionamentos: Como a mídia 

enquadrou o processo de impeachment de Dilma Rousseff nas reportagens que trataram do 

tema? Em que medida essa cobertura pode ser compreendida como um “espetáculo político-

midiático”? Quais são os traços de personalização presentes na construção noticiosa?   

Partimos da constatação de que os processos de espetacularização (GOMES, 1996; 

DEBORD, 2002, WEBER, 2000) e de personalização da política (INNERARITY, 2006; 

BRAGA, 2012; PETHS et al 2015) são recorrentes no processo de produção noticiosa. Além 

disso, observamos que o impeachment é um acontecimento político programado 

(CHARAUDEAU, 2006) divido em etapas que correspondem às fases de votação previstas 

em lei. Essas etapas quando transformadas em notícias se tornam acontecimentos midiáticos 

(CHARAUDEAU, 2006). Consideramos ainda, que o impeachment enquanto acontecimento 

político cumpre com as especificidades destacadas por Weber (2011), capazes de fabricar os 

“espetáculos político-midiáticos”. 

Entendemos por “espetáculo político-midiático” o processo que se dá a partir das 

transformações e relações de aproximação, tensionamento e reciprocidades entre o campo 

político, campo midiático e a sociedade. A hibridação do acontecimento entre campos é um 

processo de visibilidade controlado e desencadeado pela mídia – que traduz o acontecimento e 

comercializa o espetáculo (WEBER, 2011). Neste sentido, os conceitos de “espetáculo 

político-midiático” e acontecimento midiático surgem como ideias complementares que nos 

auxiliam a compreender a abordagem da mídia e os enquadramentos produzidos pelos dois 

jornais analisados, acerca do impeachment de Dilma. 

Deste modo, nossa hipótese de pesquisa é de que os jornais fazem uso dos 

acontecimentos midiáticos, na medida em que os empregam para reforçar quadros de sentido 

historicamente defendidos pela grande mídia, em oposição ao governo Dilma, ao Partido dos 

Trabalhadores e demais partidos do campo da esquerda, assim como ao que esses partidos e 

lideranças defendem. E ainda, de que a cobertura noticiosa dos dois jornais em análise 

aproxima-se de um “espetáculo político-midiático”. 

 Constatamos que as constantes transformações às quais as novas configurações da 

visibilidade política estão submetidas, devido à centralidade das lógicas midiáticas no 

contexto dos processos e interações sociais entre campos, instituições e sujeitos, têm 

modificado a relação entre governantes e governados, a lógica da obtenção do poder e a 

relação entre a mídia e o campo da política. O campo midiático extrapola a função de 

mediador dos outros campos sociais, interferindo nas lógicas, estratégias e jogos dos outros 
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campos. E os acontecimentos considerados relevantes pela mídia e pelo jornalismo (em geral, 

relacionados aos valores notícia) são reelaborados, traduzidos e retransmitidos à sociedade 

com a “linguagem” dos meios, seja como entretenimento, como notícia ou como campanha 

publicitária.  

 A partir disto, consideramos que a mídia teve uma importante atuação no cenário 

político brasileiro atual, agendando o processo de impeachment. O qual, de início, quando os 

primeiros meios de comunicação começaram a pautá-lo, foi visto por especialistas como um 

processo improvável de ser instaurado, mas que com o passar dos meses tornou-se uma 

aclamação de parte da sociedade4. Em março de 2015, foram realizadas as primeiras 

manifestações contra o governo Dilma. Até então, apenas uma parcela tímida dos 

manifestantes pediam pelo impedimento da presidente. E, apesar do afastamento de Dilma 

Rousseff não ser creditado, a possibilidade de um impeachment presidencial ganhou 

evidência nos noticiários da grande mídia brasileira, com destaque para o Jornal Nacional, do 

Grupo Globo. 

 Atentamos ao fato de que a ideia de um eventual impeachment contra Dilma Rousseff 

foi deflagrada nos bastidores do campo político, assim como por grupos de jornalistas com 

acesso a tais espaços, muito antes do acolhimento do processo de dezembro de 2015, anterior 

inclusive, aos protestos de março do mesmo ano. A imposição de tal processo começou a ser 

conformada a partir das mobilizações populares de junho de 2013. Em relação às jornadas de 

junho (2013), Souza (2016) considera que há uma aproximação com as manifestações de 

2015 no sentido de uma forte crítica ao sistema político. Enquanto Tavares, Berger e Vaz 

(2016, p. 27), consideram que “o contexto de instabilidade política e seu desenvolvimento 

conservador, cujo mês de junho de 2013 seria um marco inicial, atingiu seu ápice em 

dezembro de 2015.”.  

Souza (2016, p. 36) esclarece que as desconfianças dos cidadãos acerca das 

instituições são direcionadas, a partir de 2015, “para a construção de narrativas que 

responsabilizam quase que exclusivamente o Partido dos Trabalhadores (PT) por erros e 

                                                           
4Em geral, os manifestantes pró-impeachment que percorreram ruas de diversas cidades brasileiras eram pessoas 

de classe média, que não faziam parte de movimentos sociais ou de partidos políticos. O DataFolha traçou o 

perfil dos manifestantes que participaram de atos na Avenida Paulista (SP), em março de 2016, e, de acordo com 

os dados levantados, 77% deles possuíam ensino superior, 77% brancos, 37% recebem mais de 10 salários 

mínimos, 79% declararam ter votado em Aécio Neves (PSDB) nas últimas eleições presidenciais e 60% 

consideram Fernando Henrique Cardoso (PSDB) como o melhor presidente que o Brasil já teve. Mais dados da 

pesquisa podem ser conferidos por meio do endereço: 

<http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2016/03/1749713-maior-manifestacao-politica-da-historia-de-

sp-reune-500-mil-na-paulista.shtm>l.  
 



12 
 

 

posições equivocadas (economia, corrupção, políticas públicas, etc.)”. Tal situação, conforme 

o autor, atingiu o sistema político como um todo, tendo consequências para as instituições 

democráticas. 

  Para proceder neste estudo, escolhemos como objetos empíricos de análise os jornais 

O Globo e Folha de S. Paulo. A escolha dos dois deve-se ao fato de serem os de maior 

circulação nacional, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Verificador de Pesquisas. 

Mesmo sendo os jornais de maior circulação e, portanto, de grande importância no cenário 

midiático nacional, percebemos com preocupação a baixa taxa de leitura por parte dos 

brasileiros. Conforme dados de 2015 da “Pesquisa Brasileira de Mídia”, realizada pela 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a leitura diária de jornais no 

país é de apenas 7%. Sendo que, 15% destes leitores assíduos possuem curso de graduação e 

renda mensal acima de cinco salários mínimos. Outro dado interessante divulgado pelo estudo 

é de que entre os leitores de jornais, 84% estão em busca de informação. O assunto “política 

brasileira” está em quarto lugar no interesse desses leitores, correspondendo a 14% no índice 

de cadernos mais citados. 

Apesar de lerem pouco, os brasileiros consideram o jornal impresso como a fonte mais 

confiável. Em uma escala de confiança acerca das notícias divulgadas pelos meios de 

comunicação, 18% dos entrevistados afirmam que confiam sempre nas informações dos 

jornais impressos e 40% confiam muitas vezes. Esses números superam a confiança 

depositada nos outros meios: rádio, televisão, revistas, sites, redes sociais e blogs. Desta 

forma, compreendemos que a pesquisa com base em jornais impressos configura-se como de 

extrema importância. Pois, por ser o meio de comunicação em que os brasileiros mais 

confiam certamente o conteúdo dos jornais influencia na formação da opinião dos leitores, 

assim como, na escolha de pautas pelos outros veículos de comunicação, em um processo de 

“agendamento intermídia” (McCOMBS, 2009). 

Relembramos que após período eleitoral conturbado, Dilma Rousseff (PT) venceu as 

eleições em segundo turno para governar o país pelo segundo mandato consecutivo. Iniciou o 

ano de 2015 em meio a uma crise econômica e política. As quais foram agravadas devido à 

comprovação de envolvimento de alguns nomes de políticos do Partido dos Trabalhadores 

(PT), além de integrantes de outros partidos, no maior escândalo de corrupção no Brasil, 

deflagrada pela Operação “Lava-Jato” da Polícia Federal e Ministério Público. Desde o ano 

de 2014 a Operação investiga atos de corrupção e lavagem de dinheiro, entre eles contratos 
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fraudulentos entre a estatal Petrobrás e grandes empreiteiras que faziam pagamento de 

propina a políticos e partidos. 

Em outubro de 2015, o Tribunal de Contas da União reprovou as contas de 2014 do 

Governo Federal, o que intensificou a crise no governo. Em dezembro, a Câmara dos 

Deputados acolheu o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. O acolhimento do 

pedido se deu no mesmo dia em que o partido da presidente (PT) anunciou que daria apoio ao 

prosseguimento do pedido de cassação do presidente da Câmara, o então deputado Eduardo 

Cunha (PMDB). O pedido de impedimento presidencial foi elaborado pelos advogados Hélio 

Bicudo (ex-membro do PT) e Janaína Paschoal e Miguel Reale Junior, ex-ministro da Justiça 

no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). 

Com base nas chamadas “pedaladas fiscais” e de decretos de créditos suplementar 

aprovados, ambos referentes ao ano de 2015, o processo de impeachment contra Dilma foi 

acolhido pela Câmara dos Deputados em 03 de dezembro de 2015, aprovado pela Câmara em 

17 de abril de 2016 e a votação final, que decidiu pelo fim do mandato da presidente, 

aconteceu em 1º de setembro, no Senado Federal.  

A grande contradição do processo de impeachment de Dilma, e que gerou muitas 

discussões tanto na esfera política, quanto jurídica, é em relação à configuração do crime de 

responsabilidade. Pois não há consenso entre os juristas de que as “pedaladas” e os decretos 

configuram tal crime. De acordo com a Constituição Federal um presidente da República só 

pode ser deposto de seu cargo em caso de confirmação de crime de responsabilidade.  

Em meio a este período político nacional conturbado, ressaltamos a importância do 

conceito de visibilidade, a qual é imprescindível à política e aos seus agentes, e que se dá 

principalmente através dos meios de comunicação. A ideia da política como atividade pública 

remonta do seu nascimento na Grécia Antiga, quando os homens reuniam-se no espaço 

denominado ágora para debater assuntos de interesse comum. No decorrer dos séculos essas 

atividades foram modificadas e a partir da modernidade, com o estabelecimento do Estado 

moderno, a distinção entre público e privado – por meio das transformações institucionais - 

ganhou novos significados. Mudanças que foram intensificadas com o advento dos meios de 

comunicação e que provocaram alterações sobre a questão da visibilidade ou publicidade nas 

relações de poder. Conforme Thompson (2011, p. 168): 

 

O desenvolvimento da mídia criou novas formas de publicidade que são bem 

diferentes da publicidade tradicional de copresença. A característica fundamental 

destas novas formas é que, com a extensão da disponibilidade oferecida pela mídia, 
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a publicidade de indivíduos, ações ou eventos, não está mais limitada à partilha de 

um lugar comum. 

 

A questão da visibilidade traz à tona dois aspectos – a personalização da política e a 

política do espetáculo. A personalização da política nada mais é do que as questões relativas à 

personalidade dos atores políticos obterem mais destaque do que os acontecimentos políticos; 

assim, dão mais espaço para discussão sobre o líder político do que aos temas que competem 

ao bem comum da população. “A complexidade da política e a subordinação dos meios de 

comunicação às imagens conduzem à personificação dos acontecimentos” (INNERARITY, 

2006, p. 32). 

Destarte, entendendo a política enquanto uma relação de poder que tem por função 

buscar e garantir os interesses dos cidadãos percebe-se a relevância do estudo das relações 

entre mídia e política. Ainda mais, quando a mídia possui uma importância central como o 

principal, se não o único, meio de acesso dos cidadãos sobre os acontecimentos políticos. 

Sendo assim, refletir, pesquisar e compreender a atuação e abordagem midiáticas acerca de 

acontecimentos políticos de interesse nacional justifica a presente pesquisa, a qual pode 

contribuir para a compreensão da relação entre mídia, política e sociedade. Outro aspecto que 

justifica o presente trabalho é relacionado ao estudo dos enquadramentos, os quais 

proporcionam um meio de analisar a mídia, pois estão relacionados à maneira como as ideias 

são organizadas e enfatizados certos quadros de sentido em oposição a outros. O “movimento 

cognitivo de construir significados e interpretações sobre o acontecimento é entendido aqui 

como parte integrante do processo de enquadramento” (GADRET D.; PORCELLO, F., 2011, 

p. 192). Desta forma, a mídia se torna um importante meio através do qual são construídos 

significados, enfatizados certos aspectos acerca de determinados acontecimentos.  

A pesquisa tem como objetivo geral identificar, através dos enquadramentos 

midiáticos sobre o acontecimento político aqui analisado, como se estabelecem as relações e 

tensões entre os campos político e midiático. Para tanto, analisamos os seguintes eventos 

relacionados ao processo de impeachment de Dilma: o acolhimento do processo de 

impeachment na Câmara dos Deputados, a votação pela abertura do processo de impeachment 

pela Câmara dos Deputados e a decisão final do Senado Federal que aprovou o impeachment. 

Os objetivos específicos da pesquisa são: apontar os enquadramentos utilizados pelos dois 

jornais analisados, por meio das categorias que compõem os “dispositivos de enquadramento” 

(GAMSON; MODIGLIANI, 1989, p. 9), comparar os enquadramentos utilizados pelos dois 

jornais, verificar se as construções noticiosas potencializaram um “espetáculo político-
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midiático” e a personalização da política a partir dos acontecimentos políticos e contribuir 

para os estudos de enquadramento, oferecendo a testagem do método. 

Esta pesquisa visa assim, contribuir não somente para a linha de pesquisa e para o 

programa da instituição ao qual está vinculado, mas também para o estudo da relação entre 

mídia e política.  

Para alcançar tais objetivos, no primeiro capítulo trataremos do conceito de 

acontecimento político e “acontecimento político programado” (CHARAUDEAU, 2006). 

Buscamos contextualizar o processo de impeachment, enquanto “acontecimento político 

programado”. Trabalhamos ainda, com os conceitos de agendamento e de enquadramento, 

refletindo o processo de impeachment dentro deste contexto. Realizamos uma breve 

contextualização histórica sobre o uso da perspectiva teórica do enquadramento nas pesquisas 

em comunicação e é explicada a abordagem conceitual escolhida. 

No segundo capítulo, abordamos brevemente os conceitos de campo político e campo 

midiático, à luz da teoria dos campos sociais, de Pierre Bourdieu, e buscamos refletir sobre 

algumas aproximações e tensionamentos existentes entre mídia e política. Ainda neste 

capítulo, abordamos o conceito de “espetáculo político-midiático” (WEBER, 2011), de 

personalização e espetacularização da política. 

No terceiro capítulo, abordamos algumas das perspectivas metodológicas do 

enquadramento e apresentamos a perspectiva adotada para o presente estudo. Explicamos 

ainda, a escolha dos objetos de estudo e a coleta dos dados. No último capítulo realizamos a 

análise do material. E, por fim, apresentamos as conclusões finais. 
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CAPÍTULO I – O ACONTECIMENTO POLÍTICO 

 

 Neste capítulo abordamos o conceito de acontecimento, enfatizando os acontecimentos 

políticos. Utilizamos como referencial teórico a concepção conceitual abordada pelo francês 

Louis Quéré (2005), nos apoiamos também em estudos de Babo Lança (2005), Eduardo 

Meditsch (2010), Telma Johnson (2010) e Charaudeau (2006), principalmente no que 

concerne ao conceito de “acontecimento programado”. Para finalizar o capítulo, no último 

tópico tratamos de dois conceitos bastante debatidos nas ciências da comunicação e utilizados 

amplamente nas pesquisas da área: os conceitos de agendamento e de enquadramento. 

Aprofundamos com maior ênfase as reflexões acerca do conceito de enquadramento por ser a 

perspectiva teórico-metodológica adotada neste estudo. Destacamos as pesquisas de Gamson 

e Modigliani (1989), Reese (2001) e da brasileira Ana Carolina Vimieiro (2010). 

 

1.1 O ACONTECIMENTO POLÍTICO NA MÍDIA 

 

Os meios de comunicação noticiosos têm a função de levar informação às pessoas 

sobre os mais diversos fatos. Desta forma, tornam-se importantes ferramentas por meio das 

quais os sujeitos tomam conhecimento acerca de acontecimentos, seja em relação ao mundo 

das celebridades, do esporte, da religião, de fenômenos da natureza, tragédias, guerras, 

política etc. Partindo do pressuposto de que é através dos meios de comunicação que tomamos 

conhecimento a respeito do que acontece no mundo, é possível afirmar que a mídia é 

responsável pela construção social da realidade?  

  Meditsch, ao revisitar a obra de Berger e Luckmann, afirma que o jornalismo teria a 

função de “‘conservação’ e de ‘atualização’ das realidades internalizadas nas socializações 

primária e secundária5, no mesmo sentido em que os autores falam da função da conversa na 

vida cotidiana” (2010, p. 28). Ou seja, equivocadamente muitos estudos atribuem aos dois 

autores à ideia de que o jornalismo, ou a mídia, é responsável pela construção social da 

realidade.  

 Assim sendo, o jornalismo e a mídia têm um papel importante na produção de 

sentidos, os quais estão atrelados à construção social da realidade. Sentidos que contribuem 

para a conservação e atualização das realidades sociais, mas também para a produção de 

                                                           
5 A “socialização primária” seria quando a criança toma conhecimento do mundo à sua volta, período em que 

aprende a língua materna e as primeiras regras de socialização familiar; a etapa seguinte, “socialização 

secundária” corresponderia ao conhecimento que é expandido por meio da escola e do trabalho, por exemplo. 
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conhecimento, renovação e transformação de ideias, que se dá por meio das informações e da 

interpretação dos acontecimentos por parte dos meios de comunicação.  

  O papel de preponderância da mídia em relação aos acontecimentos na sociedade 

contemporânea se dá por ser um dos mais importantes espaços através dos quais o 

acontecimento irrompe na cena pública. São os meios de comunicação, portanto, os 

responsáveis pela publicização e visibilidade de problemas públicos e acontecimentos dos 

mais diversos segmentos. Causas sociais, como as campanhas de arrecadação de alimentos e 

vestuário, por exemplo, são organizadas por conta da repercussão midiática das catástrofes 

naturais e que mobilizam a opinião pública.  

 Segundo Quéré, a mídia cumpre a função “da identificação e da exploração dos 

acontecimentos, por outro, do debate público através do qual as soluções são elaboradas ou 

experimentadas.” (2005, p. 72-73). Johnson complementa: 

 

Há uma tendência, em geral, de considerar o acontecimento público sob a ótica de 

sua relação com a mídia. O papel da mídia é um dos componentes dos 

acontecimentos públicos, mas não é o único. A recepção dos acontecimentos no 

âmbito social, as operações e práticas de discussão e debates que engendra e seus 

desdobramentos em ações e reações na esfera pública, são parte intrínseca do 

fenômeno acontecimental. (2010, p. 2). 

  

 Publicização é aqui entendida conforme a palavra que lhe dá origem publicidade. No 

sentido do que é público, do que está visível, acessível e disponível para o conhecimento 

comum. Conforme Maia (2008), a publicidade pode ser estabelecida em um sentido fraco ou 

forte. Em um sentido fraco ela “refere-se à visibilidade, à exposição social de fenômenos, 

intenções, planos e atualidades que se oferecem ao conhecimento de todos (em oposição ao 

segredo)” (p. 167). Enquanto em sentido forte a publicidade deve satisfazer regras que 

possibilitem debates por meio de argumentação. 

 Filiamo-nos, assim, à perspectiva de Quéré para abordar o conceito de acontecimento. 

Para o autor, os acontecimentos são capazes de afetar os sujeitos, de fazer-lhes sentir. Por 

isso, as consequências são mais definidoras do acontecimento do que as suas causas, e é desta 

forma que ele se esclarece, após provocar/acontecer ao sujeito, ou sujeitos. De tal modo, se 

torna acontecimento na medida em que acontece a alguém. 

 

Enquanto fato no mundo, inscrito no tempo, o acontecimento implica uma 

modalidade particular de experiência. Poderá ter sido esperado e, quando produzido, 

satisfazer ou desfazer as esperanças, validar ou contrariar as previsões, preencher ou 

desiludir as expectativas. (QUÉRÉ, 2005, p. 67). 
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 Nem todas as ocorrências ou ações são consideradas acontecimentos. Uma das 

principais características dos acontecimentos é seu poder de provocar uma ruptura no quadro 

da normalidade. A partir da transformação e da perturbação que o acontecimento provoca é 

que se inicia a tentativa de compreensão, de assimilação acerca do evento ocorrido. Quando 

começa a ser depreendido e enquadrado nos quadros de referencialidade e inteligibilidade dos 

sujeitos afetados é que o acontecimento revela seu “poder hermenêutico” (QUERÉ, 2005). 

Enquanto o acontecimento produz efeitos sobre esses sujeitos ele continua a ocorrer. Pois é na 

produção de efeitos e das respostas e ações que suscita que ele modifica a experiência 

individual ou coletiva. 

 Para explicar a ruptura e a descontinuidade provocadas por um acontecimento, Babo 

Lança (2005) utiliza como exemplo o atentado de 11 de setembro, nos Estados Unidos. A 

imprevisibilidade do ataque provoca uma descontinuidade na normalidade, não somente na 

cidade de Nova Iorque, mas no mundo inteiro. Somente com o passar das horas foi possível 

compreender que o que havia acontecido fora um atentado terrorista, ainda assim, a dimensão 

do problema instaurado, do número de mortos, dos danos patrimoniais, emocionais etc. só foi 

inteiramente absorvido com o passar dos dias.   

 Esse período de incompreensão que um acontecimento pode provocar, dependendo de 

sua natureza, remete a outra característica que diz respeito à dimensão temporal do processo 

acontecimental. José Rebelo (2005) ao refletir sobre o conceito à luz do pensamento de 

Quéré, afirma que ele (acontecimento) tem o poder de alongar-se para o futuro e para o 

passado.  Para o futuro, porque é a partir dos seus efeitos que o acontecimento é realmente 

compreendido e para o passado, “porque, para além de que este só emerge graças ao 

acontecimento, permite descobri-lo sob um novo dia, devido ao ponto de vista inédito que 

fornece e aos recursos interpretativos que transporta” (QUÉRÉ, 2005, p. 69). A partir da sua 

ocorrência, o acontecimento é identificado, interpretado e apropriado na experiência pública. 

Devido seu percurso temporal “somente quando o acontecimento tornou-se uma ocorrência do 

passado é que ele pode ganhar significações e compreensões dentro de novo quadro de 

referências” (JOHNSON, 2010, p. 9).  

 Outro fator é a disposição para assemelhar os indivíduos, sendo esse o aspecto que 

incide a experiência pública do acontecimento. Afinal, “na medida em que as maneiras como 

os vivemos, como os interpretamos, como nos deixamos afectar por eles, como sofremos com 

eles ou rejubilamos, como lhes respondemos [...] elaboram seus sentidos e significações” 
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(BABO LANÇA, 2005, p. 90). Isso se dá em função de atributos coletivos como julgamento 

moral, usos e costumes, hábitos, regras socioculturais etc., estabelecidos dentro de 

determinado grupo ou comunidade.  Desta forma, os acontecimentos contribuem para o 

estabelecimento e construção de determinados quadros de sentidos que são partilhados na 

comunidade.  

 Não somente os acontecimentos que irrompem no espaço público contribuem para a 

construção de quadros de sentido, como o acontecimento interpretado pelos meios de 

comunicação, ou acontecimentos midiáticos, também criam seus próprios enquadramentos 

acerca de determinados eventos. Na obra “Campos em confronto: a terra e o texto”, Christa 

Berger (2003) analisa a abordagem do jornal Zero Hora sobre acontecimentos políticos 

envolvendo o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), verificando como o diário 

constrói o discurso acerca do movimento e reforça estereótipos e preconceitos sobre seus 

membros. 

 

Estudar o MST na e da ZH possibilita, portanto, conhecer a “imagem construída” 

especificamente sobre os sem-terra (através dos signos que os nomeiam) mas, 

também, do MST como uma construção acerca dos movimentos políticos que se 

opõem ao sistema/governo. (BERGER, 2003, p. 128). 

  

 Sob a hipótese de que a notícia constrói sentidos e realiza a mediação entre diversas 

esferas sociais, a autora conclui que o “texto jornalístico é também mediação, pois faz o 

acontecido entre os colonos acontecer para os leitores, deslocando a cena vivida no campo 

para o universo da cidade e as esferas do poder” (BERGER, 2003, p. 193). Ela considera 

ainda, que a palavra é um capital social disputado tanto pelos jornalistas, quanto pelos 

militantes. Pois, por meio dela, os dois campos lutam por lucro material e simbólico. Neste 

sentido, mais uma vez reforçamos a ideia de que o discurso midiático contribui para o 

processo de construção das inteligibilidades e referencialidades acerca dos acontecimentos.  

 Por acontecimento político, entendemos os acontecimentos que suscitam ações e 

respostas que levam à solução ou à reflexão sobre aspectos ou problemas de ordem pública, 

relacionados diretamente às ações dos agentes políticos e, ou das instituições políticas. Ou 

ainda, quando o próprio acontecimento acarrete em um problema público que necessite da 

interferência do Estado. Enquanto o “acontecimento político programado” se refere a um 

evento que tem origem no campo político, sendo por ele agendado e que acaba tendo grande 

repercussão midiática. Embora, mesmo que o acontecimento seja previsto cabem-lhe aspectos 

inesperados que, em geral, são enfatizados pelos meios de comunicação, de acordo com os 
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critérios de noticiabilidade e pregnância. Por exemplo, durante as votações pela abertura do 

processo de impeachment de Dilma, na Câmara dos Deputados, as manchetes dos noticiários 

no dia posterior destacavam a teatralidade com que os parlamentares utilizaram o tempo na 

tribuna para a votação e os votos em nome de Deus, dos filhos, dos cônjuges, da família etc. 

O fato de o acontecimento ser previamente anunciado possibilita também que a mídia 

construa interpretações e enquadramentos antecipadamente. 

 Percebemos que o que diferencia os acontecimentos políticos dos demais 

acontecimentos na mídia é, principalmente, a abordagem jornalística. Quando tratam de 

política, os meios de comunicação podem agendar e enquadrar um mesmo acontecimento de 

maneiras muito diferentes e até opostas, enquanto que em outros casos as coberturas 

noticiosas seguem uma espécie de roteiro. Por exemplo, a cobertura de uma tragédia será 

basicamente igual em diferentes meios. É provável que ao assistir dois telejornais de duas 

emissoras diferentes o espectador obtenha as mesmas informações, inclusive com o uso das 

mesmas fontes. 

 A principal diferença nesse tipo de cobertura jornalística, geralmente, se refere ao 

meio em que a notícia é divulgada, se em telejornal a preferência é pelo imediatismo com uso 

de imagens realizadas durante ou logo após a ocorrência do fato, os jornais impressos também 

se utilizam de imagens fotográficas e priorizam o imediatismo, ainda mais em tempos de 

redes sociais digitais. Já as revistas, têm mais tempo para aprofundar as reportagens e 

aproveitam para abordar aspectos do acontecimento que possam não ter sido comentados 

pelos outros meios.  

 Enquanto que ao reportar acontecimentos do campo político as informações podem ser 

salientadas e enquadradas de formas opostas dependendo da orientação político ideológica do 

veículo de comunicação. É o que pode ser observado ao lermos um editorial da Carta Maior, 

que se denomina como “O Portal da Esquerda”, e um editorial no jornal O Globo, ambos 

tendo como temática o governo Temer. Em 23 de junho de 2016 o jornal O Globo publicou o 

editorial “A hora de Temer”6, no qual considera o governo legítimo e bem encaminhado, 

defende a qualidade de sua equipe econômica, a qual deve optar por ações duras. Pouco mais 

de dois meses depois, em 28 de setembro, Carta Maior publica um artigo, assinado por Juarez 

Guimarães, intitulado “É possível derrubar o governo Temer?”7, no qual defende a 

ilegitimidade e impopularidade do governo em um mandato considerado golpista.  

                                                           
6 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/opiniao/editorial-hora-de-temer-19360657> 
7 Disponível em: <http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/e-possivel-derrubar-o-governo-Temer-/4/36906>  
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1.2 O (IMPEACHMENT ENQUANTO) ACONTECIMENTO POLÍTICO PROGRAMADO 

   

Para Charaudeau (2006) o acontecimento é sempre construído, em um processo que 

denomina “evenemencial”, ou seja, um processo de construção do acontecimento. Ao abordar 

a ideia, Charaudeau ressalta a necessidade da percepção e da interpretação. Segundo o autor, 

“O acontecimento nasce, vive e morre em uma dialética permanente da ordem e da desordem, 

dialética que pode estar na natureza, mas cuja percepção e significância depende de um 

sujeito que interpreta o mundo.” (CHARAUDEAU, 2006, p. 99). Assim, para que o 

acontecimento seja depreendido ele deve provocar uma modificação que seja percebida e gere 

significação social. Para ele, o acontecimento na mídia é convertido em notícia.  

Ao considerarmos como finalidade dos meios de comunicação a transmissão de 

informação por meio do relato dos eventos ocorridos no espaço público, os acontecimentos 

são selecionados e construídos de acordo com os valores de “atualidade”, “socialidade” e 

“imprevisibilidade” (CHARAUDEAU, 2006). A “atualidade” refere-se à tendência da 

produção midiática por tratar o acontecimento em seu imediatismo, nesse valor também está 

relacionado a noção de proximidade. A “socialidade” está diretamente relacionada ao caráter 

de pregnância: “Trata-se para as mídias, de responder à condição de pregnância, o que as leva 

a construir os universos de discurso do espaço público, configurando-os sob a forma de 

rubricas: política, economia, esportes, cultura, ciências, religião etc.” (ibidem, p. 102). Já a 

“imprevisibilidade” responde à conduta de captação da informação, já que os acontecimentos 

imprevisíveis costumam despertar maior atenção dos meios de comunicação, devido seu 

potencial de dramatização.  

O propósito do contrato de informação midiática é, portanto, a construção do 

acontecimento midiático apontando o que é notícia, utilizando os critérios de “atualidade”, 

“socialidade” e “imprevisibilidade”, assegurando aos acontecimentos visibilidade e 

publicização. (CHARAUDEAU, 2006, p. 103). 

O autor ainda define os critérios de seleção dos acontecimentos pela mídia, divididos 

em critérios externos e internos. Os critérios internos estão relacionados às escolhas de 

saliência operadas pela própria instância midiática. Enquanto que os critérios externos dizem 

respeito ao modo de aparição dos acontecimentos, podendo ser de três tipos: acontecimento 

que surge, o acontecimento programado e o acontecimento suscitado. 
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O acontecimento é programado pela existência de um calendário que pontua a 

organização e o desenvolvimento da vida social. Trata-se, aqui, de um advento, isto 

é, da aparição de algo conhecido ou anunciado antecipadamente, logo, esperado, 

como as manifestações esportivas (campeonatos de futebol, rúgbi etc.), culturais 

(cantores num concerto, aberturas de exposições, estreias de filmes, de peças de 

teatro etc.) e os rituais da vida política institucional (inaugurações, festas oficiais, 

comemorações, eleições etc.). (CHARAUDEAU, 2006, p. 138). 

 

O acontecimento que surge é relacionado à factualidade, o inesperado, e o 

acontecimento suscitado é preparado e provocado por setor institucional, principalmente pelo 

poder político.  

Consideramos o impeachment de Dilma Rousseff um “acontecimento programado”, 

porque ele não foi da ordem do acidental, imprevisto. As etapas do processo foram 

programadas, ou seja, estavam previstas, mesmo que o resultado das votações fosse 

desconhecido até sua execução. “Um evento programado, como o é uma cerimônia de posse 

presidencial, sempre terá certo grau de imprevisão, e aquilo que sai do previsto pode ser 

apontado e destacado nas notícias por ir além do acontecimento per si.” (GABRET; 

PORCELLO, 2011, p. 196).  

Gabret e Porcello (2011) realizam análise da posse de Dilma Rousseff como um 

acontecimento político programado, e explicam que as transmissões de posse “buscam 

instaurar um sentido de ocasião que celebra a memória coletiva sobre o processo 

democrático” (p. 189). Em relação às transmissões televisivas das posses presidenciais, os 

autores compreendem “como ocasiões que almejam alcançar o status de evento midiático”. 

Observamos que não raro os meios de comunicação anunciaram também o processo de 

impeachment como um evento democrático. Sendo a votação pela abertura do processo 

espetacularizada com amplo agendamento e divulgação, inclusive com transmissão ao vivo 

em tempo integral nos canais abertos de televisão.  

Outro importante aspecto a respeito dos acontecimentos programados é a possibilidade 

de enquadramentos midiáticos serem fabricados previamente. O que pode criar no público 

uma imagem negativa ou positiva sobre o acontecimento antes mesmo de sua ocorrência. Se 

por um lado, os acontecimentos programados são previsíveis, a mídia buscará salientar nas 

coberturas noticiosas quaisquer aspectos que tenham fugido do controle, ou que tenham 

causado algum tipo de estranheza, respeitando as lógicas midiáticas relativas aos critérios de 

noticiabilidade, por outro, ela buscará reforçar ideias previamente estabelecidas e que estejam 

de acordo com a política editorial do veículo.  
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 A construção de sentidos a respeito de acontecimentos políticos, como um processo de 

impeachment, está muito atrelada à interpretação e, portanto aos enquadramentos, da mídia, 

em especial por conta da produção noticiosa. Afinal, “é através da legitimidade de que goza o 

jornalismo para relatar os acontecimentos do mundo vivido que as pessoas constroem seus 

próprios significados sobre aquilo que conhecem através das notícias” (ibidem, p. 190).  

 

1.3 AGENDAMENTO E ENQUADRAMENTO MIDIÁTICOS 

 

1.3.1 O conceito de Agendamento ou Agenda-Setting 

 

Tendo como marco a publicação de Public Opinion de Walter Lippman, em 1922, os 

primeiros 50 anos da produção de pesquisa tendo como temática a relação entre os meios de 

comunicação de massa e a política, restringiram-se aos efeitos da comunicação política. Em 

geral, os estudos percebiam a mídia de forma negativa, sendo enfatizada sua capacidade de 

manipulação de ideias e opiniões. 

A publicação do artigo The agenda-setting function of mass media, de McCombs e 

Donald L. Shaw, em 1972, começa a dar lugar a um novo ponto de vista, “uma perspectiva 

empiricamente apurada e teoricamente cuidadosa e modesta, voltada basicamente para 

mostrar de que modo a cobertura jornalística influencia o sistema de prioridades tanto do 

público quanto do próprio sistema político” (GOMES, 2011, p. 339). O termo agenda-setting 

foi criado pelos dois professores norte-americanos e utilizado pela primeira vez nesse artigo. 

O qual foi resultado de pesquisa com eleitores de Chapel Hill, Carolina do Norte, durante 

campanha presidencial nos Estados Unidos, em 1968. “A hipótese central deles era de que os 

mass media estabeleciam a agenda de temas para a campanha política influenciando a 

saliência dos temas entre os eleitores” (McCOMBS, 2009, p. 21). Ao fim do estudo, os 

pesquisadores confirmaram que os temas proeminentes na agenda da mídia foram os temas 

considerados mais relevantes entre os eleitores.  

 Conforme a teoria da agenda-setting, ou do agendamento, os assuntos que são 

abordados com maior ênfase pela mídia influenciam na definição do que é mais importante 

por parte do público. Determinando a atenção, o pensamento e a ação dos sujeitos, aspectos 

relacionados ao estágio inicial na formação da opinião pública. “Os públicos usam estas 

saliências da mídia para organizar suas próprias agendas e decidirem quais assuntos são os 

mais importantes” (McCOMBS, 2009, p. 18). Martins (2007, p. 86) considera que a teoria 
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“consiste, muito resumidamente, na capacidade dos veículos de comunicação de massa em 

pautar para a sociedade os temas de debate e de boa parte das interações do cotidiano 

(comentários, discussões)”.  

 Desta forma, vários estudos buscam identificar quais são as temáticas agendadas pelos 

meios de comunicação e quais são os seus efeitos sobre a opinião pública. Boa parte deles, 

analisa o agendamento sobre eleições e demais temas relacionados ao campo político. 

McCOMBS (2009), em a Teoria da Agenda, busca refletir e exemplificar por meio de 

diversas pesquisas como as agendas da mídia influenciam a agenda do público. Partindo da 

frase de Walter Lippmann, “O mundo com o qual devemos nos envolver politicamente está 

fora do alcance, fora do campo de visão, indisponível à mente” (LIPPMANN, 1922, p. 29 

apud McCOMBS, 2009, p. 17), o autor enfatiza a ideia da potencialidade que exercem os 

meios de comunicação sobre o agendamento do público em relação aos assuntos provenientes 

do campo político e, mais ainda, sobre a mídia como única ferramenta de acesso do cidadão 

comum aos acontecimentos da esfera política. 

 Martins (2007), no artigo “Sociedade, esfera pública e agendamento” propõe a 

reflexão sobre o processo de agendamento de maneira inversa, o “contra-agendamento”, ou 

seja, o agendamento da sociedade para os meios de comunicação. O autor considera a 

existência de três tipos de agendamento midiático: o autônomo, o heterônomo e o 

institucional (ou “contra-agendamento”). Esse último processo comunicacional é possível, 

principalmente, por meio da atividade de advocacy8, que é um elemento qualificador da ação 

desse tipo de agendamento.  

Os assuntos pautados pelo agendamento institucional buscam por meio da visibilidade 

proporcionada pelos meios de comunicação institucionalidade, legitimidade, atenção e 

compreensão da sociedade civil sobre um tema de interesse público. Um dos exemplos 

citados no referido artigo é a discussão sobre a Síndrome de Down, a qual “conta com um 

amplo entorno de proteção, associativismo e de advocacia de direitos e condições especiais 

[...] além de campanhas de publicidade institucional, tanto da iniciativa do Estado quanto da 

sociedade” (ibidem, p. 100). Nos últimos anos, o tema ganhou destaque na agenda midiática 

brasileira através de telenovelas e por meio do ex-jogador de futebol e atual senador Romário, 

pai de uma menina portadora da síndrome.  

                                                           
8 “Falar ou advogar em nome de outro a fim de obter justiça” ou “propor ou recomendar alguma coisa a alguém”. 

(MARTINS, 2007, p. 88). 
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Outro aspecto do agendamento midiático que deve ser levado em conta é a respeito da 

fixação da agenda. A qual depende, não somente da saliência proposta pelos meios de 

comunicação sobre determinado tema, mas também da situação social em que se encontram 

os sujeitos. Na conjuntura atual do Brasil, momento em que o país se encontra mergulhado 

em uma convulsão social e política, após recente impeachment presidencial, sob um governo 

com baixos índices de popularidade9, vários políticos e grandes empresas sendo alvo de 

investigações na “Lava-Jato”, altos índices de desemprego e grave crise econômica, todas as 

notícias envolvendo pessoas públicas, principalmente quando membros do governo, 

possivelmente têm grande repercussão na agenda pública. 

McCombs (2009) aborda ainda, a agenda de atributos ou agendamento de segunda 

dimensão, o qual se aproxima do enquadramento. Os atributos são características dos objetos 

que são exaltados pela mídia para reforçar o agendamento e que, em algum grau, podem 

contribuir não somente para influenciar sobre o que o público pensa, mas também no 

entendimento acerca das temáticas abordadas. Conforme o autor, “nos termos de um 

agendamento de segunda dimensão, enquadramento é a seleção de – e ênfase – nos atributos 

particulares de uma agenda da mídia quando se tratar de um objeto” (ibidem, p. 137).  

Assim, nem todo o atributo é enquadramento. 

 

Os enquadramentos têm sido descritos como ‘um esquema de interpretação’. O 

agendamento de atributos foca na habilidade da mídia em influenciar como nós 

capturamos os objetos. Os enquadramentos chamam nossa atenção para as 

perspectivas dominantes destas imagens que não somente sugerem o que é relevante 

e irrelevante. (McCOMBS, 2009, p. 140).  

 

Os atributos de objetos, ou agendamento de segunda dimensão, são como mecanismos 

ou dispositivos de enquadramento. Podendo ser encontrados, por exemplo, na categoria de 

“representação”, descrita no capítulo metodológico desta pesquisa e utilizada nas análises. 

  

 

 

                                                           
9 Em pesquisa divulgada pelo Instituto DataFolha, em 12 de dezembro de 2016, a reprovação do governo Temer 

foi de 51% (em julho este número era de 31%). Os que avaliam o governo como ótimo ou bom caiu de 14% para 

10%, 34% consideram o governo regular. 40% dos brasileiros consideram o governo Temer pior do que o 

governo Dilma. 75% acreditam que Temer defende os mais ricos, 65% o consideram falso e 50% dos brasileiros 

pensam que ele é autoritário. O dado mais interessante da pesquisa de opinião revela que 63% dos brasileiros 

gostariam que Temer renunciasse para que houvesse nova eleição direta para a Presidência da República. A 

pesquisa pode ser acessada neste endereço:< http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2016/12/1840600-

reprovacao-a-temer-sobe-para-51.shtml>  



26 
 

 

1.3.2 O conceito de Enquadramento: perspectivas teóricas 

  

As análises que se utilizam dos enquadramentos são encontradas em diversas áreas do 

conhecimento e tem como um dos precursores o sociólogo canadense Erving Goffman, por 

meio de seus estudos sobre os aspectos da vida cotidiana. A obra Frame Analysis foi 

publicada em 1974 e é considerada um marco teórico-metodológico das ciências sociais, junto 

de outros títulos como “A representação do eu na vida cotidiana”, “Manicômios, prisões e 

conventos”, dentre outras, sendo o autor um dos mais estudados e lembrados no âmbito 

acadêmico.  

 Em Frame Analysis, traduzida para o português pela editora Vozes como “Os quadros 

da experiência social: uma perspectiva de análise”, Goffman explica que as experiências dos 

indivíduos são resultado da realidade em que esses estão inseridos. Portanto, a realidade é 

emoldurada pelos quadros de sentidos produzidos e interpretados pelos sujeitos de acordo 

com as experiências vividas. De acordo com ele: 

 

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; quadro é a palavra [usada para se] referir a esses 

elementos básicos que sou capaz de identificar. (2012, p. 10). 

 

Outro considerado predecessor nos usos do conceito de enquadramento é o 

antropólogo Bateson (1955), que “investiga as premissas psicológicas necessárias para se 

decifrar e dar sentido aos fatos e acontecimentos, explicando que existem elementos conexos 

em um texto e, com base neles, um tema ou tópico é definido ou entendido pelos seus 

receptores” (SCHAEFER, 2014, p. 158). 

 Porém, foi em 1978 que Gaye Tuchman aplicou os estudos de enquadramento ao 

jornalismo, na obra “Making News: a study in the construction of reality”. Mas foi somente a 

partir da década de 1980 que os estudos de enquadramento aplicados às pesquisas em 

comunicação ganharam maior força, destacando-se entre os teóricos Gintlin, Gamson, 

Modigliani e Entman, no Brasil destaca-se Porto, Vimieiro, Dantas e Maia. 

 Ana Carolina Vimieiro defendeu sua dissertação de mestrado na Universidade Federal 

de Minas Gerais, no ano de 2010, sob orientação da professora Rousiley Maia. Vimieiro 

analisou os enquadramentos propostos pela mídia brasileira acerca da temática da deficiência. 

Para tanto, analisou as construções discursivas dos jornais Folha de S. Paulo e O Globo e da 

Revista Veja, durante as décadas de 1960 a 2008. Como resultado do estudo, identificou duas 
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fases no comportamento de uma cultura pública sobre o tema, a primeira com ideias de 

integração, valor moral de piedade em relação às deficiências e abordagem médica. A 

segunda fase é marcada pela defesa dos direitos dos portadores de deficiências, como a 

inclusão social. A autora considera que: 

 

o conceito de frame apresenta afinidades teóricas e aportes metodológicos que 

permitem a articulação necessária para identificarmos entendimentos gerais, 

construídos com base na cultura, de forma ampla, e que se materializam 

discursivamente, criando então uma trajetória discursiva. (VIMIEIRO, 2010, p. 

58). 

 

 Em outro estudo, juntamente com Marcela Dantas (2009), as pesquisadoras propõem 

como operacionalizar os enquadramentos propostos pela mídia quando o assunto em debate 

trata de temas de ordem pública. Verificando que tanto os aspectos explícitos nos textos, 

quanto os aspectos implícitos, correspondentes ao nível cultural, indicam qual o 

enquadramento está sendo proposto pela mídia. Elas consideram que a junção destes aspectos 

formam os “pacotes interpretativos” acerca dos temas. A abordagem dos “pacotes 

interpretativos” foi elaborada por Gamson e Modigliani (1989) e Gamson e Lasch (1980) e 

adaptada e reelaborada pelas autoras. 

Os enquadramentos são, portanto, como chaves de sentido que permitem a 

compreensão do que está sendo dito. Estes sentidos são baseados nas construções discursivas 

que circulam socialmente, por isso dizemos que são culturais. Por exemplo, os 

enquadramentos da Revista Veja, na edição de 18 de março de 2015 (PRATES A. C; 

POZOBON, R. O., 2016), que propõem que a Presidente da República é a culpada pela crise 

econômica e de que ela está sem saída, são acionados nos textos pelos jornalistas que 

recorrem a diversos acontecimentos e, até mesmo, a números relativos às avaliações do 

campo econômico, para justificar o que está sendo dito. Muitas vezes retomam fatos do 

passado, como o impeachment do ex-presidente Collor, para argumentar sobre a possibilidade 

do impeachment de Dilma. 

Podemos considerar também, que “Os enquadramentos são construtos sociais, 

articulados por meio do discurso, que circulam pelo ambiente social e que podem se 

manifestar e, logo, serem analisados, em diversos âmbitos” (VIMIEIRO, 2010, p. 66). Com 

base na compreensão que os autores citados têm sobre os enquadramentos, ressaltamos que 

eles não são criações fictícias ou fantasiosas da mente dos profissionais da comunicação (no 
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caso dos enquadramentos da mídia), mas sim discursos, pensamentos e opiniões já existentes 

e que são por vezes reforçados, enfatizados ou “abafados” nos discursos midiáticos. 

 Reese (2001) trabalha ainda com a ideia de que os enquadramentos são princípios 

organizadores dos discursos, os quais são utilizados para “estruturar significativamente o 

mundo social” (REESE, 2001, p. 12). Sendo que as formas de entender o mundo, produzidas 

pelos enquadramentos, “são desenvolvidas com o uso de todos os recursos simbólicos verbais 

e visuais disponíveis” (ibidem). Ou seja, é por meio desses princípios organizadores que 

acionamos sentidos ao que lemos, vemos e ouvimos; sendo que, a interpretação individual 

sobre os fatos é influenciada pela bagagem cultural e social do indivíduo. Portanto, o 

enquadramento é relativo e pode ser compreendido e interpretado de maneiras diferentes por 

diferentes pessoas nos variados contextos de recepção.  

 O autor complementa, “enquadres podem ser melhor vistos como um princípio 

abstrato, uma ferramenta ou um “esquema” de interpretação que trabalha por meio dos textos 

da mídia para estruturar o significado social” (REESE, 2001, p. 15). Carvalho (2009, p. 13), 

professor na Universidade Federal de Minas Gerais, argumenta em relação aos 

enquadramentos, que eles “são essenciais à compreensão dos modos como o jornalismo, em 

constante interação e, portanto, negociação com outros atores sociais, promove 

enquadramentos dos acontecimentos”. Reese alerta para o fato de que “o que é visto em textos 

da mídia é, muitas vezes, o resultado de muitos princípios concorrentes e inter-relacionados 

de fontes em conflito e dos próprios profissionais de mídia”. (2001, p. 15). Assim como de 

campos sociais, interesses econômicos e políticos conflitantes. 

 

os meios de comunicação são interesses econômicos poderosos, muitas vezes 

distantes das audiências a que servem, produzindo notícias como uma 

mercadoria, gerando enquadres que possam distorcer o tanto quanto iluminam o 

nosso mundo social. O modelo de enquadramento se aproxima mais do que 

muitas áreas de pesquisa em nosso campo para colocar questões importantes e 

inteligíveis de interesse comum para os estudiosos, os fiscalizadores da imprensa 

e, finalmente, também o público. (ibidem, p. 29, tradução nossa). 

  

Percebemos que os enquadramentos quando repetidos ao longo do tempo ganham 

notoriedade, sendo influenciados e influenciadores das maneiras como os fatos são 

reintroduzidos e ressignificados nos discursos sociais. Tendo como objetivo identificar como 

os enquadramentos sobre uma temática se desenvolvem e se modificam com o passar do 

tempo e com o decorrer dos acontecimentos, pesquisadores como Gamson e Modigliani 

(1989) dedicaram-se ao estudo do discurso da mídia sobre energia nuclear, comparando os 
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enquadramentos midiáticos propostos e as transformações da opinião pública, durante os anos 

de 1945 até a década de 1980. Conforme os autores (1989, p. 2, tradução nossa): 

 

o discurso da mídia é parte do processo pelo qual os indivíduos constroem 

significado, e a opinião pública é uma parte do processo por meio do qual os 

jornalistas e outros promotores culturais desenvolvem e cristalizam o significado 

do discurso público. 

  

 Gamson e Modigliani ressaltam que não significa que o discurso midiático irá definir 

efetivamente a opinião pública, mas que a repetição dos enquadramentos sobre um mesmo 

assunto são ferramentas importantes para criar padrões de entendimento dos fatos, sendo mais 

facilmente utilizadas pela audiência. 

  

1.3.3 Enquadramentos da mídia: construções de sentido 

  

A busca pela identificação dos enquadramentos midiáticos nada mais é do que a busca 

pela compreensão da construção de sentidos ofertados pela mídia sobre determinados fatos 

sociais. “Aqui, os enquadramentos são tratados como esquemas interpretativos, chaves de 

sentido, que organizam as interpretações coletivas ao associar elementos da realidade social.” 

(VIMIEIRO; DANTAS, 2009, p. 4-5). Assim sendo, os enquadramentos midiáticos são 

compreendidos enquanto aspectos intrínsecos nos textos e que carregam sentidos ligados à 

cultura, fazem parte de significações contidas nos discursos que circulam no social, os quais 

são internalizados e naturalizados, tanto pelos jornalistas, quanto pelos indivíduos que 

consomem os produtos midiáticos. 

Assim, reporta-se ao conceito de ethos e habitus do sociólogo Pierre Bourdieu (1994). 

O qual explica que os dois conceitos são originados na ação social, o primeiro ligado ao 

conjunto de regras de conduta a que os sujeitos estão submetidos, e o segundo aos aspectos do 

fazer cotidiano que de forma inconsciente direcionam a atuação destes agentes. Portanto, a 

formação e a assimilação dos enquadramentos midiáticos pela audiência diz não somente da 

ideia que o profissional da mídia quer transmitir, mas também será compreendido pelo sujeito 

conforme as suas experiências de vida lhe permitam. Os quadros propostos serão 

internalizados de diferentes formas. Estes sentidos que a mídia fabrica dizem mais do social 

do que do individual. “Os próprios jornalistas e outros produtores de conteúdo midiático estão 

imersos nesse pano de fundo cultural que os transpassam e que eles também ajudam a 

construir”. (VIMIEIRO, 2010, p. 66). 
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 Assim como em Goffman (2012), Gamson e Modigliani (1989, p. 2) consideram que 

os “indivíduos trazem as suas próprias histórias de vida, interações sociais e predisposições 

psicológicas para o processo de construção de significado; eles se aproximam de um assunto 

com base em algum esquema anterior”. Sendo que faz parte da sociedade contemporânea a 

cultura midiática, pois a mídia é uma instituição presente no cotidiano dos indivíduos desde o 

seu nascimento. Com base nesta obviedade, fica claro como as chaves, ou quadros de sentido, 

propostos pela mídia para explicar os acontecimentos do mundo, contribuem para como 

compreendemos as realidades e que fazem parte, portanto, de nossa experiência social 

mediada pelos meios de comunicação. 

 Os autores norte americanos consideram ainda que em um discurso público há, na 

verdade, um conjunto de discursos interagindo em diferentes fóruns. Sendo a mídia, apenas 

mais um desses fóruns. Porém, alertam para o fato de que se a preocupação em relação a estes 

discursos está em como eles serão interpretados pela opinião pública, “então o discurso da 

mídia domina a ampla cultura de uma temática, refletindo-a e contribuindo para a sua 

criação”, pois segundo eles, os jornalistas “contribuem com seus próprios enquadramentos e 

inventam os seus próprios slogans inteligentes, com base em uma cultura que compartilham 

com a sua audiência” (GAMSON; MODIGLIANI, 1989, p. 3). 

 Os enquadramentos salientam certos aspectos da realidade e “submergem” outros. A 

importância de identificarmos os enquadramentos midiáticos está no fato de que, por meio 

deles, podemos compreender os sentidos que circulam socialmente a respeito de uma dada 

temática (VIMIEIRO, 2010). No caso do presente estudo, o objetivo é compreender quais os 

sentidos são acionados pela mídia acerca de momento político importante em que, pela 

segunda vez na história do país, um presidente da República sofre impeachment.  

Portanto, a escolha da perspectiva conceitual desta pesquisa está ancorada na ideia dos 

enquadramentos como processos cognitivos que permitem que dispositivos simbólicos nos 

textos e imagens acionem significados que permitam a compreensão do que está disposto de 

forma instantânea. Ou seja, eles são as ideias organizadoras centrais (GAMSON; 

MODIGLIANI, 1989). 

 Alessandra Aldé em sua tese de doutoramento (2001) pesquisou a influência da mídia 

na formação das atitudes políticas dos cidadãos comuns. Ela verificou que efetivamente “os 

meios de comunicação contribuem para a construção de esquemas explicativos socialmente 

compartilhados” (p. 187). Consequentemente os enquadramentos que são propostos pela 

mídia são importantes na compreensão dos cidadãos acerca do mundo público. A autora 
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conclui que se os meios de comunicação contribuem para a formação das representações dos 

indivíduos sobre política é sinal de que a mídia torna-se “arena de constituição e negociação 

da legitimidade política” (ibidem, p. 189). 

 Aldé salienta que sendo a mídia o principal meio de acesso dos cidadãos a respeito dos 

assuntos políticos é necessário que se investigue quais os enquadramentos midiáticos 

predominantes e a pluralidade da informação política. Pois segundo ela, “Enquadramentos 

restritos limitam as possibilidades de discurso dos cidadãos sobre a política; a homogeneidade 

dos atalhos ou enquadramentos disponíveis na esfera pública gera distorções no processo 

democrático” (ibidem). Logo, a busca dos sujeitos pela informação através dos meios de 

comunicação é positiva para a formação política e para a democracia. 

As constatações da pesquisadora reforçam os posicionamentos e as reflexões 

realizadas sobre os aspectos conceituais da teoria do enquadramento adotados nesta pesquisa, 

reforçando, ainda, a contribuição da perspectiva para os estudos em comunicação e política. 
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CAPÍTULO II – RELAÇÕES ENTRE OS CAMPOS POLÍTICO E MIDIÁTICO 

 

 Neste capítulo, abordamos alguns aspectos relativos à mídia e à política. Para tanto, 

buscamos auxílio no conceito de campo social do francês Pierre Bourdieu (1989). Assim, 

buscamos apontar a relação de tensionamento e reciprocidade existente entre esses dois 

campos sociais. Utilizamos ainda, alguns autores que nos ajudam a refletir sobre essa relação 

por meio dos processos de espetacularização e da personalização da política, assim como da 

ideia de “espetáculo político-midiático” (WEBER, 2011).  

 

2.1 O CAMPO POLÍTICO 

 

Sobre a concepção do conceito de campo social, Bourdieu (1998) afirma que partiu da 

mesma atitude que o fez discorrer na conceituação de habitus10. A ideia serviu primeiro para 

refletir sobre a pesquisa científica. Segundo ele, as correntes de pensamento tendiam a ignorar 

a esfera de produção como espaço social de relações objetivas. Na elaboração do conceito, o 

sociólogo partiu de uma crítica da visão interacionista das relações entre os agentes religiosos, 

proposta por Max Weber. Posteriormente, ele dedicou-se a aplicar a noção ao estudo de 

outros setores, como alta costura, literatura, política, filosofia. Segundo o autor, as repetições 

metodológicas a diferentes especificidades do social conduzem a “repetições fastidiosas”, mas 

que fazem parte do habitus científico. 

 

Compreender a gênese social de um campo, e apreender aquilo que faz a 

necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que nele se 

joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo que nele se geram, é explicar, tornar 

necessário, subtrair ao absurdo do arbitrário e do não-motivado os atos dos 

produtores e as obras por eles produzidas e não como geralmente se julga, reduzir ou 

destruir. (BOURDIEU, 1998, p. 69). 

 

O campo social pode ser compreendido como uma estrutura social de relações 

objetivas, orquestradas por agentes que ocupam determinadas posições dentro do campo, 

posições que determinam as formas de interações entre esses agentes. Conforme Miranda, “é 

um espaço social estruturado, um campo de forças – há dominantes e dominados, há relações 

                                                           
10 Bourdieu (1994, p. 61) define o conceito de habitus como: “um sistema de disposições duráveis, estruturas 

estruturadas predispostas a funcionarem como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e 

estruturador das práticas e das representações que podem ser objetivamente “reguladas” e “regulares” sem ser o 

produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas ao seu fim sem supor a intenção consciente dos fins e o 

domínio expresso das operações necessárias para atingi-los e coletivamente orquestradas sem ser o produto da 

ação organizadora de um regente”. 
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constantes, permanentes, de desigualdade, que se exercem no interior deste espaço – que é 

também um campo de lutas para transformar ou conservar este campo de forças.” (2005, p. 

57). De maneira simplificada, o habitus é, portanto, as ações inconscientemente 

automatizadas pelos agentes de determinado campo social, são regras, gestos, ideias, 

representações que fazem parte do modus operandi daquele campo, “disposição incorporada, 

quase postural” (BOURDIEU, 1989, p. 61).  

Sobre o campo político, o autor considera como “o lugar em que se geram, na 

concorrência entre os agentes que nele se acham envolvidos, produtos políticos, problemas, 

programas, análises comentários, conceitos, acontecimentos” (1989, p. 164). O campo 

político é, por excelência, um espaço desigual, ele é “campo de forças e campo das lutas que 

têm em vista transformar a relação de forças” (ibidem, p. 164). Processo que se inicia na 

relação de disparidade em que se encontram os mandantes (representados) dos seus 

mandatários (representantes), e dos primeiros para com os “instrumentos de produção 

política”. Referente a esse aspecto, outra expressão da desigualdade no campo se dá em 

relação à participação política. Conforme o autor, a divisão de acesso ao campo acontece de 

acordo com o volume de capital econômico e, principalmente, cultural. Sendo os produtos do 

campo político instrumentos de percepção e de expressão, ele “exerce de fato um efeito de 

censura ao limitar o universo do discurso político e, por este modo, o universo daquilo que é 

pensável politicamente, ao espaço finito dos discursos suscetíveis de serem produzidos ou 

reproduzidos” (ibidem, p. 165).  

 A estrutura do campo político determina as tomadas de posição, que por sua vez, são 

relacionadas aos constrangimentos e interesses relativos a uma posição específica dentro do 

campo. O campo político é, sobretudo, um espaço de luta pelo poder. Esta luta dá-se pelo 

direito de falar e de agir em nome das pessoas, as quais os sujeitos políticos representam 

(BOURDIEU, 1989). Desta maneira, percebe-se a importante relação entre o campo político e 

o midiático: o primeiro necessita para dar força às suas lutas e reivindicações da reprodução 

de manifestações políticas visíveis e que sejam aceitas por uma maioria da população, ou que 

ao menos não sejam contrariadas por esta. Sendo que todas as decisões políticas fazem parte 

de uma esfera pública de interesse da sociedade e que, consequentemente, são de interesse dos 

meios de comunicação.  

 Já a dominação do campo político sobre o campo midiático pode se dar de duas 

maneiras: simbólica ou material (MIRANDA, 2005). A primeira refere-se ao poder de 

agendamento do campo político, assim como da relevância que os acontecimentos 
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procedentes do campo exercem sobre a sociedade, os quais serão pauta para o jornalismo. 

Enquanto que a dominação material acontece através de constrangimentos econômicos que o 

Estado pode gerar no campo midiático por meio das verbas de publicidade, incentivos fiscais, 

concessões. 

Porém, são muitos também os exemplos do poder da mídia sobre os atores e as 

instituições políticas. A eleição e o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Melo e 

as manifestações de 2015 contra Dilma são exemplos expressivos da interferência da mídia no 

andamento de acontecimentos oriundos do campo político. As manifestações populares contra 

o governo Dilma (ocorridas nos dias 15 de março, 12 de abril, 16 de agosto e 13 de dezembro 

de 2015), organizadas por movimentos como o MBL (Movimento Brasil Livre), o qual atuou 

juntamente com partidos da oposição na elaboração do documento que deu origem ao 

processo de impeachment, foram agendadas por veículos de imprensa. Sendo, o pedido de 

afastamento da presidente “alimentado” pela grande mídia. São prolíficos e atuais os artigos 

científicos e demais pesquisas sobre o assunto11, em que boa parte deles tem apontado que a 

mídia atuou de maneira tendenciosa. Pois, além de agendar as manifestações de grupos 

contrários ao governo Dilma, os grandes veículos de comunicação noticiaram os 

acontecimentos relativos às passeatas, buzinaços e panelaços de forma a intuir amplo apoio da 

população ao impeachment. “Observou-se uma cobertura da imprensa privada favorável às 

manifestações pró-impeachment, com abertura de páginas para o evento, imagens aéreas, 

fotos abertas em grandes proporções” (OLIVEIRA, 2016, p. 83).  

Durante os dias dos protestos contra Dilma, emissoras de TV realizaram boletins ao 

vivo. E mesmo antes das manifestações, diversas chamadas com divulgação de horário e local 

dos protestos foram feitas, assim como a divulgação das páginas nas redes sociais, que tinham 

como objetivo a promoção de tais manifestações. Os jornais impressos também realizaram 

ampla cobertura dos protestos. Em comparação à cobertura das manifestações pró-Dilma, 

pelos mesmos meios de comunicação, é possível identificar uma grande diferença tanto nas 

construções narrativas e manipulação das imagens, quanto na proporção de material 

                                                           
11 TAVARES, Frederico; BERGER, Christa; VAZ, Paulo. Um golpe anunciado: Lula, Dilma e o discurso pró-

impeachment na revista Veja. Revista Pauta Geral – Estudos em Jornalismo, Ponta Grossa, vol. 3, n. 2, p. 20-

44, Jul/Dez. 2016.  

CHAIA, Vera. O impeachment de Dilma Rousseff??? Em Debate. Belo Horizonte, v. 8, n. 2, p. 47-54, abr. 

2016. 

SANTOS, Boaventura S. Brasil ainda pode evitar o “novo” golpe. In: Outras Palavras. Mar. 2016. Disponível 

em: <http://outraspalavras.net/brasil/boaventura-no-brasil-havera-tempo-contra-o-golpe/>. Acesso em: 03 mar. 

2017 
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produzido e, ainda, na ausência ou menor quantidade de boletins ao vivo pelas emissoras de 

televisão.  

Em relação ao impeachment de Collor, destacamos pesquisa desenvolvida pelo 

professor e pesquisador Fausto Neto (1993), a qual aponta que os meios de comunicação 

anteciparam o discurso do impeachment. Conforme o autor, as estratégias discursivas 

utilizadas pelos meios analisados, não são marcadas pela função jornalística de fiscalização e 

auxílio ao poder público, “Mas de um “poder rival” ao da política na medida em que não só se 

define como espaço de revelação, mas como próprio lugar de in-formação daquela”. (1993, p. 

42-43).  

 Percebemos desta forma, que os dois campos sociais estão envoltos em um processo 

de heteronomia (MIRANDA, 2005). Os líderes políticos necessitam da legitimação por parte 

da mídia e por parte dos eleitores. Uma vez que, o campo político está sempre preocupado em 

atender às demandas da sociedade civil e, assim, é dependente das opiniões públicas, as quais 

necessitam da mídia, tanto para formação, quanto para a expressão de seus julgamentos e 

valores. O campo midiático, por sua vez, é cada vez mais dependente do capital econômico. 

E, assim, é atravessado por interesses que fazem parte, principalmente, das lógicas do campo 

econômico, relação melhor abordada no tópico seguinte. 

Com base nestas reflexões sobre as lógicas12 de funcionamento da mídia e sua relação 

com a política, buscamos demonstrar que a relação entre os dois campos não é somente de 

tensionamentos, mas principalmente, de reciprocidade. 

 

Ou seja, não se pode reduzir essa relação ao predomínio da lógica política sobre a 

jornalística ou vice-versa. Trata-se de uma interação muito mais complexa. Os dois 

agentes permanecem vinculados a seus próprios campos e buscam a ampliação de 

seus capitais simbólicos específicos. No entanto, suas ações repercutem 

mutuamente, o que os obriga a, de alguma maneira, incorporar a lógica do outro em 

seu cálculo. São necessários ajustes delicados para garantir o máximo de proveito na 

relação, embora nunca ao ponto de alienar o parceiro. (MIGUEL, 2002, p. 177). 

 

Observamos uma relação muito tênue entre os campos, em muitos momentos um 

campo passa a trabalhar com práticas que não são de sua natureza e inicialmente não 

pertenciam às suas lógicas. Neste sentido, o espaço midiático pode servir ao campo político e 

a seus agentes para o acúmulo de capital político.  

                                                           
12 Lógica da mídia é compreendida aqui como os modus operandi dos meios de comunicação, as operações de 

ordem institucional, estética e tecnológica. Ou seja, são as propriedades de funcionamento da mídia enquanto 

campo social como, por exemplo, as de caráter simbólico e econômico; capitais sociais que muitas vezes são 

determinantes na influencia dos meios de comunicação sobre os demais campos e vice-versa. 
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2.1.1 Capital Político 

  

Bourdieu (1989) trabalha com dois tipos de capitais políticos, o “capital delegado” e o 

“capital transferido”. Em muitos casos o indivíduo passa a ocupar determinado cargo no 

campo político por conta de notoriedade conquistada em outro campo. Seja por meio de uma 

profissão que lhe deu visibilidade para almejar o cargo público, ou por ser reconhecido por 

características e qualidades que lhe conferiram credibilidade frente aos eleitores. 

Casos em que o capital social permitiu que agentes de outros campos ingressassem na 

carreira política são bastante comuns no Brasil. O ex-jogador de futebol e atual senador, 

Romário (PSB), os ex-jornalistas da RBS-TV e atuais senadores, Lasier Martins (PDT) e Ana 

Amélia Lemos (PP) são exemplos de agentes do campo político que ingressaram na vida 

pública através do campo midiático, por meio, então, de um “capital transferido”.  

Enquanto que o “capital delegado” é obtido pelo indivíduo ao adquirir o capital 

político por conta de função desempenhada em sindicato, partido, movimento social, ou outro 

cargo público, como secretarias etc., as quais já detém esse capital de acordo com uma 

trajetória de lutas e, portanto, de reconhecimento social. É como se o capital político fosse 

transferido ao sujeito, mas dentro do próprio campo político e, assim, este homem ou mulher 

adquire reconhecimento dentro da função desempenhada, o que lhe confere a condição 

necessária para alcançar o cargo eletivo tornando-se um agente do campo político.  

 Conforme Bourdieu, “o capital político é uma forma de capital simbólico13” (1989, p. 

187) ancorado nos valores de crença e de reconhecimento. Poder simbólico conferido aos 

agentes políticos (representantes) pelos eleitores (representados), os quais, portanto, estão 

submetidos a esse poder. Por isso, o voto é um ato de confiança – de confiar a um indivíduo a 

representação política de um grupo, de uma comunidade. “E, devido ao seu capital específico 

ser um puro valor fiduciário que depende da representação, da opinião, da crença, o homem 

político, como homem de honra, é especialmente vulnerável” (BOURDIEU, 1989, p. 188). 

Vulnerabilidade que está diretamente relacionada aos meios de comunicação. Pois, ao mesmo 

                                                           
13 “O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar 

ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase 

mágico que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito 

específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário. Isso significa 

que o poder simbólico não reside nos “sistemas simbólicos” em forma de uma “illocutionary force” mas que se 

define numa relação determinada – e por meio desta – entre os que exercem o poder e os que lhe são sujeitos” 

(BOURDIEU, 1989, p. 14). 
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tempo em que o político é vulnerável à mídia, porquanto uma exposição negativa pode 

prejudicá-lo, a vulnerabilidade condiciona ao líder político à aproximação com a mesma. 

 Antes de ancorar na política aquele que almeja o poder público necessita de alcançar 

seus eleitores e, para tanto, recorre à visibilidade proporcionada pelos meios de comunicação. 

Posteriormente, quando membro do campo político, necessita de tornar públicas as suas ações 

e projetos, mostrando aos representados que a confiança foi bem depositada e que está 

atuando pela garantia dos direitos dos mesmos. Para permanecer “na mídia” o agente político 

irá buscar a manutenção de uma boa relação com os jornalistas. Na maioria das vezes por 

meio de uma relação de troca, por um lado o político se dispõe como fonte de informação e, 

por outro, garante que suas ações dentro do campo político ganhem visibilidade. O que pode 

lhe permitir exercer, em algum grau, influência sobre o noticiário (MIGUEL, 2002). 

 Essa aproximação que o agente político busca ter com os profissionais da 

comunicação faz com que o discurso político se aproxime do discurso midiático. Um exemplo 

é o uso de frases e palavras de efeito em um discurso mais breve, com o objetivo de impactar 

os eleitores. Afinal, os últimos são afeitos aos discursos curtos e frases de efeito, exatamente 

por conta da afinidade que têm com os meios de comunicação, seja pelo contato com a 

televisão, ou com as novas tecnologias digitais que proporcionam interatividade e, sobretudo, 

agilidade.  

   

2.2 O CAMPO MIDIÁTICO 

 

Percebemos que o campo político é o lugar da produção social e o campo do 

jornalismo, ou o campo midiático, é o lugar da produção simbólica (BERGER, 2003). Por 

isto, a autora considera que o jornalismo pode ser detentor do capital simbólico. “O território 

de um campo constitui-se a partir da existência de um capital e se organiza na medida em que 

seus componentes têm um interesse irredutível e lutam por ele.” (ibidem, p. 21).  

Entendemos que é da natureza do campo político a luta pela obtenção e manutenção 

do poder; portanto, seu capital social específico. Já o campo midiático, tem por objetivo a 

obtenção e manutenção da credibilidade – seu capital social específico. Mas ao passo que a 

mídia busca constantemente manter a credibilidade frente a seus públicos, ela tem o poder de 

fazer crer. O discurso midiático tem por finalidade conquistar, informar, entreter e, até 

mesmo, manipular os destinatários de suas mensagens. Pois todas as relações de comunicação 

são relações de poder. Portanto, neste sentido a mídia também detém o capital simbólico. E é, 
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através do discurso, na busca pela conquista e manutenção do capital simbólico, no poder de 

fazer crer e de fazer sentir que os dois campos aqui abordados, político e midiático, se 

conectam. 

 

A partir do olhar da comunicação, quem constitui o dado pela enunciação, 

legitimando-o publicamente, na contemporaneidade, é o jornalista, já que a definição 

social do Jornalismo está na passagem do acontecido para o seu relato que, para 

Bourdieu, pertence ao poder simbólico (poder de consagrar pessoas e instituições) e 

faz parte da função mediadora da imprensa, não encontrando-se em nenhuma outra 

instituição, social ou cultural, a mesma competência. (BERGER, 1997, p. 6). 

 

Por meio da análise desta pesquisa e com base em observação da atuação da grande 

mídia brasileira, consideramos que uma das interferências entre o campo midiático e o campo 

político se dá em diversas circunstâncias em relação a um terceiro campo social, o econômico. 

Percebemos no discurso midiático a ampla defesa do neoliberalismo, corrente político-

econômica que historicamente vem sendo amparada pelos grandes meios de comunicação. 

Através dos ideais neoliberais há a defesa da mínima interferência do Estado na economia, 

redução de investimentos em programas sociais, ajuste fiscal, privatizações, comércio livre. A 

maioria das grandes empresas privadas, como os grupos proprietários das corporações 

midiáticas, por exemplo, o Grupo Globo, pertencente à família Marinho, e o Grupo Folha, da 

família Frias, defendem o liberalismo econômico. Pois, por meio das ideias defendidas pela 

corrente político-econômica neoliberal, essas empresas têm a possibilidade de crescer a ponto 

de tornarem-se monopólios e oligopólios. Os aspectos mencionados acima e que caracterizam 

alguns dos posicionamentos desta corrente político-econômica beneficiam essas grandes 

empresas privadas e, por isso, são ideais comumente defendidos pelos meios de comunicação 

tanto abertamente, como de maneira velada. 

A mínima interferência do Estado na economia e, consequentemente, o não controle 

deste sob as empresas, são defendidos por parte das grandes corporações privadas, porque a 

sua aplicação garante que estas possam atuar no mercado nacional e internacional de forma 

livre, proporciona a livre concorrência com outras empresas (chamada de concorrência de 

mercado imperfeita) etc., para que assim tenham maior aumento de capital. Portanto, os 

conglomerados de mídia buscam garantir a expansão de seus capitais, para tanto, atuam em 

diversos setores dentro do campo midiático: canais de televisão, rádio, jornais impresso, 

revistas, sites, gráficas, editoras e outros.   

Alguns dos posicionamentos neoliberais quando tomados pelos governos, tanto em 

nível federal quanto estadual, acabam por prejudicar outros setores da sociedade. Lesando 
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principalmente as camadas mais pobres. Assim, a ideologia neoliberal, defendida por meio do 

discurso midiático é difundida amplamente alcançando todas as camadas da sociedade e 

possibilitando, assim, a interferência da mídia nas decisões políticas. Processo que possibilita 

a ampliação do poder destes conglomerados midiáticos que se beneficiam das decisões do 

âmbito político e econômico. 

Sendo o campo midiático, o campo social responsável por mediar as relações entre os 

outros setores da sociedade, percebe-se que a política também busca atender às suas lógicas. 

Conforme Weber (2000, p. 13), o poder que a representação midiática exerce pode ser 

comparado ao poder político, porém “o poder da mídia, ao contrário da política, está na sua 

capacidade de difusão de outros poderes”.  

Deste modo, o tensionamento entre o campo midiático e os demais se inicia com o 

“olhar” de desconfiança que o percebem, pois questionam a sua autoridade para falar de 

temáticas que não o pertencem. Por outro lado, a necessidade de visibilidade faz com que os 

demais campos sociais recorram à mídia. E criem suas próprias equipes de comunicação 

dentro de empresas, de organizações, de instituições, para gerir a imagem de particulares e 

daqueles que exercem função pública.  

Dentre as mudanças acarretadas pela tensão entre o campo midiático e o campo 

político, talvez as mais evidentes sejam as provocadas no discurso político e em suas 

estratégias; quando, por exemplo, os agentes políticos contratam equipes de comunicação para 

auxiliá-los no contato com a imprensa e para aproximar-se dos eleitores sem a dependência 

direta das empresas de comunicação. O autor Luís Felipe Miguel, considera que a influencia 

mais notável da mídia sobre a política refere-se à formação do capital político e, considera 

ainda, que a presença dos políticos “em noticiários e talk-shows parece determinante do 

sucesso ou fracasso de um mandato parlamentar ou do exercício de um cargo executivo” 

(2002, p. 168).  

 Percebemos ainda, que a mídia apropria-se do discurso político e de expressões 

utilizadas por outros campos, para garantir sua legitimidade por meio de usos metafóricos da 

linguagem, o que demonstra a intenção em transmitir para seus públicos a ideia de 

aproximação, conhecimento, intimidade com os assuntos que não fazem parte do seu domínio, 

muitas vezes realizando constatações e acusações indevidas rompendo com regras da prática e 

da ética jornalísticas. De acordo com Rodrigues: 

 

Ao contrário dos outros campos sociais, que procuram na autonomização conceptual 

e terminológica a eficacidade simbólica da sua própria autonomização, o discurso 
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mediático procura na transposição conceptual e na metaforização terminológica o 

exercício da sua relação especular com os diferentes domínios da experiência e a 

eficacidade simbólica da sua função de mediação entre os outros campos sociais. 

(1999, p. 30) 

 

O que pode ser observado nos seguintes exemplos retirados de manchetes e títulos de 

artigos de opinião do jornal O Globo: “Temer aborta golpe de Lula e Renan para beneficiar 

Dilma” (artigo de opinião, 23/03/2016), “O governo perderá a batalha do impeachment na 

comissão da Câmara” (artigo de opinião, 24/03/2016), “A democracia não o demo” (artigo de 

opinião, 27/03/2016), “OAB diz que Dilma foi ‘açodada’ ao nomear Lula” (reportagem, 

28/03/2016), “Dilma agiu para evitar prisão de Lula, mostra grampo telefônico” (reportagem, 

16/03/2016). 

Com base na ideia de que todo discurso da mídia é a expressão de uma opinião, 

mesmo que seja a opinião da própria mídia, há em diferentes graus conteúdos políticos nas 

mensagens. “O discurso político, quando existe enquanto tal, expressa de modo mais ou 

menos eufemizado e universal a representação que os agentes fazem do mundo social, e pela 

qual elaboram suas diversas eleições, não só as políticas.” (MIRANDA, 2005, p. 106-107).  

Outro aspecto importante relacionado ao funcionamento dos campos sociais se refere à 

autonomia destes e ao seu processo contrário, a heteronomia. A qual “se processa quanto mais 

se aproximam do pólo do poder” (MIRANDA, 2005, p. 12). Portanto, a heteronomia é o 

processo que leva um campo a operar de acordo com regras externas que lhe são impostas. 

Ainda conforme o autor, a importância de avaliar-se a autonomia de um campo deve-se ao 

fato de assim facilitar a compreensão do funcionamento deste e de seu processo de resistência 

à violência simbólica; o qual se evidencia ser inerente a todo campo social na luta contra as 

interferências externas dos outros campos. 

Percebemos assim, a importância da legitimidade do campo e sua relação com a 

autonomia, pois a eficácia simbólica das mensagens, ou ideias, transmitidas pelo campo terá 

mais força quanto mais legítimo ele for considerado. Para a garantia da legitimidade e 

autonomia é imprescindível o capital social específico de cada campo. No caso da mídia este 

valor é a credibilidade.  

Uma das estratégias utilizadas pelos jornalistas e, principalmente, pelos veículos de 

comunicação para garantia da credibilidade é a defesa da objetividade14. Embora o conceito 

                                                           
14 “O ideal da objetividade sugere que os factos possam ser separados das opiniões ou juízos de valor, e que os 

jornalistas consigam uma distanciação relativamente aos acontecimentos do mundo real cujo significado e 

verdade eles transmitem ao público através de uma linguagem neutra e competentes técnicas de reportagem”. 

(HACKETT, 1999, p. 105). 
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de objetividade contribua para a autonomização e fechamento do campo midiático, em 

especial ao jornalismo, não consideramos as mensagens e discursos midiáticos como 

completamente neutros ou objetivos. Ao narrar os fatos cotidianos, os profissionais da 

comunicação o fazem a partir de uma posição social. Conforme Tuchman, “a objetividade 

pode ser vista como um ritual estratégico, protegendo os jornalistas dos riscos da sua 

profissão” (1999, p. 74).  

Há uma relação mais complexa do que a simples ideia do jornalista como mediador 

dos acontecimentos. Existem vínculos econômicos e empresariais que ligam o jornalista ao 

meio de comunicação ao qual representa, em que a empresa de comunicação, por sua vez, é 

dependente dos anunciantes. Relações que dizem respeito, ainda, às fontes de informação, aos 

sujeitos envolvidos nos acontecimentos e aos receptores das mensagens, que interpretam os 

acontecimentos midiáticos a partir de uma posição social específica, cuja compreensão 

dependerá da experiência social individual. Deste modo, também compreendemos que os 

enquadramentos midiáticos sobre determinada temática não são internalizados por todos da 

mesma maneira.  

Em julho de 2016, uma evidência da atuação midiática contrária à liberdade de 

expressão e informação, e que demonstra a intenção de intervenção da mídia sobre o campo 

político – ou seja, em oposição à ideia de objetividade jornalística, foi a manipulação de dados 

de uma pesquisa de opinião divulgada pelo Datafolha, do grupo Folha. Após três meses sem 

divulgação de pesquisas sobre o governo Temer ou sobre o processo de impeachment, estudo 

realizado pelo Datafolha divulgou que 50% dos entrevistados apoiam a permanência de 

Michel Temer na presidência. No entanto, a pergunta feita pelo instituto foi: “Na sua opinião, 

o que seria melhor para o país: que Dilma voltasse à Presidência ou que Michel Temer 

continuasse no mandato até 2018?”, excluindo o questionamento sobre a possibilidade de 

novas eleições presidenciais, por exemplo; a qual tinha tido grande adesão em pesquisa 

anterior. Segundo o instituto, 9% dos entrevistados não se posicionaram favoráveis a Temer 

ou Dilma, entre estes apenas 3% desejam novas eleições. Após a divulgação da pesquisa, o 

site The Intercept15 divulgou reportagem denunciando a Folha por fraude jornalística para 

favorecer o governo de Michel Temer. Dias depois, a Folha de S. Paulo divulgou novos 

                                                           
15 A reportagem pode ser conferida por meio do endereço: <https://theintercept.com/2016/07/20/folha-
comete-fraude-jornalistica-com-pesquisa-manipulada-visando-alavancar-temer/>. O Intercept realizou novas 

pesquisas juntamente com outros sites de informação revelando novas informações sobre a pesquisa do 

Datafolha, às quais podem ser acessadas aqui:< https://theintercept.com/2016/07/21/a-fraude-jornalistica-da-
folha-e-ainda-pior-surgem-novas-evidencias/> 
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dados16 obtidos pela pesquisa, em que 62% dos entrevistados afirmaram ser favoráveis à 

renúncia de Dilma e Temer e a convocação de novas eleições.  

Desde a primeira manifestação contra o governo Dilma, em março de 2015, foi 

possível identificar o apoio da grande mídia pelo impeachment presidencial. A primeira 

manifestação foi organizada, pautada e agendada pela mídia com antecedência para garantir a 

presença do maior número possível de manifestantes. O que demonstra o poder de influencia 

do campo midiático nas decisões tomadas pelos agentes do campo político. 

Com base em observações e pesquisas de diversos autores, consideramos que os 

grandes meios de comunicação no Brasil, além de historicamente realizar oposição ao Partido 

dos Trabalhadores (PT) e a todos os partidos defensores de uma posição ideológica de 

“esquerda”, atuou de forma mais incisiva contra o governo Dilma desde que movimentos 

conservadores passaram a apoiar as “Jornadas de junho de 2013”. “Em disputa nessas leituras, 

encontra-se a intolerância política sobre uma maneira de governar, incômoda para a visão de 

mundo dos donos da grande imprensa brasileira e seus interesses” (TAVARES; BERGER; 

VAZ, 2016, p. 29). 

Os autores consideram, ainda, que a instabilidade política do governo Dilma tem como 

marco inicial junho de 2013 e seu apogeu no acolhimento do processo de impeachment, em 

dezembro de 2015. Instabilidade provocada, segundo os autores, devido à atuação dos meios 

que priorizaram as discussões sobre a Operação “Lava-Jato” – representada como sinônimo 

da anticorrupção e, portanto, solução para os males provocados por um governo corrupto, 

instaurado desde que Lula assumiu a presidência. Eles avaliam igualmente que a grande mídia 

enfatizou as manifestações anti-Dilma e pró-impeachment em contraposição aos 

manifestantes simpatizantes do governo.   

 

2.2.1 A espetacularização e a personalização da política na mídia  

  

O espetáculo17 enquanto estratégia, utilizada pelo campo midiático e pelo campo 

político em sua interface com a mídia, favorece a personalização do poder. Em especial, 

                                                           
16 A reportagem da Folha de S. Paulo em que explica os dados divulgados anteriormente e que provocaram as 

denúncias, assim como os dados que não haviam sido divulgados pode ser conferida no endereço: 

<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/07/1793761-perguntas-feitas-em-pesquisa-datafolha-causam-
polemica.shtml> 
17 No dicionário, espetáculo significa: tudo o que atrai a vista; representação teatral, cinematográfica, circense; 

vista grandiosa ou notável; qualquer apresentação pública que impressiona ou é destinada a impressionar a vista 

por sua grandeza, cores ou outras qualidades. 
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quando o processo de personalização política é utilizado estrategicamente pelo campo 

midiático, por meio da construção noticiosa, o que intensifica também a espetacularização da 

política. Desta forma, espetacularização e personalização tornam-se estratégias que 

aproximam os dois campos e processos que se “retroalimentam”. 

 Por mais que aqui estejamos abordando o espetáculo na política por sua aproximação 

com a mídia, a espetacularização política antecede os meios de comunicação. Rubim (2002) 

explica que a relação do espetáculo com a mídia acontece somente no século XIX com o 

aparato sócio tecnológico dos meios de comunicação. Enquanto isso, o espetáculo já existia 

na política e na religião. “Hoje, o espetáculo encontra-se em medida significativa associado 

aos campos cultural e midiático, que apresentam interfaces crescentes, a partir da emergência 

de uma cultura cada vez mais “industrializada''. Isto é, midiatizada.” (RUBIM, 2002 , s/p).   

 Um dos autores mais importante e indispensável quando se trata do conceito de 

espetáculo é Guy Debord. Em “A sociedade do espetáculo” (1967), ao refletir sobre a 

sociedade moderna e capitalista ele argumenta que o espetáculo está relacionado à alienação, 

dominação e falsa consciência na construção de uma sociedade unificada. Na sociedade 

moderna existiria uma forte ligação entre espetáculo, imagem e tempo, evidente que essa 

relação tornou-se mais próxima na contemporaneidade. “O tempo do consumo das imagens, 

meio de ligação de todas as mercadorias, é o campo inseparável em que se exercem 

plenamente os instrumentos do espetáculo” (DEBORD, 1997, p. 105). Várias invenções 

modernas como os alimentos pré-cozidos e o transporte rápido, segundo o autor, teriam sido 

criadas para que as pessoas tivessem mais tempo livre para assistir à televisão.  

Atualmente no Brasil, apesar da internet, a televisão ainda é o meio de comunicação 

mais utilizado, os brasileiros passam em média 4h30min por dia assistindo às programações 

televisivas (BRASIL, 201418). O rádio, apesar de ter o uso diminuído em comparação a 

estudo realizado no ano anterior, ainda é o segundo meio mais utilizado no país, sendo que 

30% dos pesquisados ouvem diariamente. A internet é utilizada por 48% dos brasileiros, 

estando a escolaridade e a idade apontadas como as principais características que distinguem 

o uso que os mesmos fazem da internet. 

 

Entre os usuários com ensino superior, 72% acessam a internet todos os dias, com 

uma intensidade média diária de 5h41, de 2ª a 6ª-feira. Entre as pessoas com até a 4ª 

série, os números caem para 5% e 3h22. 65% dos jovens na faixa de 16 a 25 se 

                                                           
18 Os dados sobre o consumo de mídia foram consultadas na “Pesquisa Brasileira de Mídia, 2015”, realizada pela 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 
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conectam todos os dias, em média 5h51 durante a semana, contra 4% e 2h53 dos 

usuários com 65 anos ou mais. (BRASIL, 2014, p. 7). 

 

Interessante destacar, além disso, que 92% dos internautas conectam a internet por 

meio de redes sociais, sendo que o Facebook lidera o ranking de acesso com 83%. Já o uso de 

plataformas digitais na leitura de jornais é utilizada por somente 10% dos leitores. Todos 

esses dados nos permitem mensurar a importância que os meios de comunicação exercem no 

cotidiano da população e, assim, perceber o quanto a forma espetacularizada com que os 

meios abordam os acontecimentos proporciona uma cultura do espetáculo sob a égide do 

dever em informar. 

As características que Debord destacou na sociedade modernizada e espetacular foram 

intensificadas desde que a primeira edição do livro foi lançada, em 1967: a tecnologia nunca 

foi tão presente na vida cotidiana, principalmente por meio das redes sociais digitais (como 

destacamos acima são utilizadas por 92% dos internautas) as quais cumprem papel 

importante, não somente como ferramentas de entretenimento, mas também de trabalho, 

informação e educação; o segredo generalizado e a mentira sem contestação podem ser 

relacionados às manipulações político-midiáticas (MIGUEL, 2001) que historicamente têm 

demonstrado a fragilidade de nossa democracia e de nossas instituições. 

 

A mentira sem contestação consumou o desparecimento da opinião pública, que, de 

início, ficara incapaz de se fazer ouvir e, logo em seguida, de ao menos se formar. É 

evidente que isso traz importantes consequências para a política, as ciências 

aplicadas, a justiça e o conhecimento artístico. (DEBORD, 1997, p. 176). 

 

Com as inúmeras denúncias de escândalos políticos que ocorrem atualmente no Brasil 

é difícil pensar nos acontecimentos políticos divulgados pela mídia sem remeter ao espetáculo 

da política. E embora midiatização e espetacularização sejam processos distintos e que nem 

sempre acontecem simultaneamente (RUBIM, 2002), percebemos que a lógica dos meios de 

comunicação, em geral, é relacionada ao entretenimento, ao drama, à encenação e, ao 

espetáculo (GOMES, 1996). Uma vez que os meios de comunicação são, em primeiro lugar, 

empresas regidas pela ordem econômica e pela necessidade de venda de seus produtos – no 

caso de jornais impressos, revistas informativas e programas jornalísticos de televisão e rádio 

o produto principal é a informação. Quando a informação é vista como um produto que 

precisa ser vendido ela será “exposta” com todos os atrativos que visem despertar a atenção 

dos consumidores, como acontece com qualquer outro produto a ser comercializado. 



45 
 

 

Sendo assim, quando o assunto abordado pela mídia é relacionado à política a lógica 

de veiculação das informações continua sendo comercial e, em grande parte, espetacular. Por 

isso Wilson Gomes argumenta que: “Estamos na época da política espetáculo, da política por 

sedução, do marketing político, da mídia-política, da política show, da política encantada, da 

espetacularização do poder” (1996, p. 30). Segundo o autor, todas essas características são 

consequências da aproximação entre a política e a mídia.  

Embora as reflexões do autor tenham sido publicadas em obra do início dos anos de 

1990 percebemos que as lógicas midiática e política, descritas acima, estão cada vez mais 

atuais devido à realidade contemporânea permeada pela comunicação digital. Consideramos 

que houve uma intensificação do processo de espetacularização da política. As estratégias de 

sedução dos agentes políticos, o marketing político e as assessorias de comunicação e 

imprensa estão cada vez mais profissionalizados. O uso das redes sociais digitais como 

ferramenta para aproximação com os eleitores tornou-se outra preocupação dos agentes 

políticos, realidade antes inimaginável, afinal o contato dos líderes com seus públicos dava-se 

de maneira bem mais restrita e em poucas ocasiões, principalmente durante os períodos de 

campanhas eleitorais.  

A questão da aproximação entre mídia e política e as estratégias do marketing político 

revelam outra situação sobre a espetacularização da política que é relacionada à imagem do 

homem público. A sociedade do espetáculo faz com que as aparências sejam mais valorizadas 

do que outras características dos indivíduos. No caso dos agentes públicos, a imagem obtém 

mais valor do que o discurso e as ideias. Cioccari (2015) argumenta que em uma sociedade 

em que tudo é reduzido às aparências, a política “vende” a imagem dos homens públicos 

como produtos, o que ela chama de “político-produto”. A política “transformou-se em cultura 

do consumo perdendo toda a distância crítica (CIOCCARI, 2015, p. 48). Conforme a autora, o 

capitalismo atrelado ao domínio da imagem deu poder à publicidade subjugando as 

ideologias.  

A autora pesquisou casos de figuras conhecidas midiaticamente e que alcançaram a 

carreira pública, como é o caso do Deputado Federal Tiririca (PR), comediante que ficou 

famoso devido às participações em programas televisivos voltados ao entretenimento. Com o 

slogan “Vote Tiririca, pior que tá não fica”, ele foi o deputado federal mais votado nas 

eleições de 2010 e um dos mais votados em 2014. Alguns especialistas acreditam que a 

explicação do sucesso de Tiririca nas urnas deve-se ao chamado “voto de protesto”. No 
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Brasil, há uma desconfiança19 generalizada na política, também muito atrelada à atuação da 

mídia e a excessiva e espetacular divulgação de escândalos político-midiáticos.  

A visibilidade e publicidade das ações dos políticos são aspectos essenciais para a 

manutenção dos agentes no campo. Características que nasceram junto à política no mundo 

antigo, quando os gregos debatiam e decidiam os assuntos relacionados à pólis em praça 

pública, ou melhor, na ágora. Mas ao mesmo tempo em que os agentes do campo político 

necessitam da visibilidade midiática, o seu excesso pode ser prejudicial, tanto aos 

personagens, quanto aos sistemas e partidos políticos, evidenciando os processos de 

espetacularização e de personalização política. 

 

Ao revelarem-se perante os meios de comunicação, os actores políticos podem 

deixar a descoberto acções ou segredos que deveriam, imperiosamente, permanecer 

na obscuridade dos bastidores e da esfera secreta. Por outro lado, o jornalismo de in-

vestigação, que é, muitas vezes, um jornalismo intrusivo, personaliza a vida política 

e enfraquece as tradicionais fronteiras entre o público, o privado e o secreto. É deste 

modo que as luzes trazidas pela visibilidade mediatizada, que iluminam durante um 

período de tempo os actores políticos, se voltam contra o sistema que delas se serve. 

(PRIOR, 2011, p. 415). 

  

Na atual configuração do cenário político brasileiro, as notícias sobre política têm se 

pautado basicamente por meio de escutas telefônicas disponibilizadas pela justiça, vazadas de 

delações à Polícia Federal, gravadas por políticos e empresários, às quais são divulgadas pelos 

meios de comunicação. Apesar da importância que o jornalismo acaba desempenhando nestas 

situações como fiscalizador do poder público, percebemos a fragilidade das instituições 

jurídicas e políticas que em muitas ocasiões acabam por ter suas lógicas internas atravessadas 

pelos acontecimentos exteriores e pela pressão exercida pelo campo midiático. Muitos 

acontecimentos no cenário brasileiro durante o ano de 2016 demonstraram a falta de 

autonomia dos campos sociais frente às empresas midiáticas. Assim como o poder de 

manipulação de informações por parte destas. 

 Um exemplo foi a espetacularização com que a mídia abordou o caso da condução 

coercitiva do ex-presidente Lula para depor na Polícia Federal, em março de 2016, por conta 

de investigações da Operação Lava Jato. A ampla cobertura pelos meios de comunicação do 

fato tornou o depoimento de Lula um acontecimento comentado no país inteiro. Os veículos 

da imprensa acompanharam ao vivo a atuação policial desde a chegada à residência do ex-

                                                           
19 Sobre a desconfiança na política ver: GUAZINA, Liziane S. Quando cultura política e subcultura profissional 

jornalística andam de mãos dadas: a desconfiança na política em tempos de escândalos. In: HERRMANN, J; 

GUAZINA, L; PEREIRA, F. (org.). Novos questionamentos em mídia e política. Florianópolis: Insular, 2015. 

p. 43-73. 
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presidente. Durante toda a manhã os canais de televisão interromperam a grade de 

programação para acompanhar o acontecimento ao vivo. O juiz Federal Sérgio Moro, 

responsável pela Operação, foi amplamente criticado pela condução coercitiva, inclusive pelo 

Supremo Tribunal Federal, pois a coerção só deve ser aplicada quando há recusa do depoente 

em prestar o depoimento. Moro argumentou que expediu o mandato de coerção para evitar 

tumultos. Percebemos que a mídia atuou de maneira espetacular e tendenciosa na cobertura do 

depoimento de Lula à Polícia Federal, diferente de outros nomes de políticos e empresários 

investigados pela Operação e que também foram conduzidos coercitivamente, sendo pouco ou 

nada noticiado.  

 Compreendemos que, assim como a mídia aborda os assuntos sob a lógica espetacular, 

os outros campos quando necessitam da visibilidade midiática adaptam suas estratégias a fim 

de satisfazer as exigências dos meios de comunicação. O que acarreta na “adequação das 

estratégias políticas aos critérios midiáticos” (MIGUEL, 2001, p. 43). Afinal, quando a 

agenda midiática define as agendas dos outros campos sociais é normal que estes outros 

setores busquem a atenção da mídia para alcançar seus públicos. E assim, atuam também os 

agentes políticos. De acordo com Weber: 

 

Os sujeitos e instituições políticas controlam a veiculação de informações políticas e 

procuram ser incluídos, permanente e positivamente, nas pautas jornalísticas, junto 

às redes midiáticas, através do agendamento controlado da sua participação e 

ocupação de espaço. (2000, p. 15). 

 

Os líderes políticos necessitam mais do que os outros sujeitos da visibilidade de suas 

ações, seja para aproximar-se de seus eleitores, para divulgar projetos que necessitem de 

apoio, mas principalmente, durante os períodos oficiais de campanha eleitoral. Embora não 

seja somente neste período em que podemos perceber o processo de personalização política, é 

neste momento em que ele se intensifica. A personalização durante as campanhas acontece 

“através do emprego cada vez mais maciço de técnicas do marketing político, com o declínio 

do peso das ideologias veiculadas pelas máquinas partidárias tradicionais nas decisões de voto 

do eleitor” (BRAGA; BECHER, 2012, p. 3).  

Se antes a política priorizava as ideias, hoje o foco é nos personagens criados pelos 

líderes políticos (SCHWARTZENBERG, 1977 apud PETHS at al., 2015) com o auxílio dos 

meios de comunicação e as representações criadas para fabricar a imagem pública desejada. 

Os partidos políticos têm perdido espaço para os meios de comunicação, pois antes cabia a 

eles o papel de mediação das ideias defendidas entre candidato e eleitores, papel 
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desempenhado atualmente pela mídia. Desta forma, os partidos políticos tornam-se 

ferramentas a serviço do líder político (MANIN, 1995). A mídia, neste sentido, passa a operar 

de acordo com uma lógica que não é própria do seu campo. 

Alguns autores defendem o posicionamento de que não seria relevante o estudo da 

personalização da política em países presidencialistas, pela evidente centralização das 

campanhas na figura do líder (KARVONEN, 2010 apud SILVA, 2014). Entretanto, 

percebemos que há muitos aspectos da figura de um líder que podem ser enfatizados pela 

mídia antes, durante e após período eleitoral e que são relevantes para compreendermos a 

atuação do campo midiático sobre processos eleitorais e o andamento da política em geral. Do 

mais importante ao mais irrelevante fato da personalidade e do cotidiano de um líder, 

abordado pela mídia e, ou pela oposição, pode criar uma imagem positiva, ou negativa sobre 

aquele. Realçar a personalidade de um candidato em relação à sua trajetória política, projetos 

desenvolvidos, áreas de atuação, ideias, programa de governo e demais fatores que o 

destaquem frente aos demais candidatos é extremamente positivo e necessário. Mas ao 

contrário, enfatizar apenas características referentes à beleza, comportamento, vestimenta, 

simpatia e aspectos relacionados à privacidade são extremamente condenáveis e enfraquecem 

a discussão em torno da futura atuação administrativa do agente político. Compreendemos, 

portanto, que investigar a influencia da personalização na decisão de voto dos eleitores e 

como essa estratégia é também utilizada pelos meios de comunicação, antes e depois do 

período eleitoral, são relevantes para um melhor entendimento da comunicação política. 

 Não há consenso nas pesquisas sobre a temática se a personalização contribui para a 

aproximação dos eleitores com os agentes políticos, ou se o processo colabora para o 

enfraquecimento dos partidos e dos seus projetos políticos. 

De acordo com Peths (et al., 2015, p. 133): 

 

o risco imediato é associar ao líder todas as mazelas (ou avanços) do país – mesmo 

que isso seja fruto de ações planejadas e pontuais de outros órgãos do Executivo, 

bem como a execução das tarefas do Legislativo. Desta forma, a população passa a 

contestar ou elogiar, de maneira muitas vezes equivocada, atos de competência de 

outros poderes governamentais. 

 

 Em estudo sobre o uso das NTICs por deputados brasileiros e a relação deste uso com 

a personalização política, Braga e Becher (2012, p. 20) constataram que o Brasil está em uma 

“posição intermediária” sobre o índice de personalização, comparado com os parlamentares 

de outros países. No caso dos EUA, há uma relação fortemente personalizada do parlamentar 
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com seu eleitorado, e em países como Argentina, Uruguai e Paraguai, onde o processo 

eleitoral se dá por meio de lista fechada, há pouco incentivo para o uso da internet como uma 

ferramenta para a individualização do político. Em relação ao nível de “personalização 

política virtual”, os pesquisadores constataram que no Brasil não há uma distribuição 

homogênea comparando as diferentes regiões do país, nem mesmo pelas diferentes 

agremiações partidárias. 

Constatamos que a maior parte dos estudos sobre a personalização política são 

referentes ao período de campanhas eleitorais. A contribuição de nossa proposta é identificar 

como esse processo é evidenciado nos enquadramentos midiáticos sobre acontecimentos 

decorrentes das etapas do processo de impeachment de Dilma Rousseff. 

 Outro fator de personalização da política é a aproximação do discurso político ao 

discurso publicitário, pois ao modificar o discurso, por meio da representação, 

“aparentemente semelhante ao modus operandi da publicidade, o homem político busca 

ofuscar defeitos e ressaltar qualidades, independente de possuí-las ou não, que são oportunas 

ostentar.” (QUEIROZ; BRAGA, 2015, p. 3). 

Conforme Maria Helena Weber, a adequação dos discursos políticos ao discurso 

publicitário é um dos possíveis efeitos da “moderna comunicação política” (identificada pelo 

marketing político, principalmente durante as campanhas eleitorais). Conforme argumenta: “é 

possível haver um processo de deslocamento de votos em direção a um indivíduo político 

cujo discurso seja mais acessível, menos provocador e de rejeição a candidatos e partidos 

cujas estratégias discursivas sejam mais realistas e politizadas” (2000, p. 40). Podemos 

perceber que esta “moderna comunicação política” tem ultrapassado o período das campanhas 

eleitorais fazendo parte da divulgação das ações de governos, líderes e partidos 

continuamente.  

 Podemos, portanto, identificar a personalização da política para além dos períodos 

eleitorais quando, por exemplo, aspectos da personalidade dos líderes políticos, ou ações do 

âmbito da vida privada são enfatizados sobrepondo-se às suas tomadas de decisões enquanto 

governantes e dos projetos político-partidários. Alessandra Aldé (2001) entende o processo de 

personalização enquanto uma “relação subjetiva e afetiva dos cidadãos” para com seus 

representantes políticos. Podemos constatar que essa característica não surgiu na 

contemporaneidade, afinal a política sempre foi marcada pela argumentação e retórica e, 

assim, pela capacidade dos líderes de se posicionarem a respeito de diferentes temáticas, 

demonstrando carisma e conquistando seus públicos. Percebemos que a atuação da mídia e o 
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espaço ocupado por ela frente ao desenvolvimento tecnológico contribuem para que aspectos 

relacionados às figuras dos líderes ganhem maior repercussão que projetos, ideias ou 

ideologias partidárias. 

 Aldé constatou ainda, com base em entrevistas, que o posicionamento de eleitores 

sobre os líderes políticos e sobre figuras midiáticas, como âncoras de telejornais, é baseado 

em quadros de referência relacionados às vivências pessoais ou às temáticas televisivas, os 

quais são utilizados para interpretar a realidade. Conforme a autora, “esquemas simples e 

recorrentes, estereotipados, que organizam para cada indivíduo um discurso do senso comum” 

(2001, p. 185). Ou seja, a mídia sugere aos sujeitos como pensar e compreender os 

acontecimentos.  

O discurso político é contaminado pela linguagem midiática e seus discursos 

fragmentados, espetaculares, dramatizantes, correspondentes, como vimos, à lógica 

publicitária (GOMES, 1996). A autora considera ainda, que a atuação da mídia acarreta em 

“uma visão estereotipada e simplificada da política, que geralmente, devido aos 

enquadramentos predominantes nos principais meios, reforça atitudes políticas fracas e 

negativas” (ALDÉ, 2001, p. 186). Logo, temos uma diminuição na identificação partidária, 

por parte dos eleitores, e que dá lugar ao voto personalista centrado na esperança de uma 

renovação na política que fuja às legendas, às quais muitas vezes acionam quadros de sentido 

que remetem à corrupção e aos escândalos político-midiáticos. Embora, consideramos que 

não apenas a abordagem da mídia sobre as temáticas políticas contribuem para a diminuição 

na identificação partidária. Mas sim, decorre de um processo mais amplo relacionado aos 

diversos acontecimentos ao longo da história da formação política do país, determinantes para 

a cultura-política atual. 

 Charaudeau (2016) considera que o discurso das mídias na maneira de relatar e 

comentar os acontecimentos apela para uma “superdramatização”, com a intenção de apelo 

emocional. Outro conceito abordado pelo autor, e que por vezes aparece correlacionado à 

superdramatização, é a “peopolização” (mesmo sentido tratado aqui como personalização). 

Segundo ele, o discurso midiático prioriza a vida privada das celebridades, sejam estrelas de 

cinema, do futebol, ou os agentes políticos, numa encenação dramatizante, na tentativa de 

gerar um efeito de credibilidade.  

 Percebemos ainda, que o discurso midiático busca muitas vezes utilizar-se de atributos 

do discurso científico, com a promessa da objetividade. Mas, consideramos que todas as 

mensagens da mídia trazem consigo uma opinião, um posicionamento mais ou menos 
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explícito.  Sendo este, talvez, o aspecto que mais diferencia o discurso midiático do discurso 

político. Uma vez que este costuma deixar claro seu posicionamento, extinguindo a ideia da 

imparcialidade.  

 

2.3 O ESPETÁCULO POLÍTICO-MIDIÁTICO 

 

A espetacularização sempre foi uma estratégia utilizada pelo poder político, seja nos 

rituais da monarquia, ou nas cerimônias de posse presidencial, na teatralização dos discursos, 

nos palanques etc., mas na contemporaneidade ele ganha outra dimensão ao associar-se aos 

meios de comunicação (WEBER, 2011). 

O espetáculo político-midiático surge a partir da confluência dos poderes da mídia, da 

política e da sociedade. Sendo que a transformação dos acontecimentos em espetáculos 

depende do interesse dos dois campos, que dividirão os lucros simbólicos. Portanto, todo 

acontecimento que estabeleça convergência entre os dois campos sociais tem potencial para 

ser transformado em um “espetáculo político-midiático”. Sobre o impeachment, ao que 

concerne o envolvimento da sociedade, podemos citar as várias mobilizações públicas que 

levaram milhares de pessoas às ruas, tanto em defesa do afastamento de Dilma, quanto 

contrários ao processo de impeachment. Sendo que grande parte dessas manifestações foram 

agendadas pela mídia. 

Compreendemos que a centralidade dos meios de comunicação tem modificado as 

lógicas de diversos setores da sociedade. Desde a invenção da imprensa no século XV, a 

evolução tecnológica vem proporcionando mudanças nas interações sociais. A ascensão do 

domínio midiático não significa que a mídia se torna mais importante, ou que os outros 

campos sociais sejam menos autônomos, mas sim, que a sociedade contemporânea é 

permeada pela cultura midiática. Conforme explica Stig Hjarvard, “para compreender a 

importância da mídia em nossa moderna cultura e sociedade, já não podemos contar com 

modelos que a concebem isoladamente da cultura e da sociedade” (2014, p. 15). A 

constituição e o funcionamento da sociedade estão atrelados à lógica da mídia “os processos 

interacionais e a própria organização social, se fazem tomando como referência o modo de 

existência desta cultura, suas lógicas e suas operações” (FAUSTO NETO, 2008, p. 92). 

 Desta forma, a transformação de acontecimentos em espetáculos “abrange a 

apropriação e midiatização do acontecimento público de qualidade singular; a tradução do 

acontecimento em gêneros e formatos próprios da informação, da propaganda e do 
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entretenimento” (WEBER, 2011, p. 197-198). O acontecimento público legitimado como 

notícia é apropriado como espetáculo-midiático, o que “ocorrerá, de maneira incontrolável, 

em todos os tipos de mídia e será adaptada a todos os gêneros que possam explorar algum 

ângulo desse acontecimento público.” (ibidem, p. 198). 

 Resumidamente, um acontecimento político20 é transformado em espetáculo político-

midiático ao reunir o poder do fato político aos poderes e interesses dos meios de 

comunicação. Para tanto, ele necessita possuir características potenciais para que o espetáculo 

seja fabricado. Ele tem de provocar impacto na vida dos indivíduos e na sociedade (WEBER, 

2011).  Weber indica sete características que dão ao acontecimento potencialidade para ser 

transformado em espetáculo político-midiático, são elas: 

a) Natureza e estrutura vital: os acontecimentos emergem de diferentes campos - político, 

religioso, cultural etc., podendo ser inusitados, inesperados ou planejados. 

b) Qualidade: relaciona-se à potencialidade de determinado acontecimento, que o torna 

suscetível à transformação em espetáculo.  

c) Autonomia: a autonomia do acontecimento irá refletir no tempo de permanência e na 

abordagem deste pelos meios de comunicação.  

d) Passionalidade: essa é a característica mais específica, não somente para a 

transformação do acontecimento em espetáculo, como para a existência do próprio 

acontecimento. A passionalidade é a capacidade de despertar paixões nos indivíduos. 

As paixões seriam então um capital individual que é acionado pelo espetáculo. “Do 

padecimento pela morte de grandes estadistas e líderes à ascensão e queda de 

presidentes, regimes e muros, a comoção dos indivíduos desencadeia ressurreições 

políticas, midiáticas e mercadológicas” (ibidem, p. 193). 

e) Ideais coletivos: está relacionado ao pertencimento do indivíduo a algo comum e “se 

expressa a partir de uma identidade coletiva” (ibidem, p. 194). Percebemos que a 

memória coletiva acerca de acontecimentos históricos nacionais, por exemplo, estão 

muito atrelados à construção de sentidos moldurada pelos meios de comunicação na 

descrição e narração de tais eventos.  

f) Rituais de origem: são rituais, cerimoniais, celebrações que “permitem ao indivíduo 

identificar-se e expor suas paixões em relação aos ideais coletivos que estabelecem as 

conexões com os diferentes rituais de origem” (ibidem, p. 195).  

                                                           
20 Weber (2011) utiliza o conceito de “acontecimento público”, mas compreendemos que ao optarmos pelo uso 

do termo “acontecimento político” não entramos em desacordo com as ideias da autora. 
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 Em relação à efetiva transformação destes acontecimentos políticos em espetáculos 

político-midiáticos, existem as “etapas de fabricação”. A primeira delas é a hibridação do 

acontecimento entre campo político e campo midiático. Em seguida, ele é traduzido na 

linguagem da mídia, adaptado às cerimônias midiáticas adquirindo as “molduras” dos meios 

de comunicação. Após essas etapas, o espetáculo está pronto para ser comercializado e 

consumido. Por último, há a partição das imagens, ou melhor, a divisão dos dividendos 

simbólicos entre os campos e agentes que participaram da transformação do acontecimento 

em espetáculo.  

 Em relação ao impeachment presidencial, ele provém da instituição política e se impõe 

aos meios de comunicação, provoca mudanças no cenário político, na esfera política enquanto 

instituição, aos agentes políticos que mudam de posição dentro do campo e, assim, provocam 

impactos na sociedade como um todo.  

 O impeachment é de natureza política, possui autonomia – pois tem capacidade de 

permanência e se impõe à mídia e demais instituições, tem a característica da passionalidade, 

porque desperta paixões nos indivíduos afetados direta e indiretamente por ele e, assim, 

possui ligação com ideais coletivos políticos, sociais, morais, éticos e jurídicos. No caso 

daqueles que defendiam a permanência de Dilma no poder, os ideais coletivos estão 

relacionados a ideais políticos, ancorados na defesa do que o programa político do governo 

Dilma e do Partido dos Trabalhadores representam para milhões de brasileiros. Essas 

especificidades estão atreladas à qualidade do acontecimento: 

 

A qualidade é a essência, a sua verdade e a sua integridade que o torna 

passível de espetacularização e rentável a cada reapresentação. 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. (Weber, 2011, p. 192). 

  

 Apesar de o impeachment, enquanto acontecimento programado (CHARAUDEAU, 

2006), surgir na esfera política, a sua transformação em espetáculo se dá por conta da intensa 

visibilidade proporcionada pelo campo midiático, que traduziu o acontecimento na linguagem 

da mídia com o objetivo de comercializar o espetáculo gerando consumo e lucro. Como 

resultado, a última etapa da fabricação do espetáculo se dá com a partição das imagens, ou 

seja, o lucro simbólico, político e econômico que obtiveram as instituições políticas e 

midiáticas e organizações, grupos de apoio, partidos e agentes políticos, indivíduos e 
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empresas privadas que dele fizeram parte. “A fabricação e grandiosidade do espetáculo 

dependem da participação e dos investimentos passionais, comunicacionais e financeiros de 

todos aqueles que dele se apropriaram, nas esferas política, midiática, pública e privada.” 

(WEBER, 2011, p. 195). 

 Se a trajetória da política e de seus agentes está historicamente marcada pelo 

espetáculo em rituais e cerimônias, pela dramatização na retórica discursiva e pela encenação, 

a mídia também tem como característica discursiva o que Charaudeau (2016) denomina por 

“superdramatização”, que nada mais é do que uma dramatização exacerbada “na maneira de 

relatar e comentar os acontecimentos”, com o objetivo de atrair o público por meio do 

impacto emocional. Conforme Debord (1997, p.171), “O espetáculo nada mais seria que o 

exagero da mídia, cuja natureza, indiscutivelmente boa, visto que serve para comunicar, pode 

às vezes chegar a excessos”. 

O aspecto primordial do espetáculo reside na visibilidade e potência de sua imagem 

(WEBER, 2006), de tal modo, é através do espetáculo político-midiático que se dá o 

entrelaçamento entre os campos político e midiático, quando há confluência de interesses e de 

lucros simbólicos e, muitas vezes, as estratégias e lógicas dos dois campos se sobrepõem 

como no caso do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Uma vez que a 

espetacularização em torno dos acontecimentos relativos ao processo do impeachment e, antes 

ainda, quando dos protestos de rua que pediam pelo afastamento da presidente, houve disputa 

por visibilidade e, posteriormente, divisão das imagens e lucros entre os campos e instituições 

envolvidos. 
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CAPÍTULO III – PERCURSO METODOLÓGICO 

  

Neste estudo adotamos a análise indireta dos enquadramentos no nível da mídia e 

enquanto variável dependente. Para dar conta da proposta, decidimos utilizar a perspectiva 

teórico-metodológica elaborada por Gamson e Modigliani (1989), em que os enquadramentos 

podem ser identificados por meio dos elementos simbólicos dispostos nos textos. Estes 

elementos são compostos pelos “dispositivos de enquadramento”: metáforas, exemplos, 

representações, slogans e imagens. Todas as definições estão detalhadas no decorrer do 

capítulo. 

Compreendemos que as acepções acerca da perspectiva teórico-metodológica 

demonstram-se importantes para ampliar o rigor conceitual e metodológico nas pesquisas 

científicas, contribuindo para estudos futuros. 

 

3.1 O CONCEITO DE ENQUADRAMENTO: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Percebemos os estudos dos enquadramentos como um interessante método de pesquisa 

para a investigação da relação entre mídia e política. Uma vez que permite a identificação de 

elementos simbólicos dispostos nos textos, em uma análise indireta, ou seja, que leva em 

consideração os fatores externos que influenciam na construção narrativa dos meios de 

comunicação sobre determinada temática. De acordo com Porto, “suas aplicações têm 

dinamizado o campo da comunicação política, oferecendo uma nova perspectiva para 

entender o papel da mídia.” (2004, p. 74). 

Alguns autores argumentam sobre a dificuldade na aplicação da teoria do 

enquadramento devido às múltiplas concepções acerca do conceito, assim como, nas diversas 

possibilidades de operacionalização e codificação dos dados. Observamos que, em alguns 

casos, há falta de rigor na sistematização metodológica, a qual deve ser adequada ao objeto 

empírico. Os enquadramentos “têm um método associativo de atuação, sendo necessária a 

análise de diversos dispositivos simbólicos e dos princípios organizadores para se 

compreender os frames.” (VIMIEIRO; DANTAS, 2009, p. 9-10). Desta forma, buscamos 

avaliar os diversos percursos metodológicos propostos por alguns autores para, só então, 

definirmos a abordagem que melhor adequou-se a presente pesquisa.  

Os enquadramentos podem ser divididos em dois níveis: os enquadramentos 

midiáticos e os enquadramentos da audiência. “No nível da audiência, o enquadramento como 
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uma variável dependente está relacionado a como os receptores são influenciados pela 

mensagem transmitida pela mídia” (SCHAEFER, 2014, p. 32), podendo estar ainda 

relacionado ao modo como o público avalia os atores políticos. Nesta pesquisa trabalhamos 

somente com os enquadramentos propostos pela mídia, pois nosso objetivo é identificar como 

os dois jornais de maior circulação no país, O Globo e Folha de S. Paulo, abordaram o 

impeachment de Dilma Rousseff.  

Outra divisão abordada por diversos autores é quanto aos enquadramentos como 

variável dependente ou independente. Segundo Scheufele (1999): 

 

os estudos que enfatizam o enquadramento como variável independente geralmente 

focam os efeitos criados pelo enquadramento. Por outro lado, os que estudam os 

enquadramentos como variável dependente examinam a totalidade dos diversos 

fatores que influenciam a criação ou a modificação dos enquadramentos. No nível 

midiático, os jornalistas podem ser influenciados por várias variáveis sócio-

estruturais ou organizacionais e pelas variáveis individuais ou ideológicas. (apud 

LEAL, 2007, p. 7). 

 

 Compreendendo que os enquadramentos propostos pela mídia sofrem inúmeras 

influencias que vão desde a visão empresarial do veículo de comunicação, aos 

constrangimentos profissionais às quais os jornalistas são submetidos, além de outros fatores 

externos, como o tensionamento existente entre a mídia e o campo político, seja por pressão 

econômica ou simbólica. Filiamo-nos aos estudos que compreendem os enquadramentos 

como variável dependente. Conforme argumenta Reese (2001), muitas vezes os meios de 

comunicação produzem notícias como mercadorias, fugindo do real interesse das audiências, 

desta forma podem produzir enquadramentos distorcidos acerca do mundo social.  

Além de variável dependente, nossa proposta metodológica tem como perspectiva a 

análise indireta dos enquadramentos (MATTHES; KOHRING, 2008), por compreendermos 

que eles são compostos por elementos dispostos nos textos. Conhecida também por uma 

abordagem cultural acerca dos frames, essa perspectiva indica que há contextos e sentidos 

indiretos nos textos “responsáveis por um padrão específico de entendimento acerca de uma 

temática” (VIMIEIRO; MAIA, 2011). 

 Podemos considerar que as perspectivas metodológicas em estudos sobre 

enquadramentos são aprimoradas principalmente após os anos 2000 (VIMIEIRO, 2010). 

Alguns autores relatam as várias perspectivas metodológicas do enquadramento e alertam 

sobre o risco da falta de rigor para a sistematização destes estudos (VIMIEIRO; MAIA, 2011; 

PORTO, 2004). “Vários trabalhos não detalham efetivamente como se realizou a codificação 
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dos enquadramentos ou, então, relatam métodos obscuros, em que o impacto do próprio 

codificador na análise pode prejudicar a confiabilidade dos resultados” (VIMIEIRO e MAIA, 

2011, p. 236).  

Matthes e Koring (2008) elencam cinco perspectivas metodológicas mais utilizadas 

por pesquisadores para a identificação dos enquadramentos: a perspectiva hermenêutica, 

linguística, holística manual, assistida por computador e perspectiva dedutiva. Mas alertam 

sobre os problemas metodológicos que cada uma delas pode representar. Na hermenêutica os 

significados culturais do texto são obtidos de maneira direta e subjetiva, dificultando a 

compreensão sobre como os enquadramentos são encontrados, na linguística também não há 

clareza em como os enquadramentos são extraídos e não há espaço para a interpretação de 

aspectos externos ao texto como importantes para a composição dos enquadramentos da 

mídia, na holística manual não há critérios objetivos para definir os enquadramentos, o que 

pode acarretar em uma forte interferência da subjetividade do pesquisador, a perspectiva que 

utiliza softwares pode reduzir os enquadramentos a conjuntos de palavras, limitando a 

interpretação acerca dos frames, e a abordagem dedutiva pode reduzir os resultados a 

enquadramentos previamente estabelecidos.  

Devido à preocupação dos autores em encontrar métodos e técnicas capazes de 

garantir o rigor metodológico na identificação dos enquadramentos, muitos mesclam técnicas 

de codificação manual dos elementos que compõem os dispositivos simbólicos com a 

codificação por computador, esse último por meio de softwares (VIMIEIRO, 2010; 

SCHAEFER, 2014). “Uma vantagem clara desse método é a objetividade na identificação dos 

frames, que não são encontrados pelos pesquisadores, mas sim pelos algoritmos” 

(VIMIEIRO, 2010, p. 78). Em geral, o uso de programas de computador para a codificação 

em algoritmos é realizada em estudos que visem analisar as transformações no discurso da 

mídia sobre algum tema no decorrer de vários anos. 

Com o objetivo de identificar os enquadramentos sobre a temática da deficiência, ao 

logo dos anos de 1960 até 2008, Vimieiro (2010) utilizou variáveis indicadas através de 

codebooks anteriores, como previsto na perspectiva da holística manual (MATTHES; 

KORING, 2008), codificaram as notícias com base em categorias pré-definidas, trabalhadas 

por Gamson e Lasch (1980) e Gamson e Modigliani (1989) (metáforas, slogans, exemplos, 

imagens), sendo que nesta etapa novas variáveis foram surgindo, foram elas: termos, atores, 

subtópicos e rubricas. Vimieiro (2010, p. 84) alerta para a necessidade de cada estudo 

acrescentar categorias condizentes com seus objetos: “No nosso caso, fizemos a opção por 
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utilizar elementos já experimentados em outros estudos, com pequenas adições, que, no caso 

da temática da deficiência, parecem ser pertinentes para se indicar o enquadramento”. Na 

terceira etapa os enquadramentos foram definidos com o auxílio de algoritmos. 

Há, ainda, autores que definem os enquadramentos de acordo com tipologias: 

temático, noticioso, “enquadramento corrida de cavalos”, interpretativos, de interesse humano 

etc.. Como é o caso de Mauro Porto (2004) que propõem dois tipos principais: os 

“enquadramentos noticiosos” e os “enquadramentos interpretativos”; e, ainda enquadramentos 

“corrida de cavalos” e “temático” (esses fariam parte dos noticiosos) em caso de cobertura 

eleitoral, por exemplo. Consideramos que estas classificações, além de delimitadoras dos 

enquadramentos propostos pela mídia, dizem mais respeito à estruturação da notícia e ao 

gênero jornalístico, o que fica claro, por exemplo, quando o autor afirma que 

“enquadramentos noticiosos são criados por jornalistas e os interpretativos são elaborados por 

atores políticos e sociais. Jornalistas tendem a apresentar seus próprios enquadramentos 

interpretativos em colunas de opinião ou matérias de cunho analítico” (2004, p. 92). 

 Segundo ele, os enquadramentos noticiosos seriam os responsáveis pelo “ângulo” 

dado às notícias. Esta interpretação do significado do conceito é condizente à crítica feita por 

Entman (2004), o que ele denomina por script. Vimieiro e Dantas (2009, p.12) explicam que 

os scripts teriam relação “com o modus operandi do jornalismo e com esquemas que são 

tradicionalmente utilizados em determinadas coberturas noticiosas”. Portanto, os 

enquadramentos propostos por Porto (2004), em comparação com a nossa compreensão do 

conceito, está mais próximo dos scripts descritos por Entman. Pois propõem uma visão 

restritiva dos frames, ou considera apenas a “ponta do iceberg” (REESE, 2001), deixando de 

lado aspectos implícitos nos textos e que dizem respeito aos valores sociais mais intrínsecos à 

produção das notícias. “A tendência, por exemplo, de classificar temáticas em categorias, tais 

como “economia” e “crime”, obscurece as questões importantes a respeito de como elas 

foram definidas em primeiro lugar” (REESE, 2001, p. 2). 

Para dar conta de nossa proposta de pesquisa elegemos a abordagem metodológica 

elaborada por Gamson e Modigliani (1989) como a perspectiva conceitual e sistemática mais 

adequada. Os autores compreendem os enquadramentos como um conjunto de símbolos que 

podem ser destacados no texto indicando os frames da mídia. O enquadramento é formado 

pelo pacote interpretativo que, por sua vez, é composto pelo conjunto de elementos 

simbólicos dispostos no(s) texto (s). “Um pacote possui uma estrutura interna. Em seu cerne, 

há uma ideia central organizadora, ou enquadre, para dar sentido aos acontecimentos” 



59 
 

 

(ibidem, p. 3). É através dos enquadramentos que os sujeitos fazem sentido às suas 

experiências. 

Os dois pensam os pacotes a partir dos dispositivos de enquadramento: metáforas, 

exemplo, slogans ou chavões, representações e imagens visuais – “que sugerem como pensar 

a questão” (GAMSON; MODIGLIANI, 1989, p. 3); e dos dispositivos de justificação: origens 

ou causas, consequências ou possíveis efeitos e apelo a princípios – “que esclarecem o que 

seria preciso fazer sobre ela” (ibidem). A proposta é que por meio da identificação destes 

dispositivos simbólicos cheguemos aos enquadramentos propostos pela mídia. 

 

[...] um pacote oferece um número de diferentes símbolos de condensação que 

sugerem o enquadre central e, resumidamente, as posições, tornando possível 

revelar o pacote como um todo por meio de uma ágil metáfora, uma frase de 

efeito ou um outro dispositivo simbólico. (GAMSON; MODIGLIANI, 1989, p. 

3; tradução nossa). 

 

 Schaefer (2014), em pesquisa sobre os enquadramentos do líder empresarial na 

Revista Exame, realizaram a testagem dos dispositivos simbólicos utilizados por Gamson e 

Modigliani (1989), Matthes e Koring (2008) e Vimeiro e Maia (2011). Chegando a seleção 

dos dispositivos que melhor definiram o enquadramento da temática de liderança. Sendo eles:  

a) Dispositivos de enquadramento: representações, exemplos e imagens visuais; 

b) Dispositivos de justificação: tema principal e atribuição de responsabilidade. 

A exemplo do que fizeram os autores, também precisamos realizar a testagem dos 

dispositivos propostos por  Gamson e Modigliani (1989), selecionamos os que mais 

recorrentes nos textos e adicionadas outras categorias conforme foi necessário. 

 

3.2 OS DISPOSITIVOS DE ENQUADRAMENTO  

 

 É por meio dos “pacotes interpretativos” que “os enquadramentos se manifestam nos 

textos midiáticos através de dispositivos simbólicos capazes de indicar para audiência uma 

embalagem ou um significado específico do evento relatado” (SCHAEFER, 2014, p. 38). 

Portanto, é por meio da análise dos dispositivos simbólicos que, indiretamente, chegamos aos 

enquadramentos dados às notícias pela mídia.  

 Como já mencionado anteriormente, os autores separam estes dispositivos em os de 

enquadramento e os de justificação. Os primeiros sugerem como pensar sobre um tema, e são 

classificados em: metáforas, exemplos, slogans ou chavões, representações e imagens visuais. 
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Os últimos sugerem ou explicam o que deveria ser feito sobre o assunto, sendo divididos em: 

origens ou causas, consequências ou possíveis efeitos e apelo a princípios. Para este estudo, 

analisaremos somente os dispositivos de enquadramento, por entendermos que eles melhor 

dão conta da proposta e são suficientes para definir quais os enquadramentos foram propostos 

pelos jornais.   Definimos cada uma das categorias da seguinte maneira: 

a) Representações21: escolha de palavras, adjetivações, expressões, personalidade e 

comportamento que visem caracterizar a ex-presidente Dilma, o seu governo, o PT, 

Michel Temer ou o momento político. 

b) Metáforas: figura de linguagem utilizada nos textos, geralmente em sentido ironizado. 

c) Exemplos22: descrevem as ações de Dilma, de Temer ou do governo, retoma ou 

descreve acontecimentos. E, ou, utiliza exemplos históricos a partir dos quais lições 

são extraídas.  

d) Imagens visuais: fotografias, imagens de computação gráfica, charges ou caricaturas. 

Os Slogans ou chavões, que são palavras ou frases de efeito, geralmente em sentido 

vulgarizado ou “clichê”, foram retirados das análises porque não são recorrentes nos textos 

analisados. 

 

3.3 APLICAÇÃO EMPÍRICA DA METODOLOGIA 

 

 Neste tópico da pesquisa explicamos como definimos os objetos empíricos, a amostra 

e como as etapas da aplicação metodológica foram definidas e realizadas. 

 

3.3.1 Objetos de estudo 

  

Escolhemos como objetos empíricos de pesquisa os jornais O Globo e Folha de S. 

Paulo por serem os diários nacionais de maior circulação. Partimos da compreensão de que, 

devido à importância que os dois jornais possuem frente ao jornalismo impresso, eles são 

representativos da grande mídia brasileira.  

                                                           
21 A descrição deste dispositivo é baseada em Schaefer (2014). O qual definiu o dispositivo de “Representações” 

como: “Escolha de palavras, expressões, adjetivações e slogans utilizados para caracterizar o líder empresarial, 

descrevendo características e traços de personalidade, habilidades específicas, estilo e modo de comportamento” 

(2014, p. 74). 
22 A descrição deste dispositivo é baseada em Gamson e Modigliani (1989), Schaefer (2014) e de acordo com a 

temática estudada. Schaefer (ibidem) define “Exemplos” como: “Descrevem a ação do líder no contexto em que 

opera, seu estilo de comportamento, atitudes e posturas diante dos contextos que se apresentam e valores que 

adota para conduzir a equipe, resolver problemas ou aproveitar oportunidades de mercado.” 
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  Os jornais O Globo e Folha de S. Paulo são veículos de referência para o jornalismo. 

Servindo como parâmetros, não somente para os indivíduos que buscam informação sobre os 

acontecimentos nacionais, mas dentro do próprio campo midiático, cumprindo, ainda, a 

função de agendamento intermídia (McCOMBS, 2009).  

 De acordo com dados de 2015, disponibilizados pela Associação Nacionais de Jornais 

(ANJ)23, o jornal O Globo é o segundo maior jornal de circulação nacional, com uma média 

de 193.079 exemplares impressos. No site do jornal e nas edições impressas não encontramos 

informações sobre tiragem. O jornal Folha de S. Paulo fica uma posição abaixo de O Globo, 

conforme a ANJ, com média de circulação de 189.254 exemplares impressos. Na capa da 

Folha, há a informação de que a circulação diária das versões impressas, somadas ao digital, é 

de 302.248 exemplares. Os dois só perdem em circulação para o jornal mineiro Super Notícia, 

conhecido por uma abordagem sensacionalista em suas reportagens. 

 A história da Folha de S. Paulo24 inicia em 1921, fundada sob o nome de Folha da 

Noite, anos depois foram criadas a Folha da Manhã e a Folha da Tarde. Apenas em 1960 as 

três edições foram acopladas passando a chamar-se Folha de S. Paulo. Desde sua fundação, o 

jornal foi de propriedade de vários empresários e acionistas, mas em 1992 a família Frias 

passa a deter a totalidade acionária da empresa, sob a direção do empresário Octavio Frias de 

Oliveira.  

 Autodeclarada “o jornal mais influente do Brasil”, em seu site a Folha de S. Paulo 

afirma ter a missão de: 

 

Produzir informação e análise jornalísticas com credibilidade, transparência, 

qualidade e agilidade, baseadas nos princípios editoriais do Grupo Folha 

(independência, espírito crítico, pluralismo e apartidarismo), por meio de um 

moderno e rentável conglomerado de empresas de comunicação, que contribua para 

o aprimoramento da democracia e para a conscientização da cidadania. 

  

Além do objetivo de “consolidar-se como o mais influente grupo de mídia do país”, a 

Folha tem como princípios, conforme a descrição no site: “independência econômica e 

editorial, compromisso com o leitor, ética, defesa da liberdade de expressão, defesa da livre 

iniciativa, pioneirismo e respeito à diversidade”. 

Atualmente, o Grupo Folha possui, além da Folha de S. Paulo, o jornal Agora que 

circula em São Paulo e o jornal Alô Negócios que publica somente classificados e circula em 

                                                           
23 Disponível em: <http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/ > 
24 As informações sobre a Folha de S. Paulo foram retiradas do site do jornal: http://www.folha.uol.com.br/ 
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cidades do Paraná e de Santa Catarina. E as revistas: Revista São Paulo, Serafina, o Guia 

Folha, Guia Folha – Livros, Discos, Filmes e a Revista Da Hora, que são encartadas junto aos 

jornais. O Grupo possui também a editora Publifolha, criada em 1995, a Livraria da Folha 

(online) e várias empresas responsáveis por impressão, transporte e distribuição dos produtos 

editoriais. Além disso, o Grupo é proprietário de uma das empresas de conteúdo e serviços de 

Internet mais conhecidas no Brasil, o site Universo Online –  UOL. E do instituto de pesquisa 

DataFolha, fundado em 1983, e a agência de notícia Folhapress.  

 O jornal O Globo25, fundado em 1925, no Rio de Janeiro, faz parte do conglomerado 

de mídia do Grupo Globo, pertencente à família Marinho. Eleito em 2015 como o 17º maior 

conglomerado de mídia do mundo, conforme informações do portal G1, o Grupo tem como 

missão “informar, entreter e contribuir para a educação do país através de conteúdos de 

qualidade”.  

Em 1944, a empresa que ainda estava se consolidando no mercado, funda a Rádio 

Globo, oito anos mais tarde é criada a Rio Gráfica Editora, que em 1986 passa a ser chamada 

Editora Globo. No ano de 1957 o Grupo Globo recebe a primeira concessão de canal de 

televisão, até então ligada à Rádio Globo. Somente em 1965 é fundada a TV Globo. Em 

poucos anos afiliadas foram sendo inauguradas em outros estados do país, formando a Rede 

Globo de Televisão. Atualmente, são “cinco emissoras próprias, de propriedade da Família 

Marinho, e 118 afiliadas no Brasil, pertencentes a diversos grupos empresariais, o sinal da 

Rede Globo chega atualmente a 5.490 municípios brasileiros.” (página do G1, memória do 

Grupo Globo).  

 Em 1971, a família Marinho funda a gravadora Som Livre. Em 1977 é criada a 

Fundação Roberto Marinho, que desenvolve projetos na área de educação meio ambiente e 

patrimônio. A partir da Fundação é criado o Canal Futura, em 1997, – “primeiro canal de 

televisão educativa mantido pela iniciativa privada”. Em 1991 o Grupo inaugura a Rede CBN 

(Central Brasileira de Notícias) e a Globosat, em 1996 a GloboNews e, em 1998, a Globo 

Filmes (produtora de cinema). É de propriedade das Organizações Globo, também os jornais 

Extra e Expresso, a agência de notícias O Globo e o portal de classificados ZAP, além do 

jornal Valor Econômico, inicialmente editado em parceria com o Grupo Folha. E, ainda, pela 

Editora Globo, a Revista Época, dentre outras.  

                                                           
25 As informações sobre o Grupo Globo foram retiradas do site: 

<http://historiagrupoglobo.globo.com/hgg/index.htm#> 
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 Preocupamo-nos em trazer como dados informativos as empresas pertencentes aos 

dois Grupos para dimensionar a importância e o poder econômico que possuem, assim como a 

atuação no cenário da comunicação nacional. Christofoletti (2008) considera que os 

oligopólios de comunicação midiática são perigosos para as democracias, pois diminuem a 

oferta de produtos e conteúdos de informação, diminuindo a qualidade do jornalismo. 

 No Brasil, embora a Legislação de 1988 proíba o monopólio e o oligopólio de mídia, 

“um condomínio restrito de oito grupos de mídia respondem por 80% do que se consome de 

informações e entretenimento no país; exceto por um deles, os demais grupos são controlados 

por famílias” (CHRISTOFOLETTI, 2008, p. 4). São elas: o Grupo Globo, o Grupo Folha, o 

Grupo Silvio Santos, o Grupo Abril, a Rede Record, o Grupo RBS, o Grupo Estado e o Grupo 

Bandeirantes. 

Portanto, a principal critica sobre a atuação dos monopólios e oligopólios de mídia, é a 

respeito da padronização da informação, gerando como questionamento como isso pode afetar 

o acesso à informação por parte da sociedade e, consequentemente, a formação da opinião 

pública. Com base nos resultados desta pesquisa, abordados adiante, podemos constatar que 

essas críticas e questionamentos acerca da uniformização da comunicação são pertinentes.  

  

3.3.2 Definição da Amostra 

 

Definidos os objetos empíricos, o próximo passo foi a seleção da amostra. Devido à 

extensão dos materiais que comporiam o corpus, caso optássemos por analisar todas as 

reportagens publicadas nos dois jornais, desde que o pedido de impeachment foi acolhido na 

Câmara dos Deputados, em dezembro de 2015, até a etapa final do processo que ocorreu em 

31 de agosto de 2016, no Senado Federal, decidimos pela coleta do material por meio da 

seleção das notícias referentes às principais etapas do processo de impeachment.  

De tal modo, escolhemos as edições dos jornais O Globo e Folha de S. Paulo que 

noticiaram o acolhimento do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados – que ocorreu 

no dia 2 de dezembro de 2015; as edições posteriores às votações na Câmara dos Deputados 

que decidiram pela abertura do processo – ocorrido em 17 de abril; e, por último, as edições 

posteriores à votação final do impeachment no Senado Federal, que aconteceu em 31 de 

agosto de 2016. Ou seja, analisamos as edições dos jornais de 03 de dezembro de 2015, 18 de 

abril de 2016 e 1º de setembro de 2016. Dentro dessas edições, selecionamos as reportagens 
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que tinham como pauta o impeachment ou que tratavam indiretamente do tema. No total, 

analisamos 59 reportagens (em anexos). 

Para ter acesso ao material foi necessária a assinatura digital dos dois jornais, que 

permitem a leitura do conteúdo das versões impressas através dos sites. Percebemos que a 

análise dos textos que são publicados nos jornais impressos é mais consistente para a 

pesquisa, porque as notícias publicadas nos sites muitas vezes são editadas posteriormente e, 

até mesmo, excluídas das páginas.  

 

3.3.3 Codificação 

 

Após selecionarmos as reportagens das edições que tratavam sobre o impeachment, 

definimos os trechos dos textos conforme os “dispositivos de enquadramento”: metáforas, 

representações, exemplos, imagens e slogans (esse último foi retirado por não haver 

recorrência relevante nas reportagens selecionadas) e os elencamos em tabelas (em 

apêndices). Realizada a leitura integral do material selecionado e tabelado, passamos para a 

segunda etapa, em que observamos os elementos textuais selecionados nos dispositivos a fim 

de criarmos novas categorias. 

 Identificamos a existência de sentenças e expressões recorrentes que buscam 

caracterizar Dilma, o seu governo, Temer e o PT – para esse conjunto de elementos criamos 

quatro categorias dentro do dispositivo de “Representação”. Para o dispositivo de “Exemplos” 

identificamos quatro tipologias nos elementos textuais recorrentes nas edições. São trechos 

dos textos com descrições singulares acerca das ações da Dilma, do Temer, do PT e, até 

mesmo do ex-presidente Lula.  

 Desta forma, criamos a lista de códigos, o codebook da pesquisa. 

 

Tabela 1 – Lista de códigos: 

Dispositivos de 

Enquadramento: 

Definição: Categorias: 

Representações Escolha de palavras, adjetivações 

e expressões que definam 

personalidade e comportamento, 

com a finalidade de caracterizar  

Dilma, o seu governo, o PT, 

Michel Temer ou o momento 

político. 

*Questionamento/descrédito; 
 

* Derrota; 
 

* Solução; 
 

* Resistência de Dilma e, ou do 

PT. 
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Exemplos  Descrevem as ações da presidente, 

do governo ou do PT, ou de 

Michel Temer. Retoma ou 

descreve acontecimentos. E utiliza 

exemplos históricos a partir dos 

quais lições são extraídas. 

* Lula estrategista para a solução 

do governo ou do PT; 

 

* Temer estrategista; 

 

* Ações do governo Dilma 

prejudicaram o país / são 

responsáveis pelo impeachment; 

 

*Ações de Temer geram incerteza. 

Metáforas  Figura de linguagem utilizada nos 

textos, geralmente em sentido 

ironizado. 

 

Imagens  Fotografias, imagens de 

computação gráfica, charges ou 

caricaturas. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE 

 

4.1 ANÁLISE EM O GLOBO – EDIÇÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

 Constatamos por meio dos dispositivos encontrados nos textos desta edição do jornal 

O Globo, que o governo e a presidente são apresentados com descrédito, Dilma é representada 

como resistente e o acolhimento do pedido de impeachment é visto como uma derrota da 

presidente.  

 Em todos os textos, há a repetição do uso do verbo atacar para definir o 

pronunciamento da presidente Dilma, no qual criticou a atitude de Eduardo Cunha em acolher 

o pedido de impeachment e defendeu-se das acusações que pesam contra ela no texto, que foi 

elaborado por Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Paschoal. Percebemos que a 

narrativa dos jornais muitas vezes é tecida por meio do conflito, da oposição, a qual é 

reforçada nos personagens Dilma versus Temer. É comum que o jornalismo político busque 

cobrir os temas políticos sob a lógica do conflito por ser essa uma categoria específica da 

política. “A narrativa jornalística apropria-se dessa visão dualista do conflito no mundo fático 

da política e o adapta como categoria estruturadora de sua retórica dramatizada” (MOTTA; 

GUAZINA 2010, p. 133). Segundo os autores, o jornalismo utiliza o conflito como um 

enquadramento que estrutura o enredo da narrativa, colocando atores uns contra os outros, 

para despertar a atenção dos destinatários. 

A repetição do verbo atacar para definir a atitude de Dilma contra Cunha revela como 

o conflito é central para criar as representações e enquadramentos sobre o governo Dilma. 

Como, por exemplo, nos enunciados: “Presidente reage, diz que não cometeu atos ilícitos e 

ataca adversário”, “Dilma se diz ‘indignada’ e ataca Eduardo Cunha”. O conflito também é 

destaque nas metáforas: “Dilma e Cunha passaram a travar uma queda de braço”, “A vingança 

veio em forma de pautas-bomba”. Por ser uma categoria estruturadora do drama na narrativa 

jornalística, o conflito também pode ser pensado como mais um aspecto da espetacularização 

da política no discurso midiático. Veremos adiante que o mesmo acontece na edição da Folha 

de S. Paulo.  

 Na reportagem, “Rito do processo de afastamento começa hoje”, disposta na página 8 

do jornal e representada na tabela 8, avaliamos que ao colocar a questão do afastamento da 

presidente em destaque, o jornal está antecipando a decisão que só foi tomada após os 

deputados aprovarem a abertura do processo, em abril de 2016. A antecipação, também é 
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evidenciada na representação de derrota sobre Dilma Rousseff (representação que se repete 

em todas as edições analisadas). O que pode ser observado nos seguintes enunciados desta 

edição: “A avaliação é de que Dilma não resistirá se as ruas apoiarem o processo.”, “Para 

oposição, processo é caminho sem volta para presidente”, “Rito do processo de afastamento 

começa hoje”. 

Percebemos que o discurso de antecipação cumpre com os requisitos de uma narrativa 

do espetáculo, pois busca despertar a atenção do leitor dramatizando e inferindo algo antes de 

acontecer. O que se desvia dos princípios jornalísticos da objetividade, de narrar a verdade 

dos fatos sem interferência no andamento dos acontecimentos. Ao analisar a intervenção do 

campo jornalístico sobre o campo jurídico, a despeito dos casos de Isabella Nardoni e Eloá 

Cristina, Oliveira (2014, p. 20) considera que o “discurso jornalístico ao antecipar a sentença 

– essa ao ser interpretada por um auditório universal e leigo – pode influenciar, em definitivo, 

na formação da opinião pública”. 

A dimensão temporal é uma perspectiva importante e estruturadora da narrativa. 

Dalmonte (2010, p. 339) afirma que “O evento narrado é capaz de antecipar realidades, que 

podem ou não se concretizar, mas a ideia da previsibilidade lança o leitor num movimento de 

espera, com base nas expectativas apresentadas”. Ou seja, a antecipação no discurso 

jornalístico, no caso aqui analisado, visa despertar no leitor como efeito de sentido a ideia de 

que o afastamento temporário de Dilma, assim como, a perda do cargo da Presidência são 

iminentes, não havendo outra saída, ou solução.  

Os elementos encontrados nos dispositivos conduzem, ainda, à ideia de resistência do 

governo e da presidente, reforçando a representação da personalidade de Dilma como firme, 

autoritária – representações comumente encontradas na mídia sobre a figura de Dilma 

Rousseff, ao menos até o momento em que o pedido de impeachment foi aberto e ela foi 

afastada do cargo. A partir de então, a ideia de Dilma como derrotada predomina, conforme 

abordamos adiante.  

 

4.2 ANÁLISE EM FOLHA DE S. PAULO – EDIÇÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

 Da mesma maneira que no jornal O Globo, a Folha de S. Paulo utiliza em todos os 

textos o verbo atacar para descrever a atitude de Dilma. A ex-presidente realizou 

pronunciamento para defender-se das acusações que constavam no pedido de impeachment e, 

durante a declaração, ela criticou a atitude de Eduardo Cunha, presidente da Câmara, em 
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acolher o pedido. O pronunciamento de Dilma é descrito pelo jornal nos seguintes termos: 

“Dilma disse ter recebido a notícia com ‘indignação’ e atacou, ainda que sem citá-lo, o 

presidente da Câmara”, “Dilma ainda partiu para o ataque contra Cunha”, “Presidente se diz 

indignada e ataca Cunha”, “Presidente se disse indignada e atacou peemedebista”, “Dilma 

ainda partiu para o ataque contra Cunha”. 

 A representação mais recorrente nesta edição é de resistência, tanto de Dilma, quanto 

do seu partido. A ideia de resistência de Dilma e do PT é evidenciada, principalmente, quando 

os jornais afirmam que ela atacou Eduardo Cunha. Por vezes, a descrição de ataque também 

sugere descrédito sobre o governo da petista.  

Constatamos que nos dois jornais o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é visto 

como vingativo e sua atitude de “retaliação” é apresentada como negativa. Mesmo assim, 

Dilma Rousseff é representada como autoritária quando comete a atitude de “atacar” Cunha. 

Como vimos na análise anterior, a repetição dos textos que insistem na representação de 

ataque da ex-presidente, refletem a ideia de conflito que comumente é utilizada pelo 

jornalismo político para despertar a atenção dos receptores das mensagens. Conforme Motta e 

Guazina, “o conflito funcionaria como um frame (enquadramento) cognitivo utilizado para 

organizar as atividades dos atores políticos, definir as situações e demarcar os 

acontecimentos.” (2010, p. 135). De acordo com os autores, o conflito por não ser uma 

categoria inerente do jornalismo, mas sim do jogo político, é apropriada pela linguagem 

jornalística reforçando a visão da política como um jogo de oposições.  

 Observamos, ainda, que as reportagens que trazem o posicionamento dos opositores de 

Dilma ganham maior destaque em comparação com os textos que refletem o posicionamento 

dos que são favoráveis a então presidente. Como, por exemplo, os dois textos dispostos na 

página oito da edição da Folha. A primeira delas, com 14 parágrafos, é embasada no 

posicionamento de Aécio Neves (PSDB) sobre o acolhimento do processo, enquanto o texto 

que aborda o posicionamento dos movimentos sociais, que defendem o governo Dilma, é 

impresso em letras bem menores, com menor destaque e em apenas cinco parágrafos. Ou seja, 

o jornal enfatiza a opinião da oposição sobre o processo de impeachment.  
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Imagem 1 – Página oito da edição 

 

Fonte: Folha de S. Paulo, 3/12/15. 

 

4.3 ANÁLISE EM O GLOBO – EDIÇÃO DE 18 DE ABRIL DE 2016 

 

 Conforme é possível observar nas categorias elencadas, O Globo caracterizou a 

presidente Dilma como derrotada, isolada e fragilizada, por conta da votação na Câmara dos 

Deputados que aprovou o processo de impeachment que, a partir de então, será julgado e 

votado pelo Senado Federal. Já na capa da edição, O Globo chama a atenção dos leitores para 

o título em destaque – “PERTO DO FIM”; mesmo que o processo tenha apenas iniciado, o 

jornal vende a ideia de que a presidente tem pouca, ou nenhuma chance de permanecer no 

poder. Este é o primeiro aspecto que denota a lógica da provocação, de despertar a 

curiosidade no leitor, a lógica da dramaticidade, portanto, do espetáculo na mídia. 

 Segundo Fausto Neto (1993, p. 40), o título do trabalho jornalístico funciona como 

uma espécie de norteador do sentido que será dado pelo campo da recepção, mas que é 
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definido previamente pelos enunciadores. “Assim sendo, o título apresenta um certo valor 

repressivo uma vez que uma de suas funções é, dentre outras, o próprio controle do sentido.”.  

 Mesmo que desacreditando na possibilidade de permanência de Dilma na chefia do 

Executivo Nacional e, por vezes, deixando claro o posicionamento de que o melhor para o 

país é a sua saída (conforme reportagem “Desafio é recuperar a confiança – Para analistas e 

empresários, país só voltará a crescer com ajuste fiscal e reformas”, página 31), na capa do 

jornal o vice-presidente, próximo na linha de sucessão presidencial, é representado na charge 

de Chico Caruso com um rabo de raposa. O significado do desenho é uma comparação de 

Temer com o animal que simboliza a astúcia, a rapidez, a esperteza e o comportamento 

traiçoeiro. O que vem ao encontro das denúncias dos membros do governo e da própria 

presidente, os quais acusam Temer de traição.  

 Na mesma linha da charge, a reportagem “O desejo íntimo de um vice à espreita do 

poder”, na página 16, apresenta Michel Temer como oportunista, esperto, aquele que, mesmo 

“sem ter recebido um voto sequer para tanto”, pode assumir a Presidência do país. 

Percebemos, ainda, que esta foi a única reportagem da edição (dentro da temática de política) 

que foi assinada. Sendo, também, a única que traz um posicionamento diferente dos demais 

textos, percebemos uma nítida ironia sobre o vice-presidente e, consequentemente, uma 

desaprovação sobre a possibilidade de que Temer assuma a chefia do Executivo. Ponderamos 

a possibilidade de a reportagem ter sido assinada para desvincular o posicionamento da 

jornalista (Júnia Gama) do posicionamento do veículo. A assinatura no jornalismo pode ser 

sinal de prestígio do profissional perante o campo midiático, mas também acarreta em 

responsabilidade, inclusive na instância jurídica. Conforme Christofoletti, “quando alguém 

assina um livro ou uma matéria de jornal, a sociedade tem a evidência de quem deve 

responder por possíveis conseqüências da divulgação daquelas idéias, conceitos, versões” 

(2006, p. 9).  

 Sobre a questão dos posicionamentos, percebemos que não são todas as reportagens 

que primam pelos critérios da objetividade e imparcialidade, valores tão difundidos nas 

cartilhas das redações e tão defendidos pelos profissionais para argumentar sobre o não 

julgamento dos fatos ou de pessoas envolvidas nestes. Tuchman (1999) elenca quatro 

procedimentos estratégicos utilizados pelos jornalistas para o alcance da objetividade: 

apresentação de possibilidades conflituais, provas auxiliares, uso de aspas e estrutura da 

informação. Por exemplo, na reportagem “Próximo front – Líderes preveem rito sumário no 

Senado”, na página 8, além de concluir o texto com a fala do senador Aécio Neves - 
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presidente do PSDB, mencionado diversas vezes em delações premiadas na Operação Lava-

Jato e em outros escândalos como em Furnas e um dos principais rivais do atual governo 

(ficou em segundo lugar nas votações para a última eleição presidencial) - o que no 

jornalismo é inapropriado, pois sugere que a opinião da fonte é a mesma do veículo de 

comunicação. “Ao inserir a opinião de alguém, eles acham que deixam de participar na 

notícia e deixam os ‘factos’ falar” (TUCHMAN, 1999, p. 81). 

Outro aspecto observado neste texto refere-se ao modo como Lula e o PT são 

apresentados: “reforçar o discurso do golpe e tentar salvar o que restou do partido”, “Os 

próprios líderes petistas já dão como perdida a batalha no Senado e o foco é salvar o partido e 

Lula” (os líderes que teriam feito a afirmação não são identificados no texto), a mobilização 

para denunciar o golpe será para “minar o governo de Temer”, “os petistas prometem 

transformar a vida do vice-presidente Michel Temer ‘num inferno’” (mais uma vez a fonte 

que fez esta afirmação não é mencionada).  

 Observamos ainda, que na matéria: “Renan, o senhor do tempo no Senado”, impressa 

na página 10, o texto afirma que Renan Calheiros “admitiu que, vencida esta etapa, o 

afastamento de Dilma é irreversível”, o que já é de conhecimento de quem acompanha o 

processo, pois assim que o Senado iniciar o julgamento, a presidente deve ficar afastada por 

até 180 dias, conforme determina a lei. Porém, ao lado da foto de Calheiros, há a afirmação de 

que “ele já admitiu que o impeachment é irreversível” – o que é completamente diferente do 

que o presidente do Senado afirmou publicamente e que o texto assegura. 

 Mas a reportagem que merece maior destaque dentro deste quadro de observações é a 

intitulada “Desafio é recuperar a confiança”, da página 31. No texto, há o claro 

posicionamento em apoio à saída de Dilma Rousseff da Presidência da República, como é 

possível verificar no trecho: “O ambiente para negócios tende a melhorar com a possível saída 

de Dilma”. Identificamos ainda, que O Globo utiliza fontes para legitimar o seu 

posicionamento. Sem informar quais são as fontes há a seguinte afirmação: “os empresários 

avaliam que, caso Michel Temer assuma a presidência, haverá esforços para a retomada de 

uma política econômica ortodoxa, com ênfase no ajuste fiscal”. No decorrer do texto são 

reforçados os pontos de vista com os depoimentos das fontes, entre elas o proprietário da rede 

varejista Riachuelo, recentemente envolvida em escândalo por terceirização de trabalho 

análogo a escravidão.  De acordo com Tuchman (ibidem, p. 82), “Ao acrescentar mais nomes 

e citações, o repórter pode tirar as suas opiniões da notícia conseguindo que outros digam o 

que ele próprio pensa”. 
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 Por meio das categorias do dispositivo de Representação: “Derrota”, “Solução”, 

“Resistência de Dilma”; e das categorias encontradas no dispositivo de enquadramento 

Exemplos: “Lula estrategista para a solução do governo ou do PT” e “Temer estrategista”, 

evidencia-se o processo de personalização na política, pois o foco dos problemas e das 

soluções recaem sobre apenas um personagem, que neste caso são Dilma ou Temer. E, assim, 

deixam de abordar questões mais complexas que envolveram o processo de impeachment. 

“As personagens políticas sobrepõem-se aos temas políticos e os temas políticos são tratados 

como questões pessoais.” (INNERARITY, 2006, p.32).  

A personalização na figura da presidente Dilma pode ser identificada na reportagem 

“Desafio é recuperar a confiança” (página 31), por exemplo, verificamos que a saída da 

presidente é proposta como a única solução, conforme os trechos: “O ambiente para negócios 

tende a melhorar com a possível saída de Dilma.” e “Caso Dilma fique, teríamos o pior 

cenário, ela não conseguiria governar”.  Evidenciamos a personalização também na figura do 

vice-presidente: “os empresários avaliam que, caso Michel Temer assuma a presidência, 

haverá esforços para a retomada de uma política econômica ortodoxa, com ênfase no ajuste 

fiscal”. 

A personalização é amplamente utilizada quando se refere a Lula, como acontece na 

reportagem “Líderes preveem rito sumário no Senado” (página 8): “O PT e o ex-presidente 

Lula vão usar todas as armas para espichar ao máximo o calendário do impeachment no 

Senado”, “o foco é salvar o partido e Lula”, “Estão preocupados é em construir a narrativa 

para 2018, quando acham que Lula estará em condições de disputar de novo o Planalto” e, 

ainda na metáfora: “Lula e o MST ‘incendiando’ as ruas”. Assim como pode ser observado já 

na capa da edição, quando O Globo afirma que: “Não surtiu efeito sequer o esforço do ex-

presidente Lula, cuja nomeação como ministro para escapar do juiz Sérgio Moro, da Lava-

Jato, ajudou a agravar a crise.”. 

Com base em todas as observações realizadas, consideramos que o jornal O Globo, em 

sua edição de 18 de abril de 2016, representou a presidente Dilma como derrotada, sem 

condições de governar, sendo a solução para a recuperação do país a sua saída da Presidência. 

Outro posicionamento que podemos identificar é de que a solução para o momento político e 

econômico do país é o governo Temer, embora este seja por vezes representado como esperto, 

astuto e traiçoeiro. Por desacreditar completamente na permanência de Dilma no Planalto, 

Lula é visto como estrategista que quer reassumir o poder, sendo esta também a grande 

preocupação do Partido dos Trabalhadores, conforme induzem os textos. 
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 Observamos que O Globo, desde que o processo de impeachment foi acolhido na 

Câmara dos Deputados, antecipou a decisão final. A “antecipação” é verificada quando os 

jornais expõem as representações de derrota de Dilma, por exemplo. Outros exemplos podem 

ser verificados quando, após acolhimento do processo (3/12/2016), O Globo já antecipava: 

“Rito do processo de afastamento [grifo nosso] começa hoje”, na capa da edição após a 

abertura do processo (18/04/2016) anunciava: “PERTO DO FIM”, outro título: “AVISO 

PRÉVIO, Dilma perto do afastamento”. 

 

4.4 ANÁLISE EM FOLHA DE S. PAULO – EDIÇÃO DE 18 DE ABRIL DE 2016 

 

O primeiro aspecto que nos chamou a atenção é na capa da edição da Folha de S. 

Paulo, há um breve levantamento histórico acerca da carreira de Dilma e de Temer. Porém, há 

uma diferença na abordagem entre os personagens - enquanto o histórico de Dilma apenas 

reforça que ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de Presidente da República, sua 

reeleição na vitória mais apertada desde o ano de 1989 e o índice de reprovação de seu 

governo, o histórico de Temer aborda sua formação acadêmica, cargos públicos ocupados e 

aspectos relacionados à formação familiar. Compreendemos que neste texto há uma ênfase na 

trajetória acadêmica do vice-presidente para reforçar a ideia de que Temer tem melhor 

capacidade para governar o país do que a então presidente Dilma, reeleita com vitória 

apertada e com elevado índice de reprovação. O que pode ser observado no trecho: 

 

Primeira mulher a ocupar o cargo, Dilma foi reeleita em 26 de outubro de 2014 com 

54,5 milhões de votos, 51,6% dos válidos, na vitória mais apertada desde1989. Em 

agosto passado, já tinha a maior taxa de reprovação (71%) de um presidente em 30 

anos. 

A economia se deteriorou após a reeleição. O desemprego (6,5% em 2014) saltou 

para 9,5% neste ano. Em 2015, o PIB teve a maior queda entre as 20 maiores 

economias do mundo. Neste ano, estima-se retração similar, de 3,8%. A inflação 

atingiu 10,7% em dezembro. 

Nascido em Tietê (SP), Michel Miguel Elias Temer Lulia, 75, poderá tornar-se o 41º 

presidente. Foi professor de Direito Constitucional da PUC-SP, procurador-geral e 

secretário de Segurança de São Paulo e deputado federal por seis mandatos. 

Articulou o apoio do PMDB a Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Em 2006, 

negociou a aliança com o PT. Tem cinco filhos e a mulher, Marcela Temer, 32, está 

grávida do segundo do casal. 

Chamado de golpista pela presidente, Temer passou as últimas semanas articulando 

a viabilidade política de seu governo. Aliados já discutem o eventual ministério. 

(FOLHA DE S. PAULO, 18/04/2016, capa). 

 

 Na reportagem da página 2 – “Câmara dá aval ao impeachment de Dilma Rousseff”, 

apesar de ser um texto noticioso, que deveria cumprir apenas o dever em informar, enfatiza o 
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descrédito sobre a presidente Dilma Rousseff, como é possível observar nas categorias 

elencadas nas tabelas em apêndice. Dilma é descrita como “acusada de fraude orçamentária 

[grifo nosso]”, mesmo que a votação na Câmara represente legalmente apenas a intenção de 

abertura de um processo.  

Em apenas um texto, destacado na tabela de número 32, os exemplos foram 

categorizados como “Temer estrategista” – uma das categorias criadas com base nos textos do 

jornal O Globo. Portanto, percebemos que as categorias encontradas nos exemplos de O 

Globo não são recorrentes na Folha. A Folha de S. Paulo também não utiliza descrições de 

acontecimentos em que o ex-presidente Lula seja apresentado como estrategista que pode ser 

a solução do governo, assim como não utiliza descrições de ações da presidente Dilma como 

prejudiciais ao país. Embora, nos dispositivos de Representações: derrota, 

questionamento/descrédito governo Dilma e resistência de Dilma ou PT apareçam em vários 

textos dos dois jornais. 

No texto “‘Agora vem a parte mais difícil’, afirma Temer a aliados”, impresso no topo 

da página 5, destacamos o enquadramento de solução com que um possível governo Temer é 

apresentado. Um dos enfoques dado ao novo governo é o de pacificação, termo utilizado 

como subtítulo dentro do texto. Em vários trechos são citados como fontes de informação 

“assessores” sem que nomes sejam mencionados.  

Outro aspecto curioso é a menção a entidades como o Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra (MST) como simpatizantes ao “petismo”. Avaliamos que o uso da expressão 

“petismo” em oposição ao uso de “governo Dilma”, ou “Partido dos Trabalhadores”, objetiva 

acionar certos quadros de sentidos relacionados ao “bolivarianismo” ou “chavismo” – 

expressões muito utilizadas pela grande mídia e por opositores de partidos da esquerda. O 

enquadramento que objetivam transmitir sobre estes termos é de relacioná-los à ditadura 

comunista. Este mesmo trecho da reportagem reforça a representação que a grande mídia 

comumente faz sobre o MST, como uma entidade radical, violenta, em oposição ao governo 

pacificador que Temer desejaria promover. 

 

Nas próximas semanas, Temer deve voltar a sinalizar que fará um governo de 

“pacificação nacional”, buscando negociar com todas as forças políticas. Assessores 

dizem que não estão descartadas conversas com alas do PT no sentido de tentar 

desmotivar reações radicais de entidades simpáticas ao petismo, como MST. 

(FOLHA DE S. PAULO, 18/04/2016, p. 5). 
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A reportagem finaliza com destaque para trechos de depoimento do senador Romero 

Jucá (PMDB-RR): “Ele [Jucá] disse que o partido quer “trazer o céu e o progresso” em um 

eventual governo Michel Temer em comparação ao “inferno” protagonizado pelo PT.”. 

Abaixo, ainda na página 5, temos a reportagem “Assessores de petista já falam em 

levar caso ao Supremo”. A imagem à esquerda do texto é da presidente Dilma andando de 

bicicleta, exercício matinal que ela realiza diariamente. Observamos que a mídia tem utilizado 

dezenas de imagens iguais ou parecidas a essa no intuito de relacionar o ato de pedalar às 

pedalas fiscais que fazem parte do processo de impeachment. Mais uma vez, o objetivo é 

acionar quadros de sentido que remetam a imagem de Dilma aos atos considerados ilícitos 

pela oposição. No decorrer do texto, as representações sobre o governo Dilma reforçam a 

conceito da presidente derrotada e da sua resistência, assim como do seu partido.  

O texto “Tão longe, tão perto”, de Daniela Lima e Valdo Cruz (p. 16-17), disposto na 

tabela 32, é baseado em declarações de fontes descritas como “auxiliares” do vice-presidente 

Michel Temer. O texto busca traçar o perfil de Temer, definindo sua personalidade. 

Acrescentamos nas “Representações” a categoria de “questionamento” sobre o governo 

Temer. Nos exemplos, é o único texto da Folha de S. Paulo em que esse dispositivo pode ser 

classificado dentro da categoria “Temer estrategista”, aparecendo também a categoria que 

classificamos como “Ações de Temer geram incerteza”, pois são trechos do texto que 

descrevem ações, do então vice-presidente, as quais remetem à incerteza e dúvidas sobre sua 

personalidade. 

O texto “Todos os homens do (vice) presidente”, página 17, faz uma previsão sobre o 

que se esperar do governo Temer e quais são os possíveis nomes a ocupar os ministérios. 

Mesmo que os dispositivos não se encaixem nas categorias criadas, percebemos que as 

representações reforçam a ideia de que um possível governo sob a liderança de Michel Temer 

traria mudanças positivas ao país: “Temer quer nomes de impacto na economia, a fim de 

mudar clima de pessimismo, e na área social, para indicar manutenção de programas”, “[...] a 

equipe de Temer já vinha preparando medidas para se contrapor ao discurso petista de que 

Temer pode representar ameaça aos avanços sociais dos governos Lula e Dilma.”. 

Nas duas reportagens da página 18, “Volta do crescimento é foco de empresários” e 

“Empresariado pede reformas impopulares em seis meses”, classificamos os dispositivos de 

representações dentro da categoria de “questionamento/descrédito governo Dilma”, embora 

os textos também deixem subentendido a ideia de que a saída de Dilma é a solução. Sendo 

esta solução baseada no posicionamento do setor empresarial. Setor ao qual o Grupo Globo 
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pertence, como um conglomerado midiático. Posicionamento que fica ainda mais claro na 

entrevista da página seguinte, com o economista Alexandre Scheinkman, na qual o descrédito 

ao governo Dilma fica mais evidente e são enfatizadas ideias liberais para a economia. O 

jornal busca uma fonte com notoriedade para falar de um assunto de seu domínio técnico, 

portanto uma fonte legítima, o que passa credibilidade na defesa dos ideais defendidos pela 

Folha de S. Paulo. “As fontes que aparecem nos discursos informativos são importantes, já 

que são elas que se institucionalizam socialmente. Inclusive, poderíamos dizer que elas são 

elementos essenciais para o estatuto da prevalecência da verdade desses discursos” (ALSINA, 

2009, p. 174). 

As reportagens das páginas 22, 23 e 24, dispostos nas tabelas 37, 38 e 39, reforçam, 

principalmente por meio das imagens, a oposição entre os manifestantes: de um lado os 

manifestantes anti-Dilma/vitoriosos e de outro os manifestantes pró-Dilma/derrotados. As 

fotos dos grupos de manifestações que pediam pelo impeachment representam a alegria, a 

conquista e a comemoração. As manifestações são também comparadas à Copa do Mundo e 

ao Réveillon. A reportagem da página 25, “Derrota é recebida com resignação...” tem 

destaque para a imagem de duas mulheres abraçadas e com expressão triste, a foto está 

disposta no topo da página ocupando quase um terço do espaço. As três imagens que ilustram 

o texto refletem a representação de derrota, tanto dos manifestantes, quanto da presidente 

Dilma. 

 

Imagem 2 – Imagem da página 22 da edição 

 

Fonte: Folha de S. Paulo, 18/04/2016 
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Imagem 3 – Imagens da página 23 da edição 

 

Fonte: Folha de S. Paulo, 18/04/2016 

 

Imagem 4 – Reportagem da página 24 da edição  

  

Fonte: Folha de S. Paulo, 18/04/2016 
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Imagem 5 – Imagem da página 25 da edição 

 
Fonte: Folha de S. Paulo, 18/04/2016 

 

Chamamos atenção para a reportagem “Amigos fazem churrasco e celebram votos 

como gols em Copa do Mundo”, na página 26, tabela 41. Tivemos dificuldade em classificar 

os dispositivos em “Exemplos” ou “Representações”. Embora os dispositivos de “Exemplos” 

sejam os trechos dos textos que descrevam ações ou que retomam acontecimentos, optamos 

por classificar fragmentos que narram atitudes dos entrevistados e seus depoimentos como 

“Representação”. Compreendemos que algumas descrições realizadas no texto reforçam a 

visão do jornalista e do veículo sobre o acontecimento narrado. Pois, passaram pela edição do 

repórter que dentre inúmeras afirmações escolheu os depoimentos que enfatizaram os 

aspectos que julgou mais relevante. Motta observa que “ao citar, o jornalista pinça da fala da 

fonte aspectos que pretende ressaltar, [...] As citações encobrem muito bem a subjetividade 

porque o leitor supõe que elas reproduzem literalmente o que a fonte disse” (2007, p.158). 

Essa estratégia, segundo o autor, faz parte da intenção de objetivação do discurso jornalístico, 

na construção de efeitos de real.   

Na reportagem analisada há, por exemplo, representação por parte do jornalista a 

respeito da situação financeira dos entrevistados, quando descreve os móveis, a ocupação e o 

bairro onde residem. Compreendemos que esta atitude serve para reforçar o que demonstram 

as pesquisas, que a população que apoia a saída de Dilma, em sua grande maioria, é 

pertencente à classe média e classe média alta.  

 

4.5 ANÁLISE EM O GLOBO – EDIÇÃO DE 1º DE SETEMBRO DE 2016 

 

Observamos que as edições do dia 1º de setembro, dos jornais analisados, apesar de 

posteriores a um dia histórico na política nacional, dedicam poucas páginas para abordar o 
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assunto. Acreditamos que, embora a relevância indiscutível do acontecimento, os jornais não 

tinham mais a pretensão de influenciar na decisão dos parlamentares, assim como não havia 

mais a necessidade de chamar a atenção da opinião pública sobre o fato, afinal o impeachment 

já havia sido consolidado. 

Na página dois da edição, já no título da reportagem, há uma metáfora que sugere a 

queda de pano ou máscara que encobriria o governo Dilma – “Cai o Pano”. E a imagem de 

Dilma, que ocupa praticamente a página inteira, realça suas rugas, ela olha para baixo e tem a 

expressão bastante séria, o que reforça a representação de derrota da ex-presidente. 

  

Imagem 6 – Imagem da página 3 da edição  

 

 Fonte: O Globo, 1/09/2016 

 

Na página seguinte, destacamos a seguinte frase: “Apesar da cobrança, Temer exibiu 

força política ao chegar no Senado para posse.”, ao fazer tal afirmação, o jornal delega capital 

político ao novo presidente, o que pode denotar posicionamento favorável à Temer. A 

reportagem dá destaque entre as colunas de texto para dois trechos do pronunciamento de 

Temer, em que ele afirma que golpe é uma ruptura constitucional, defendendo que não foi o 

que ocorreu na queda de Dilma e sua consequente ascensão ao poder. Apesar destas 

considerações, evidenciamos certa incerteza sobre as ações do novo presidente, em trechos 

que elencamos dentro do dispositivo de “exemplos”. A incerteza sobre as ações do presidente 

surge, por exemplo, quando os jornalistas mencionam que durante a cerimônia de posse não 

havia opositores, o público no plenário era composto quase que exclusivamente por homens, 

além da presença de investigados na Lava Jato.  
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 Na página oito (ANEXO UU), o jornal elencou dez pontos entre promessas e desafios 

do governo Temer que, conforme sugere o título, são para que os leitores/eleitores cobrem. 

Não elencamos os dispositivos neste caso por não se tratar de uma reportagem, mas 

observamos que o texto, ao abordar a “agenda de investimentos” do governo Temer, 

argumenta que o presidente terá de “atrair os investidores para as concessões e privatizações 

consideradas prioritárias para o país”. Ou seja, o jornal defende um programa político-

econômico liberal. No item “ajuste fiscal”, o jornal afirma que o governo “precisa aprovar a 

PEC dos gastos”, projeto de emenda aprovado no final do ano de 2016 e que impõe limite aos 

gastos públicos por vinte anos. Extremamente criticado por vários segmentos da sociedade 

civil, que passaram a chamar a proposta de “PEC do fim do mundo”, motivou a greve de 

centenas de estudantes da rede pública de ensino e de estudantes universitários em todo o 

país.  

 Em relação à reforma da Previdência, outra medida impopular defendida pelo atual 

governo, O Globo afirma que há “consenso no mundo econômico” sobre a sua necessidade. 

Mas há estudos de economistas que apontam não haver necessidade da reforma. Em tese de 

doutorado, defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a economista Denise Gentil, 

concluiu que “Ao contrário do que é usualmente difundido, o sistema de previdência social 

não está em crise e nem necessita de reformas que visem ao ajuste fiscal” (2006, p. 3). 

Por meio dos dez itens elencados pelo O Globo, concluímos que o jornal deixa claro o 

seu posicionamento na defesa de uma pauta neoliberal. Este é mais um aspecto que evidencia 

como programas políticos são defendidos pelas grandes empresas de comunicação que estão, 

ao mesmo tempo, defendendo seus próprios interesses econômicos. São aspectos como esses 

que exemplificam a confluência de interesses entre os dois campos, as quais tornam possível a 

transformação de acontecimentos em espetáculos político-midiáticos (WEBER, 2011).  

 Na reportagem: “Voltaremos – Na saída, Dilma promete oposição incansável”, que se 

encontra na página de número 10 e é analisada na tabela 49, a representação de Dilma 

enérgica é reforçada pela imagem que mostra a ex-presidente caminhando altiva enquanto é 

aplaudida. O termo “enérgica” foi usada por ela em discurso após definição da votação do 

impeachment e reproduzida pelo jornal. Quando é mencionado no texto que Dilma “não 

chorou” revela a expectativa culturalmente imposta de que a mulher, como ser frágil, deve 

chorar em uma situação como esta - deposição de cargo público. Lembramos que, 

principalmente durante a primeira campanha de Dilma à presidência, a mídia explorava muito 

os sentimentos da então candidata. Uma das discussões no meio jornalístico à época era a 
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possibilidade de Rousseff chorar caso eleita. As especulações sobre a personalidade da 

presidente continuaram durante os dois mandatos. Mas, com certeza, o mais absurdo perfil de 

Dilma traçado pela mídia foi elaborado pela revista IstoÉ26, na edição de seis de abril de 2016. 

A revista compara a presidente com a rainha do Brasil, conhecida como “Maria I - A louca”. 

Dentre os outros contrassensos cometidos pela reportagem (que foi destaque de capa) um 

deles é utilizar como fonte um psiquiatra que viveu no século XVIII e recomendava 

“tratamentos evacuantes” aos imperadores e demais governantes que sofriam distúrbios 

emocionais ao perderem o poder. A revista ainda utiliza, na capa da edição, uma imagem 

completamente fora de contexto, sob o título “As explosões nervosas da presidente”, Dilma 

aparece com a boca aberta, aparentemente aos berros. Na verdade, a foto27 foi feita meses 

antes de a reportagem ser publicada, durante jogo do Brasil na Copa do Mundo, quando 

Dilma comemorava um gol da seleção. 

  Outro aspecto que podemos identificar, recorrente na grande mídia desde que o 

processo de impeachment foi acolhido, são as expectativas do mercado, de investidores e 

empresários sobre o governo Temer. Na página 12, intitulada “Depois da lua de mel, a hora da 

cobrança”, mais uma reportagem dedica-se a avaliar as perspectivas econômicas. Mas 

diferente do que podemos identificar nas edições do dia 18 de abril, agora os questionamentos 

não são sobre o governo Dilma, mas sim sobre o governo Temer.  

 A reportagem da página 14 (exposta na tabela 52) aborda as características de Temer, 

principalmente exaltando a representação de conciliador e, ainda, de formal e fiel aos amigos. 

A ideia defendida de que Temer é fiel aos amigos vai de encontro ao que os aliados de Dilma 

pensam sobre Temer, pois o acusam de traição à ex-presidente e ao projeto de governo que 

elegeu a chapa Dilma-Temer. Portanto, o texto aborda a imagem de Temer positivamente, 

embora também seja possível identificar questionamentos sobre seu governo no decorrer do 

texto, inclusive a jornalista menciona “controvérsias” na sua atuação. Mesmo o título da 

reportagem, levanta a possibilidade de dualidade na interpretação de sua personalidade: 

“ISTO É TEMER”. Nas redes, diversos memes criados por internautas e grupos contrários ao 

impeachment “brincam” com o trocadilho do nome do presidente versus o verbo temer. Ao 

lado do texto, uma caricatura com o presidente com vestes de padre, expressão carrancuda e 

com o dedo indicador levantado sugere que Temer é chegado ao diálogo, mas também à 

                                                           
26 A reportagem pode ser lida na íntegra no site da revista: 

<http://istoe.com.br/edicao/894_AS+EXPLOSOES+NERVOSAS+DA+PRESIDENTE/> 
27 Reportagem denuncia o uso indevido da fotografia da presidente e mostra a imagem sem edição durante o jogo 

do Brasil:< http://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/04/dilma-divulga-nota-de-repudio-contra-texto-da-

istoe-covarde-escandaloso-e-sexista.html>  
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repreensão. O que reforça o trocadilho com o uso do nome do presidente no título da 

reportagem. Observamos ainda, que a reportagem é assinada pela jornalista Júnia Gama, a 

única repórter a assinar texto na edição de 18 de abril de O Globo, único texto que 

representou Temer de maneira negativa. 

 Conforme Motta, “Ao revelar os aspectos simbólicos da notícia, a análise despe as 

máscaras do racional e revela a face oculta do mythos, mostra as contaminações literárias ou 

poéticas do texto objetivo.” (2004, p. 130). Segundo ele, é nesta dimensão que o “mistério da 

linguagem” mostra as intenções e interpretações da narrativa jornalística. O mythos seria, 

portanto, as subjetividades, as quais “dotam os acontecimentos de sentidos de passado e de 

futuro, do bem e do mal, do bonito e do feio, do que pode e do que não pode, sugerem difusas 

ideologias, estimulam desejos” (ibidem). Por isso, o autor argumenta que o texto jornalístico 

não é somente informação e, desta forma, não é objetivo.  

 Na reportagem “Futuro em Risco – Impeachment aprofunda racha, e PT teme 

deserções” (página 26, tabela 54), o jornal afirma que nos próximos meses “deve acontecer” a 

condenação de Lula na Operação Lava Jato. Os veículos da grande imprensa, como é o caso 

do Grupo Globo, historicamente têm feito oposição aos partidos que defendem 

posicionamentos alinhados ao que se convencionou chamar de esquerda, principalmente ao 

Partido dos Trabalhadores. São partidos que, em geral, defendem posicionamentos, 

principalmente na área econômica, opostos aos ideais defendidos pelas grandes empresas, 

como os conglomerados de mídia (casos do Grupo Globo e do Grupo Folha). Esta reportagem 

é mais um exemplo, que reforça a hipótese de que os jornais se utilizam dos acontecimentos 

para reforçar os quadros de sentido historicamente defendidos pela grande mídia. E o fazem, 

como no caso da reportagem analisada, antecipando-se à ocorrência dos eventos. Ou seja, o 

jornalismo brasileiro tem feito o caminho inverso, primeiro faz as afirmações sem a 

consumação dos fatos, depois tenta provar as declarações feitas.  

  As representações trazidas na reportagem têm, portanto, a ideia de derrota do Partido 

dos Trabalhadores e do ex-presidente Lula, que é apresentado como culpado, tanto na 

Operação Lava-Jato, quanto pelo aprofundamento da crise no PT. Esta última observação se 

torna mais evidente pelo uso de uma fonte identificada somente como “cacique” da legenda, o 

qual afirma que: “O partido não formou outras lideranças porque o Lula não permitiu. Isso foi 

um erro.”.  
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4.6 ANÁLISE EM FOLHA DE S. PAULO – EDIÇÃO DE 1º DE SETEMBRO DE 2016 

 

Com base nos dispositivos elencados nas tabelas da edição (em apêndices), podemos 

verificar que a categoria de questionamento em relação ao governo Dilma não aparece, ao 

contrário do que ocorre nas edições anteriores. Porém, também em comparação com as 

análises das edições anteriores, quando o governo Michel Temer era representado como a 

solução para o país, agora, momento em que Temer assume efetivamente a presidência, 

identificamos a recorrência da categoria de questionamento sobre ele ou ao seu governo.  

 A categoria de solução que nas análises anteriores surgiu ora em relação a um futuro 

governo Temer, ora na saída de Dilma da presidência, não foi identificada. Já a categoria 

resistência foi bastante evidenciada, tanto em relação à ex-presidente Dilma, quanto ao 

Partido dos Trabalhadores. Lembramos que as categorias são formuladas por nós com base na 

leitura integral das reportagens analisadas e inseridas junto aos dispositivos de 

“Representação” e “Exemplos” (GAMSON; MODIGLIANI, 1989). 

Na página 13 da edição, o jornal faz uma breve retomada de alguns acontecimentos e 

de dados sobre o período em que o Partido dos Trabalhadores esteve no comando do 

Executivo. Intitulado “A era PT”, o diário abordou os principais programas sociais 

desenvolvidos pelo Partido durante os mandatos de Lula e Dilma, gráficos com indicação de 

dados sobre inflação, desemprego, dívida púbica, analfabetismo, acesso ao ensino superior e 

classes sociais e descreve todos os escândalos políticos durante os anos de 2003 a 2016. No 

centro da página e com maior destaque estão os escândalos, já os gráficos e as descrições dos 

programas sociais são dispostos no transcorrer das margens da página. Como é possível 

observar: 
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Imagem 7 – Página 13 da edição 

 

Fonte: Folha de S. Paulo, 1/09/2016 

 

Em trechos do texto disposto na página 17, “Protestos em SP têm confrontos e 

feridos”, podemos observar uma generalização entre manifestantes e os grupos que se 

utilizam das manifestações para realizar atos de vandalismo. Como, por exemplo, no 

fragmento: “Manifestantes contrários ao impeachment de Dilma Rousseff depredam viatura 

da polícia” (legenda da imagem). Há uma nítida generalização, conforme a frase, todos os 

manifestantes anti-impeachment cometeram o ato de destruição. Ainda em relação aos atos 

violentos, os textos deixam claro que muitas vezes a atuação da polícia militar tem sido 

truculenta e excessiva contra os manifestantes, repórteres e fotógrafos. 

Com base nas análises das edições, compreendemos que os veículos se beneficiam do 

impeachment enquanto acontecimento de interesse público e, mais ainda, da previsibilidade 

das etapas do processo, para reforçar enquadramentos e, também em utilizar estes quadros de 

sentido, na tentativa de influenciar a opinião pública e a decisão dos parlamentares. 

Consideramos que o impeachment de Dilma serviu como uma espécie de argumento para 

defender a opinião da grande mídia que historicamente fez oposição ao PT e aos partidos de 

esquerda. 
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4.7 ENQUADRAMENTOS DO IMPEACHMENT 

 

 Conforme explicam os autores Gamson e Modigliani (1989), os elementos simbólicos 

dispostos nos textos: metáforas, exemplos, imagens, representações, estão agrupados, como 

pacotes interpretativos. O discurso midiático possui um conjunto de pacotes interpretativos 

que vão conferir significado a um tema, assunto, questão. O pacote possui uma estrutura 

interna que é a ideia organizadora central ou enquadramento. (GAMSON; MODIGLIANI, 

1989).  

 Com base na leitura dos textos e codificação dos dispositivos de enquadramento 

identificamos dois enquadramentos utilizados pelos jornais O Globo e Folha de S. Paulo 

acerca do processo de impeachment de Dilma Rousseff. São eles: o enquadramento de 

fracasso e o enquadramento de conflito. Os dois são recorrentes ao longo do período 

analisado, pois são identificados em todas as edições analisadas. 

 

4.7.1 Enquadramento de Fracasso 

  

A ideia organizadora central de fracasso é o enquadramento mais frequente nos dois 

jornais. O fracasso é proposto através do conjunto de representações, de exemplos, metáforas 

e de imagens que sugerem que a ex-presidente Dilma Rousseff está derrotada, fragilizada, 

isolada, nos questionamentos levantados sobre seu governo, assim como, no descrédito e na 

representação de que a solução para o país é a queda do governo Dilma. O enquadramento de 

fracasso é também evidenciado na antecipação do afastamento da ex-presidente e em relação 

ao resultado final do processo.  

  O enquadramento de fracasso é, ainda, utilizado na abordagem dos jornais sobre o 

Partido dos Trabalhadores. Quando mencionam um racha no partido ou quando afirmam que 

as investigações da Lava Jato estão fragilizando a sigla. Estas afirmações têm como pano de 

fundo a ideia de fracasso – que está personalizada na figura da Dilma, mas também em 

relação ao partido e ao programa político e ideológico defendido pelo PT que o 

enquadramento induz ter fracassado.  

 O enquadramento de fracasso pode reforçar a desconfiança sobre a política e sobre os 

políticos. Podemos relacionar ao que Guazina (2015) chama de cobertura adversária. 

Segundo ela: 

ao se praticar uma cobertura adversária, por exemplo, os jornalistas podem ajudar a 

manter a desconfiança na política e nos políticos como um dos valores 
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característicos da cultura política dominante, ao mesmo tempo em que o jornalismo 

pode se reafirmar legitimamente como um poder e um lugar de autoridade na cena 

pública. (GUAZINA, 2015, p. 69). 

 

 Esse tipo de cobertura reforça, portanto, a oposição entre jornalismo e campo político, 

por meio da desqualificação da política, dos atores e das instituições envolvidas. O mesmo 

pode ser relacionado ao enquadramento de conflito. 

 

4.7.2 Enquadramento de Conflito 

  

Na presente pesquisa, o enquadramento de conflito, assim como o enquadramento de 

fracasso, surge nos dois jornais e em todas as edições. Ele reflete a personalização centrada 

nas figuras de Dilma versus Cunha (nas edições de 03/12/15) e Dilma versus Temer. Surge 

também na oposição entre os manifestantes anti-Dilma e pró-Dilma, quando os jornais, em 

geral, dão maior ênfase aos grupos que fazem oposição ao governo Dilma. Sejam os 

manifestantes nas ruas, ou os próprios opositores políticos, como, por exemplo, reportagens 

que trouxeram como fonte principal, ou única, o presidente do PSDB, senador Aécio Neves, 

para falar sobre o processo de impeachment. 

A representação de solução é utilizada, em alguns textos, para a saída da Dilma da 

presidência e, em outros momentos, na representação do governo Temer; então, há a oposição 

governo Dilma versus governo Temer. A capa da edição de 18 de abril da Folha, por exemplo, 

aborda aspectos da trajetória de Dilma e de Temer, mas o conflito se evidencia no enfoque 

dado à formação acadêmica e cargos públicos ocupados por Michel em contraposição à 

Dilma, reforçando aspectos negativos sobre ela, como a vitória apertada nas últimas eleições e 

os índices de reprovação de seu governo. Há, portanto, oposição/conflito nos históricos das 

duas figuras políticas. 

O enquadramento é identificado também em relação a grupos e entidades 

simpatizantes do PT, como o MST, representados em posição de oposição ao governo 

pacificador que Temer deseja implantar. No caso do MST, o movimento é relacionado à 

violência e ao radicalismo.  

 

 



87 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do objetivo desta pesquisa de dissertação em identificar, através dos 

enquadramentos, como se estabelecem as relações e tensões entre mídia e política, buscamos 

apontar os enquadramentos dos jornais O Globo e Folha de S. Paulo sobre o impeachment de 

Dilma Rousseff, entendendo-o enquanto um “acontecimento político programado” 

(CHARAUDEAU, 2006). Para tanto, definimos nossa proposta conceitual e metodológica dos 

enquadramentos com base em Gamson e Modiagliani (1989), com auxílio de estudos 

desenvolvidos por outros autores, como Vimieiro (2010), Vimieiro e Dantas (2009), Schaefer 

(2014) e Reese (2001). 

Adotamos como perspectiva o estudo dos enquadramentos enquanto variáveis 

dependentes através de uma análise indireta, por compreendermos que aspectos externos 

influenciam na definição dos enquadramentos da mídia. Os enquadramentos são, portanto, 

como chaves de sentido que auxiliam na organização e compreensão do que está sendo dito. 

Para identificarmos os enquadramentos sobre o impeachment de Dilma, destacamos 

um conjunto de símbolos nos textos referentes aos “dispositivos de enquadramento” 

(GAMSON; MODIGLIANI, 1989). Além dos elementos simbólicos definidos pelos autores, 

criamos categorias dentro dos dispositivos de “representação” e de “exemplos”, baseadas em 

elementos discursivos recorrentes nas reportagens analisadas. 

Com base nos resultados da pesquisa, podemos identificar que os enquadramentos 

utilizados pelos jornais ampliam as tensões entre os campos midiático e político. 

Principalmente, na medida em que, por meio do enquadramento de fracasso, os jornais 

reforçam visões negativas, ou que induzem ao enfraquecimento, do Partido dos Trabalhadores 

e do governo Dilma. Posicionamentos historicamente defendidos pela grande mídia brasileira. 

O mesmo acontece através da antecipação dos jornais sobre o impeachment. E o 

enquadramento de conflito, que reforça a tensão entre opositores e simpatizantes do governo 

Dilma, entre situação e oposição e entre os personagens Dilma e Temer. Mas estabelece 

relação de proximidade da mídia com grupos do campo político, por meio de discursos 

utilizados por representantes, tanto do campo político, quanto do campo econômico, que 

lutaram pela retirada de Dilma do poder e cujas ideias tiveram ampla visibilidade através da 

mídia.  

Observamos que existe uma clara imbricação entre os campos, pois na medida em que 

a mídia aciona enquadramentos favoráveis ou desfavoráveis ao processo de impeachment, o 
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campo político reorganiza suas ações e estratégias. Como, por exemplo, o agendamento 

midiático sobre as manifestações contra o governo Dilma em março de 2015, quando alguns 

veículos de imprensa, principalmente por meio da televisão, chamaram a população às ruas 

para que se manifestassem contra o governo. Com números bastante expressivos de 

manifestantes nas ruas de diversas cidades do país, houve repercussão no meio político, 

enfraquecendo o governo Dilma que já enfrentava baixos índices de aprovação e dificultando 

a presidente de conseguir apoio dos demais dirigentes. 

Da mesma forma, a mídia reforçou a ideia de abertura do processo de impeachment 

contra Dilma Rousseff, antecipando-se até mesmo à oposição. A qual, nas primeiras vezes em 

que a imprensa pautou a possibilidade de abertura do processo, não se posicionava como 

credível de sua instauração e, nem mesmo, em apoio ao afastamento da presidente. A questão 

da antecipação denota, ainda, uma estratégia espetacularizante por parte dos meios de 

comunicação. O contrário também é observável, visto que a mídia reforça ou reformula os 

enquadramentos propostos quando decide se aliar ou divergir das propostas evidenciadas pelo 

campo político. 

Em relação ao processo da espetacularização da política, o evidenciamos, 

principalmente, por meio das imagens que avigoram a representação de derrota de Dilma. 

Outro aspecto que evidencia esse processo é o enquadramento de conflito, por ser utilizado 

pelos jornais como categoria estruturante do drama nas representações que reforçaram a 

oposição entre grupos e entre personagens. 

E através dos dispositivos de enquadramento, constatamos que a personalização da 

política se evidencia ora, na figura de Dilma, ora na figura de Temer. Dilma surge como a 

culpada pela crise e, assim, sua saída da presidência é representada como a única e melhor 

solução para os problemas políticos e econômicos do Brasil. Os jornais simplificam 

problemas e soluções por meio de ações e de representações de personagens. Seja em relação 

à Dilma fragilizada e derrotada ou resistente, autoritária e firme, capaz de atacar o opositor 

Eduardo Cunha. Ou, na figura de Temer, astuto, esperto, conciliador, pacificador ou 

estrategista, repreensivo.  

Logo, os jornais excluem a possibilidade de problematizar as questões políticas que 

levaram à abertura do impeachment, assim como análises aprofundadas acerca das decisões 

econômicas do governo Dilma – já que sua popularidade caiu com o agravamento da crise 

econômica, aumento da inflação e do desemprego. As reportagens que abordaram aspectos 
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econômicos do momento político são voltadas ao posicionamento do empresariado e em 

defesa do liberalismo econômico. 

Já as problematizações acerca das questões que levaram ao prosseguimento do 

processo de impeachment são realizadas de forma mais contundente quando o pedido é 

acolhido por Eduardo Cunha na Câmara, em dezembro de 2015. Naquele primeiro momento, 

os dois jornais expõem as intenções políticas de Cunha, no que consideram ser uma atitude de 

retaliação ao Partido dos Trabalhadores e ao Planalto.  

Verificamos, ainda, que as construções noticiosas dos dois jornais são bastante 

próximas. Quase todas as categorias repetem-se nos dois diários, assim como os 

enquadramentos. Neste sentido, observamos certa padronização na narrativa jornalística. 

Observamos que este acontecimento político foi capaz de reunir o poder do fato 

político com os poderes e interesses dos meios de comunicação, em um processo de 

transformação e de relações de aproximação e tensionamento entre campo político, campo 

midiático e sociedade. Ou seja, constatamos que as construções noticiosas dos jornais 

analisados acerca do impeachment de Dilma, compreendido aqui como um “acontecimento 

político programado” (CHARAUDEAU, 2006), configuraram-se sim, como um “espetáculo 

político-midiático” (WEBER, 2011). As reportagens construídas utilizaram a personalização, 

o conflito, o fracasso e, por vezes a dramatização, como lógicas estruturantes do discurso 

jornalístico. 

 Com base em todas as reflexões realizadas, reforçamos a importância da pesquisa da 

relação entre mídia e política. Além de instância relevante na formação da opinião pública, a 

mídia é imprescindível aos agentes e às instituições políticas, o que avigora o valor dos 

estudos em comunicação política. Mais ainda, quando percebemos o papel central que os 

meios de comunicação ocupam no cotidiano dos brasileiros e na confiança que têm nos 

conteúdos divulgados pelos jornais impressos. Deste modo, os quadros de sentido acionados 

pelos dois jornais de maior circulação no país podem ser definidores na formação da opinião 

pública. 
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APÊNDICES 

 

Tabela 2 - Capa da edição – O Globo (03 de dezembro de 2015): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento: 

 

Representação “Cunha retalia PT e abre impeachment de Dilma” 

 

“Menos de cinco horas depois de ser abandonado pelo PT no 

Conselho de Ética, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB), 

retaliou e cumpriu as ameaças ao governo” 

 

- Resistência de Dilma: 

“Presidente reage, diz que não cometeu atos ilícitos e ataca 

adversário” 

Metáforas  

Exemplos “Processo é deflagrado 23 anos depois de o Congresso analisar ação 

contra Fernando Collor; pedido, feito pelo ex-petista Hélio Bicudo, 

argumenta que governo continuou a recorrer às ‘pedaladas’ fiscais em 

2015” 

 

“A presidente também afirmou que jamais aceitaria barganhas, 

embora o Planalto tenha pressionado o PT a apoiar Cunha no 

Conselho em troca da não aceitação do pedido de impeachment.” 

Imagens Duas imagens ilustram a reportagem, a primeira de Cunha em 

coletiva de imprensa e outra imagem menor da presidente Dilma 

quando caminhava para o pronunciamento que fez após Cunha 

acolher o pedido de impeachment. 

 

Tabela 3 - “A retaliação de Cunha” (p. 3): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento: 

 

Representação “retaliação de Cunha” 

 

“o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), 

decidiu vingar-se” 

 

- Questionamento/descrédito governo Dilma: 

“A avaliação é de que Dilma não resistirá se as ruas apoiarem o 

processo.” 

Metáforas “o impeachment como moeda de troca” 

Exemplos “Abandonado pelo PT no Conselho de Ética, presidente da Câmara 

aceita pedido de impeachment contra Dilma, que rebate com ataque; 

oposição comemora, e PT irá ao STF” 

 

“A presidente reagiu imediatamente. Convocou reunião de 
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emergência e contra-atacou em pronunciamento em cadeia de TV, 

citando as acusações contra o adversário.” 

 

“Após o anúncio de Cunha, o valor das ações da Petrobrás subiu nos 

Estados Unidos.” 

Imagens Imagem de Cunha durante coletiva de imprensa. 

 

Tabela 4 – “Estratégia é jogar o foco da crise em Dilma” (p. 3): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento: 

 

Representação “Estratégia é jogar o foco da crise em Dilma” 

Metáforas “única alternativa para criar uma cortina de fumaça” 

Exemplos “Cinco horas após ser informado de que a bancada do PT não o 

apoiaria para evitar a abertura do processo por quebra de decoro 

contra ele no Conselho de Ética da Casa, o presidente da Câmara, 

Eduardo Cunha (PMDB-RJ), deflagrou o processo de impeachment 

contra a presidente Dilma” 

 

“Para convencê-lo a aceitar o pedido de impeachment, os aliados de 

Cunha sustentaram que, com o foco voltado para Dilma, a oposição 

deixaria de ser hostil a ele, até porque se concentraria em defender o 

afastamento da presidente”. 

 

“Ontem, Temer não fez movimentos para impedir que Cunha 

seguisse adiante em sua decisão, depois de ter sido avisado por 

telefone pelo presidente da Câmara.” 

Imagens  

 

Tabela 5 – “Dilma se diz ‘indignada’ e ataca Eduardo Cunha: ‘Não ocultei bens’ (p. 4): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento: 

 

Representação - Resistência: 

 

“Dilma se diz ‘indignada’ e ataca Eduardo Cunha” 

 

“A presidente Dilma Rousseff reagiu atacando o presidente da 

Câmara” 

 

“Depois da divulgação da notícia, Dilma fez um duro 

pronunciamento” 

Metáforas  

Exemplos “A presidente afirmou que não possui contas no exterior, que não 

pesam contra ela denúncias de práticas de atos ilícitos, que não 

coagiu ninguém para atender interesses pessoais e que não paira 

contra ela suspeita de desvio de dinheiro público.” 
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Imagens Imagem de Dilma séria durante pronunciamento. 

 

Tabela 6 – “‘Vamos para a guerra’, reage líder do PT” (p. 6): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento: 

 

Representação - Resistência: 

“O PT reagiu à decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de 

acolher o processo de impeachment anunciando que o partido está 

“preparado para a guerra””. 

Metáforas  

Slogans  

Imagens  

 

Tabela 7 – “Para oposição, processo é caminho sem volta para presidente” (p. 7): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento: 

 

Representação  

Metáforas  

Exemplos “Os oposicionistas fazem uma comparação com o processo de 

impeachment do ex-presidente Collor, que entre a manifestação do 

dia 7 de setembro em que os cara-pintadas foram para as ruas de 

preto, e a abertura do processo na Câmara, no dia 29, levou 22 dias” 

Imagens  

 

Tabela 8 – “Rito do processo de afastamento começa hoje” (p. 8): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento: 

 

Representação - Derrota: 

 

“Rito do processo de afastamento começa hoje” 

Metáforas  

Exemplos “O pedido de impeachment acolhido ontem pelo presidente da 

Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), foi escolhido entre os mais de 

30 pedidos recebidos pela Casa nos últimos meses por razões técnicas 

e políticas.” 

Imagens Um gráfico ilustra o “passo a passo do impeachment” 

 

Tabela 9 – “Desde sua eleição na Câmara, um convívio difícil com o Planalto” (p. 12): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento: 

 

Representação  
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Metáforas “Dilma e Cunha passaram a travar uma queda de braço.” 

 

“A vingança veio em forma de pautas-bomba” 

Exemplos “Cunha colocou em pauta projetos que geravam descontentamento no 

governo, entre eles a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. 

Fez manobras, como na votação de pontos da reforma política, que 

desagradavam ao PT.” 

 

“composta por projetos que, entre outros pontos, criavam gastos 

extras para um governo já vinha enfrentando dificuldades na área 

econômica e um ajuste fiscal. Faziam parte deste pacote a proposta 

que vinculava os salários de integrantes da Advocacia-Geral da 

União, delegados civis e delegados federais à remuneração de 

ministros do Supremo [...]” 

Imagens  

 

Tabela 7 – Capa da edição – Folha de S. Paulo (03 de dezembro de 2015): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento: 

 

 

Representação “Cunha retalia PT e acata pedido de impeachment contra Dilma” 

- Resistência de Dilma: 

 

“Presidente se disse indignada e atacou peemedebista” 

Metáforas  

Exemplos “Ele chantageava o Planalto, apontando que acataria a solicitação 

protocolada pelos advogados Hélio Bicudo, Miguel Reale Jr. e 

Janaína Paschoal caso os deputados do PT no Conselho de Ética da 

Câmara decidissem autorizar seu processo de cassação, o que ocorreu 

na quarta (2)”. 

 

“É a quarta vez que um presidente sofre ameaça de impeachment.” 

Imagens Fotografia de Dilma junto de alguns de seus Ministros caminhando 

para o pronunciamento que fez após ser notificada da decisão de 

Cunha. 

 

Tabela 8 – “PT se opõe a Cunha, que revida e aceita pedido de impeachment de Dilma” (p. 4): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento: 

 

Representação “PT se opõe a Cunha, que revida” 

 

“Horas depois de o PT anunciar que dará apoio ao prosseguimento do 

pedido de cassação de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o presidente da 

Câmara dos Deputados retaliou, aceitando a análise do pedido de 

impeachment de Dilma” 
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- Resistência de Dilma: 

 

“Dilma ainda partiu para o ataque contra Cunha, embora sem citá-lo 

nominalmente.” 

Metáforas  

Exemplos “Por meio de sua conta no twitter, Cunha disse que tomava a decisão 

de acatar a ação [...] “atendendo ao pedido das ruas”.” 

 

“Em pronunciamento no Palácio do Planalto de 2min56s, 

acompanhada por 11 de seus ministros, Dilma disse que as acusações 

são ‘improcedentes’ contra um governo que foi ‘democraticamente 

eleito’”. 

Imagens Imagem de Eduardo Cunha durante coletiva de imprensa. 

 

Tabela 9 – “Acusações contra a presidente são ‘gravíssimas’, justifica peemedebista” (p. 5): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento: 

 

Representação “Peemedebista foi abandonado pelo PT no Conselho de Ética” 

 

Metáforas  

Exemplos “Cunha recebeu a representação assinada pelos advogados Hélio 

Bicudo (ex-petista), Miguel Reale Júnior e Janaína Paschoal, peça 

corroborada pela oposição e pelos movimentos de rua que pedem a 

saída de Dilma” 

 

“Desafeto do governo e responsável pela aplicação de derrotas 

legislativas ao Planalto em 2015, o peemedebista coloca para 

funcionar novamente, 23 anos depois, a engrenagem que levou à 

queda de Fernando Collor de Mello em 1992.” 

 

“No anúncio de deflagração do processo, Cunha negou ter agido em 

retaliação ao PT. Afirmando ter havido um recorde de 34 pedidos de 

impedimento neste ano” 

 

“Apesar de dizer que não poderia por ofício engavetar o pedido, 

Cunha negociou com o governo o congelamento do processo em 

troca de votos por sua absolvição no Conselho de Ética”. 

Imagens  

 

Tabela 10 – “Presidente se diz indignada e ataca Cunha” (p. 7): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento: 

 

Representação -Resistência de Dilma e PT: 

 

“Presidente se diz indignada e ataca Cunha” 
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“O Planalto, porém, trabalhou para que os petistas votassem por 

Cunha para que ele não desse prosseguimento a pedido de 

impeachment”. 

Metáforas  

Exemplos “‘Não possuo conta no exterior, nem ocultei a existência de bens’, 

disse ela, em referência ao peemedebista”. 

 

“Após dizer à sua equipe um ‘vamos para a guerra, porque se encerra 

um longo período de chantagem permanente’, a presidente Dilma 

Rousseff fez rápido pronunciamento nesta quarta (2) em que atacou o 

presidente da Câmara” 

 

“Ele acatou o pedido de impeachment depois que os três deputados 

do PT no Conselho de Ética da Câmara anunciaram que votariam 

contra ele.” 

Imagens  

 

Tabela 11 – “Movimentos sociais questionam ato de Cunha e prometem ir às ruas por Dilma” 

(p. 8): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento: 

 

Representação  

Metáforas  

Exemplos “líderes de movimentos sociais prometem reagir nas ruas à tentativa 

de impeachment de Dilma Rousseff” 

Imagens  

 

Tabela 12 – “Grupo de Temer não freará impeachment” (p. 9): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento: 

 

Representação  

Metáforas “o afastamento da petista como moeda de troca” 

Exemplos “As vésperas do anúncio do acolhimento do pedido de impeachment 

da presidente Dilma Rousseff, o vice, Michel Temer (PMDB), 

recebeu em sua residência oficial, em Brasília, sete senadores da 

oposição para discutir o rito de afastamento da petista” 

 

“Logo após o almoço, porém, alguns dos principais aliados de Temer 

defenderam em tom de ultimato, que era preciso dar fim ao impasse 

sobre Dilma”. 

 

“A fala foi lida por integrantes da oposição como um sinal de que o 

grupo de Temer ‘não moverá uma palha’ para frear o andamento do 

impeachment de Dilma” 

Imagens  
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Tabela 13 – Capa da edição – O Globo (18 de abril de 2016): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento: 

 

Representação -Derrota: 

“Isolada, sem apoio da grande maioria dos partidos de sua ampla 

coalizão eleitoral, Dilma dificilmente terá forças para impedir que o 

Senado abra o processo e a afaste do cargo” 

 

“Dilma começou ontem a se despedir da cadeira de presidente do 

Brasil.” 

Metáforas “Em guerra declarada com o PMDB” 

Exemplos “Não surtiu efeito sequer o esforço do ex-presidente Lula, cuja 

nomeação como ministro para escapar do juiz Sérgio Moro, da Lava-

Jato, ajudou a agravar a crise.” 

Imagens Deputado Bruno Araújo (PSDB) sendo carregado pelos colegas em 

comemoração após seu voto somar 342, número necessário para que 

o processo de impeachment fosse aprovado. Os deputados estão 

sorrindo e gritando com os braços erguidos e alguns portam a placa 

“Tchau Querida”. Ao fim da página, uma charge do vice-presidente 

traz Michel Temer com um rabo de raposa. 

 

Tabela 14 - “Revolta – Indignação do PT na Câmara e no Planalto” (p. 5): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação  

Metáforas “A guerra será lenta, gradual, segura e prolongada” (José Guimarães 

– PT). 

Exemplos “A estratégia do governo é discutir o processo de forma técnica e 

jurídica com os senadores, na expectativa de que no Senado o peso 

político seja menos do que na Câmara.” 

Imagens Deputados defendendo a permanência de Dilma na Presidência 

exibem placas “Todos contra o Golpe” e com documento 

representando a Constituição Federal. 

 

 

Tabela 15 - “Próximo front – Líderes preveem rito sumário no Senado” (p. 8): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 
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Representação - Derrota: 

 

“Os próprios líderes petistas já dão como perdida a batalha no Senado 

e o foco é salvar o partido e Lula.” 

- Resistência de Dilma e, ou do PT: 

 

“Mesmo antes da decisão, os petistas prometem transformar a vida do 

vice-presidente Michel Temer ‘num inferno’” 

Metáforas “O que ouvimos dos senadores do PT é que vão bater bumbo no 

plenário falando de golpe” 

“Com Dilma no Alvorada, e Lula e o MST ‘incendiando’ as ruas, 

avaliam que o início da reconstrução da economia ficaria 

prejudicado.” 

“retirar o Brasil do abismo no qual ela e seu governo nos 

mergulhou.” [Aécio] 

Exemplos - Lula estrategista para a solução do governo ou do PT: 

 

“O PT e o ex-presidente Lula, por outro lado, vão usar todas as armas 

para espichar ao máximo o calendário do impeachment no Senado 

para reforçar o discurso do golpe e tentar salvar o que restou do 

partido para a disputa de 2018.” 

 

“petistas dizem que ela e Lula vão comandar uma mobilização 

nacional e internacional para denunciar o golpe levando para o 

palácio lideranças de movimentos sociais e personalidades políticas 

internacionais para minar governo Temer.” 

- Temer estrategista para chegar à presidência: 

 

“Do outro lado, a oposição e o PMDB vão brigar para virar a página 

em no máximo 30 dos 180 dias previstos para o julgamento final 

comandado pelo presidente do STF Ricardo Lewandowski, e abrir 

caminho para que o presidente Michel Temer inicie seu governo.” 

Imagens A reportagem traz a imagem dos 81 senadores com a intenção de 

votos sobre o processo contra Dilma. 

 

Tabela 16 - “Efeito Manada – Indecisos votam sim e abrem folga no placar” (p. 6): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “Temer conseguiu mostrar força para evitar perdas em partidos que o 

apoiavam” 

Metáforas  

Exemplos “Rivais ideológicos e regionais de Cunha, os psolistas fluminenses 

Glauber Braga (“você é um gângster”) e Jean Wyllis (“um ladrão”) 

chegaram a apelar para xingamentos.” 
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Imagens Foto mostra momento em que os deputados discutem e se empurram 

durante a votação. A segunda imagem mostra o momento em que 

Jean Wyllis cospe em Bolsonaro. 

 

 

 

Tabela 17 - “Renan o senhor do tempo no Senado” (p. 10): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação  

Metáforas “o senhor do tempo” 

“Último cacique do PMDB fiel aliado do Planalto” 

“Renan precisa entender que deve deixar a trincheira da Dilma.” 

Exemplos  

Imagens Ao fim do texto foto de Renan Calheiros com mão na boca com 

expressão de temor ou preocupação. 

 

Tabela 18 - “O desejo íntimo de um vice à espreita do poder” (p. 16) – por Júnia Gama: 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “Após dez anos de aliança com o PT, em que teve papel coadjuvante, 

Temer é artífice de articulação que pode leva-lo à Presidência.” 

 

“Mordomo de filme de terror, fisiológico, gentleman, discreto, vice 

decorativo, cordial, conciliador, formal, esfinge, jurista, anódino, 

amante da poesia” 

 

“pode chegar à Presidência da Republica sem ter recebido um voto 

sequer para tanto.” 

 

“A popularidade de Dilma despencava. Tudo indicava que o governo 

se dirigia ao colapso.” 

 

“Sucessivamente, Temer foi abandonando sua habitual discrição, até 

passar a trabalhar abertamente pelo afastamento de Dilma” 

 

“Desde então, os movimentos do vice passaram a ser oscilantes: 

quando via espaço para aparecer como alternativa para ‘reunificar à 

todos’, avançava; intimidado pelo governo ou pela conjuntura 

política, recuava.” 
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Metáforas “Para o vice, mais que evitar ser tragado politicamente pela 

tempestade que começava a envolver o governo Dilma, havia o 

vislumbre de uma porta que daria acesso indireto ao poder.” 

 

“ausência de uma liderança nacional na legenda [PMDB], dividida 

em feudos” 

 

“aproveitou a coordenação política para traçar o tabuleiro sobre o 

qual se movimentaria.” 

 

“Os movimentos que culminariam no ‘divórcio’, porém, começaram 

muito antes da semana passada.” 

Exemplos - Temer estrategista para chegar à presidência: 

 

“A exemplo do que pode ocorrer com a Presidência, sua participação 

na Constituinte também se deu por acesso indireto. [...] Temer não se 

elegeu, mas assumiu uma vaga como suplente, o que lhe possibilitou 

participar do histórico momento de 1988, depois de ter se mantido 

neutro diante do golpe militar.” 

 

“insistiu [Temer] num encontro com o ex-deputado Valdemar Costa 

Neto (PR), condenado no mensalão e que usa tornozeleira 

eletrônica.” 

 

“Se assumir a Presidência, uma das grandes frustações que Temer 

levará dos tempos de vice será o fato de não ter e encontrado com seu 

análogo americano. Depois da queixa na carta para Dilma por ter sido 

excluído de reunião com Joe Biden, Temer foi convidado a um 

encontro em Washington, cancelado justamente devido à convenção 

do PMDB que marcou o desembarque da sigla do governo.” 

Imagens A reportagem traz como ilustração a fotografia de Dilma e Temer em 

que os dois estão olhando em direções opostas. O título e subtítulo do 

texto estão escritos sobre a própria foto. 

 

Tabela 19 - “Aviso Prévio – Dilma perto do afastamento” (p. 3): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação - Derrota: 

 

“Desde cedo, no entanto, o clima no governo e no PT era de 

pessimismo.” 

 

“A eventual saída de Dilma simboliza não só uma derrota individual 

da presidente, mas o fim dos 13 anos de governos do PT.” 

 

“Lula passou a maior parte do dia com Dilma, mas voltou para o 

hotel que se transformou em seu QG pouco antes da votação, e 

retornou ao Alvorada quando 113 votos já haviam sido dados. Nesse 
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momento, estavam todos calados no Alvorada, concentrados fazendo 

as contas dos votos.” 

 

“No salão verde da Câmara, os próceres do Movimento Brasil Livre 

(MBL), entre eles Kim Kataguiri e Renan Santos, faziam 

transmissões em redes sociais colocando o impeachment no pretérito 

antes mesmo de a votação se iniciar.” 

Metáforas “a presidente se fechou na residência oficial com seus mais próximos 

aliados e se debruçou sobre a contabilidade dos votos.” 

Exemplos  

Imagens A foto maior, ao centro da reportagem, ilustra os manifestantes pró-

impeachment comemorando as votações, abaixo a imagem de uma 

mulher, do grupo contra o impeachment, chorando enquanto o filho 

dorme em seus braços. 

 

Tabela 20 - “Temer - Vice vai reforçar formação de governo – A partir de hoje, líderes 

partidários serão chamados para negociar; aliados dizem que não haverá exclusão” (p. 4): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação - Solução: 

 

“Muito do que Temer pretende fazer caso seja alçado ao posto mais 

importante da República foi revelado no áudio vazado na segunda-

feira que antecedeu a votação do processo. O conceito é criar um 

governo de ‘salvação nacional’ para pacificar e reunificar o país.” 

Metáforas “A princípio, nem o PT, que trava uma guerra contra o vice para 

tentar impedir o impeachment.” 

Exemplos “Além de utilizar o documento Ponte para o Futuro como base de 

alguns programas que pretende implementar, Temer também deverá 

se dirigir à nação para reafirmar que manterá os programas sociais, 

mas com mudanças.” 

Imagens A imagem que ilustra a reportagem é do vice-presidente Michel 

Temer, em sua residência oficial, o Palácio Jaburu, rindo enquanto 

assiste às votações dos deputados na Câmara. Uma foto menor, 

mostra Temer e seus aliados sentados em um sofá atentos às 

votações, em posição menos descontraída que a foto de Temer. 

 

Tabela 21 - “Desafio é recuperar a confiança – Para analistas e empresários, país só voltará a 

crescer com ajuste fiscal e reformas” (p. 31): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 
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Representação - Solução: 

 

“O ambiente para negócios tende a melhorar com a possível saída de 

Dilma.” 

 

“os empresários avaliam que, caso Michel Temer assuma a 

presidência, haverá esforços para a retomada de uma política 

econômica ortodoxa, com ênfase no ajuste fiscal.” 

 

“vai depender da troca de ministros, que podem emprestar 

credibilidade ao governo, mas a chance de melhora de 

governabilidade é grande – diz Bráulio Borges” 

 

“Flavio Rocha, dono da rede varejista Riachuelo, é um dos 

empresários mais otimistas com a possível aprovação do 

impeachment. Para ele, haveria ‘uma guinada de 180 graus no 

propósito do Estado’, com a substituição do modelo do Estado 

provedor pelo Estado regulador, calcado no mercado livre.” 

 

- Questionamentos/descrédito governo Dilma e, ou o PT: 

 

“– Caso Dilma fique, teríamos o pior cenário, ela não conseguiria 

governar – avalia o empresário.” 

Metáforas “haverá uma lua de mel com o mercado” 

“Um respiro para os brasileiros, que viram os preços saltarem no 

último ano.” 

“quem não tem cão caça com gato.” 

“o que pode ser uma pedra no sapato de Temer.” 

Exemplos - Ações do governo Dilma prejudicaram o país / são responsáveis 

pelo impeachment: 

 

“No governo Dilma, foram feitas desonerações para o setor 

produtivo, ampliados gastos sociais e aumentado o crédito 

subsidiado, levando a deterioração das contas públicas, que devem 

registrar o terceiro ano seguido de déficit em 2016.” 

Imagens A reportagem traz somente gráficos ilustrativos da evolução dos 

indicadores econômicos do segundo mandato de Dilma. 

 

Tabela 22 - “Pelo Mundo: Votação tem grande destaque no exterior” (p. 30): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 
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Representação “A Casa Rosada jamais falou em golpe no Brasil, nem o fará.” 

 

“‘El País’ classificou a Câmara como um Parlamento com cenas de 

circo que decidiria o futuro de Dilma.” 

- Questionamentos/descrédito governo Dilma e, ou o PT: 

 

“A reportagem fez um perfil da presidente, que é descrita como uma 

tecnocrata que não herdou os poderes de negociação de seu mentor” 

Metáforas  

Exemplos “Embora a Unasul, como bloco, tenha manifestado, em nota oficial, 

que o impeachment de Dilma ‘levaria à perigosa criminalização do 

exercício de governar por razões de índole simplesmente políticas’, 

nem todos os membros concordam em aderir à denúncia de um 

suposto golpe contra a mandatária.” 

 

“Já os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro; do Equador, 

Rafael Correa e da Bolívia, Evo Morales, defenderam publicamente o 

governo do PT e denunciaram ‘um golpe cívico, midiático e judicial 

no Brasil.” 

 

“Segundo o jornal americano, a falta de esperança entre a classe 

trabalhadora foi o sintoma mais forte da perda de apoio da presidente 

entre a população.” 

Imagens O texto traz imagens de recortes das manchetes dos importantes 

jornais internacionais: New York Times, El País, The Guardian, Lan 

Nacion, The Economist, Le Monde. 

 

 

Tabela 23 – Capa da edição – Folha de S. Paulo (18 de abril de 2016): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação - Questionamentos/descrédito governo Dilma e, ou PT: 

 

“A Câmara dos Deputados autorizou neste domingo (17) a abertura 

do processo de impeachment contra a presidente Dilma Vana 

Rousseff (PT), 68, acusada de fraudar o orçamento da União”. 

- Derrota: 

 

“Abandonada por aliados, a presidente atuou diretamente nas 

negociações para evitar o impeachment, com ajuda do ex-presidente 

Lula (PT). A ofensiva dos peemedebistas, porém, surtiu mais efeito. 

Chamado de golpista pela presidente Dilma, Temer passou as últimas 

semanas articulando a viabilidade política de seu governo”. 

Metáforas “Dilma “não se curvará” e vai lutar até o fim, disse José Eduardo 

Cardozo” 



111 
 

 

Exemplos “Foram 367 votos a favor (72%) – eram necessários 342 – e 137 

contra (27%). É a segunda vez que a Casa avaliza pedido de 

afastamento desde a redemocratização do país, em 1985”. 

 

“Nas ruas, a maior manifestação anti-Dilma reuniu 250 mil pessoas 

na avenida Paulista, segundo o Datafolha. Os simpatizantes da petista 

promoveram ato com 42 mil pessoas no vale do Anhangabaú, no 

centro de São Paulo. O voto definidor foi saudado com panelaço e 

buzinaço”. 

Imagens A primeira foto mostra as comemorações dos deputados após o voto 

342. Abaixo Michel Temer de braços cruzados e rindo 

descontraidamente ao acompanhar as votações no Palácio do Jaburu. 

 

Tabela 24 - “Câmara dá aval ao impeachment de Dilma Rousseff” (p. 2): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “Nas ruas, multidões de amarelo explodiam em festa”. 

- Questionamentos/descrédito governo Dilma e, ou PT: 

 

“A presidente é acusada de fraude orçamentária em razão das 

chamadas “pedaladas fiscais” e da emissão de decretos aumentando 

despesas sem autorização do Congresso, além de envolvimento no 

petróleo”. 

- Solução: 

 

“Após o resultado, o vice disse a aliados que terá “uma grande 

responsabilidade” se assumir a Presidência e que “agora vem a parte 

mais difícil”.” 

- Resistência de Dilma ou PT: 

 

“Dilma deixou para seus ministros a tarefa de reagir à votação. 

Jacques Wagner, do gabinete da Presidência, disse que o 

impeachment é um “retrocesso” e pediu que o Senado faça “justiça” à 

petista”. 

Metáforas  

Exemplos “Dilma não será afastada imediatamente do cargo, no entanto. Para 

que isso ocorra o Senado precisa ratificar, por maioria simples, o voto 

dos deputados, o que deve ocorrer somente no início de maio”. 

Imagens Fotografia mostra parlamentares anti e pró-impeachment durante 

votação na Câmara. 

 

Tabela 25 - “‘Agora vem a parte mais difícil’, afirma Temer a aliados” (p. 5): 
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Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação - Solução: 

 

“‘Agora vem a parte mais difícil’, afirma Temer a aliados.” 

 

“Se assumir o lugar de Dilma, vice enfrentará a grave crise 

econômica, os desdobramentos da Lava Jato e a ação no TSE.” 

 

“o vice Michel Temer (PMDB-SP), seu substituto, comemorou no 

Palácio do Jaburu com sua equipe, disse ser preciso aguardar o 

Senado referendar a decisão e afirmou que “o que nos espera é uma 

grande responsabilidade”.” 

 

““agora é que vem a parte mais difícil”, numa referência ao desafio 

de assumir num período de forte crise econômica.” 

 

“Temer só assumirá de fato caso o Senado acate a decisão tomada 

pela Câmara, o que é dado como certo.” 

 

“Neste período, o peemedebista montará sua equipe para assumir com 

tudo pronto, evitando passar a imagem de um governo provisório.” 

 

“Nas próximas semanas Temer deve voltar a sinalizar que fará um 

governo de “pacificação nacional”, buscando negociar com todas as 

forças políticas”.  

- Resistência de Dilma e, ou do PT: 

 

“Assessores dizem que não estão descartadas conversas com alas do 

PT no sentido de tentar desmotivar reações radicais de entidades 

simpáticas ao petismo, como o MST”. 

Metáforas “Ele disse que o partido quer “trazer o céu e o progresso” em um 

eventual governo Michel Temer em comparação ao “inferno” 

protagonizado pelo PT”. 

Exemplos “Temer orientou seus assessores a evitar comemorações efusivas e 

pediu moderação.” 

 

“Logo após a derrota de Dilma, uma romaria de políticos foi ao 

Jaburu falar com o vice e sua equipe.” 

 

“Além dos desafios da economia, o vice-presidente terá de conviver 

com outra ameaça: o risco de as delações das empreiteiras que 
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apontam irregularidades na campanha da petista em 2014 acabem na 

cassação da chapa Dilma-Temer pelo TSE. Além disso, seu partido, o 

PMDB, é citado como um dos beneficiários do esquema de propina 

montado na Petrobrás e sistema elétrico.” 

Imagens Foto à esquerda da página mostra a mesa do Plenário da Câmara e 

alguns parlamentares durante as votações. 

 

Tabela 26 - “Assessores de petista já falam em levar caso ao Supremo” (p. 5): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação - Resistência de Dilma ou PT: 

 

“PT discutirá lançar campanha por ‘Diretas Já’” 

 

“Assessores de Dilma classificaram a votação deste domingo (17) 

como totalmente política, e não técnica, um ato de vingança de 

deputados governistas que nunca se consideraram representados na 

gestão da petista. Para estes, a petista demorou muito para perceber 

que não bastava ser considerada honesta para vencer a votação.” 

 

“Depois da votação, a ordem do ex-presidente Lula é mobilizar o PT 

e a base social do partido para o cenário pós-impeachment.” 

 

“O discurso do partido será o de que Dilma busca uma solução para a 

grave crise política que o Brasil atravessa, mas que não será resolvida 

por um presidente que não teria legitimidade por chegar ao poder por 

meio de um “golpe”.” 

- Derrota: 

“Confirmada derrota, a equipe de Dilma Rousseff avaliou que a 

presidente “colheu o que plantou” na sua relação com a base aliada, 

mas disse que a petista pretende ir até o fim do julgamento no Senado 

e deve recorrer ao STF.” 

 

“O reconhecimento da derrota por parte da equipe de Dilma só 

ocorreu em meio à votação na Câmara, mas já havia uma avaliação 

durante o dia de que a situação era ruim.” 

 

“O diretório do PT deve discutir na terça (19) que Dilma envie ao 

Congresso a proposta de redução de seu próprio mandato e de 

convocação de eleições presidenciais ainda neste ano, junto das 

eleições municipais. A ideia é que a presidente anuncie que abre mão 

de dois anos de mandato mesmo que chegue a ser inocentada de 

crimes de responsabilidade pelo Senado, que julgará se a petista é ou 

não inocente, consumando ou não o impeachment.” 

Metáforas  
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Exemplos “Enquanto os deputados votavam, o ex-presidente passou boa parte 

do tempo calado e sentado, com aspecto tenso. Já a presidente estava 

mais agitada, andando e falando.” 

 

“”Como é que alguém consegue falar que quer acabar com a 

corrupção olhando para o Eduardo Cunha?”, comentou, ao ouvir o 

discurso de um deputado.” 

Imagens Imagem da presidente pedalando em Brasília. 

 

Tabela 27 - “Dilma só não foi traída por PT e PC do B” (p. 6): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação - Derrota: 

“Dilma só não foi traída por PT e PC do B.” 

 

“Governo lamentou principalmente as traições no PSD e no PP e 

jogou a culpa sobre Kassab e Ciro Nogueira”. 

 

“[...] a presidente assistiu a um festival de traições na decisão da 

Câmara de autorizar o Senado a abrir o seu processo de 

impeachment.” 

 

“No PR a traição foi menor, mas mesmo assim grande”. 

 

“Além de fracassar na atração dos dissidentes de sua base, Dilma não 

conseguiu furar de forma relevante a coesão dos oposicionistas.” 

- Questionamentos/descrédito governo Dilma e, ou PT: 

 

“Ator ativo para a destituição da petista, o vice Michel Temer, caso 

assuma, levará pela terceira vez o PMDB ao comando do país”. 

Metáforas “O abandono do barco incluiu até mesmo ex-ministros seus” 

Exemplos “Na primeira gestão de Dilma, Nascimento foi exonerado em meio à 

“faxina ética”, como ficou conhecida a queda em série de ministros 

suspeitos de envolvimento em irregularidades.” 

 

“Dilma e Lula tentaram reunir votos mínimos no PMDB, PP, PR e 

PSD, mas a ação contrária de Michel Temer e aliados conseguiu 

anular a ofensiva.” 

 

“Inclusive Mauro Lopes, que se disse muito agradecido de ser 

ministro de Dilma, mas que pela “lealdade” ao PMDB e pela 

“mulher, filhos e netos”, votava sim.” 

Imagens No topo da página há as fotografias dos dois deputados que são ex-

ministros de Dilma e que votaram à favor da abertura do 

impeachment, à esquerda Mauro Lopes (ex-ministro da Aviação 
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Civil) e à direita Alfredo Nascimento (ex-ministro dos Transportes, 

exonerado do cargo). Abaixo do texto, três imagens: a maior delas 

destaca um parlamentar enrolado na bandeira do Brasil, outra mostra 

parlamentares tirando fotos com Roberto Jefferson e a filha, outra 

destaca os deputados tirando “selfies” durante as votações. 

 

Tabela 28 - “Cunha é chamado de ‘ladrão’ e ‘gângster’” (p. 7): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “Mesmo hostilizado em rede nacional, Cunha saiu mais forte da 

sessão que aprovou o impeachment, na avaliação de aliados que 

pretendem usar a votação para enterrar o processo no Conselho de 

Ética e manter o peemedebista na presidência da Câmara.” 

Metáforas  

Exemplos “O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) foi chamado 

de “gângster”, “ladrão” e “golpista” por deputados que votaram 

contra a aceitação do impeachment pela Câmara.” 

Imagens Imagem retrata momento em que deputados se posicionam atrás da 

mesa do Plenário e exibem a faixa “FORA CUNHA”. 

 

Tabela 29 - “Ritmo do processo passa às mãos de Renan” (p. 8) – Mariana Haubert e Márcio 

Falcão: 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “Senadores pró-impeachment tentarão pressionar o presidente da 

Casa, aliado do Planalto, a acelerar o trâmite.” 

 

“A oposição tentará pressioná-lo a acelerar o processo apostando no 

placar da Câmara e em algumas declarações dúbias que Renan deu 

sobre o processo.” 

 

- Resistência de Dilma ou PT: 

 

“Plano de governistas é ganhar tempo e ligar Temer a Cunha; vice e 

Dilma ainda enfrentam ações na Justiça Eleitoral” 

 

“Oposicionistas temem que o governo, apesar de estar praticamente 

paralisado, tenha tempo para negociar cargos e recursos na esperança 

de mudar votos de senadores indecisos.” 

Metáforas [...] os olhos se voltam a partir de agora para o Senado 

Exemplos “Segundo levantamento da Folha até este domingo, 47 senadores já 
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se declararam a favor do impeachment.” 

 

“Em outra frente, Dilma e Temer respondem no TSE a quatro ações 

que pedem a cassação de seus mandatos por abuso de poder político e 

econômico, além da suspeita de que tiveram a campanha abastecida 

por recursos desviados da Petrobrás.” 

Imagens  

 

Tabela 30 - “Aécio diz que petista ‘colhe o que plantou’” (p. 9) – por Thaís Arbex: 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação - Questionamentos/descrédito governo Dilma e, ou PT: 

 

Aécio diz que petista ‘colhe o que plantou’. Senador afirma que 

presidente ‘age com arrogância; PSDB estuda apoio 

 

Tucanos culpam Dilma por processo e listam condições para eventual 

apoio a Temer no Congresso. 

- Resistência de Dilma ou PT: 

 

[...] o senador Romero Jucá (RR) atual presidente do PMDB, afirmou 

que o partido não vai se render à pressão prometida pelo PT contra o 

andamento do impedimento da petista. 

Metáforas “O PT já está infernizandomuita gente. Porque tem muita empresa 

fechando, muita gente demitida. Em matéria de inferno o PT entende 

bem. Queremos fazer exatamente o contrário. Queremos trazer o 

céu, o progresso.” (Jucá). 

Exemplos  

Imagens Foto destaca momento em que o deputado Ônix Lorenzoni (DEM-

RS) comemora decisão da Câmara junto aos manifestantes pró-

impeachment. 

 

Tabela 31 - “Citados na Lava Jato engrossam placar”, por Rubens Valente e André Monteiro 

(p. 12): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “Citados na Lava Jato engrossam placar” 

Metáforas  

Exemplos “Dos 21 deputados federais atualmente com mandato na Câmara e 
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que são alvo de investigação no STF em decorrência da Operação 

Lava Jato, 16 votaram a favor do impeachment da presidente Dilma 

Rousseff, quatro foram contrários e um não compareceu à sessão.” 

 

“A votação a favor do impeachment da presidente Dilma foi 

reforçada pela chamada “bancada BBB” da Câmara: do boi, da bíblia 

e da bala.” 

Imagens Gráfico com o número de votos a favor e contra o impeachment por 

partido. E, ainda, dois gráficos menores com os votos dos deputados 

citados na Lava Jato e das votações por bancada.  

 

Tabela 32 - “Tão longe, tão perto”, por Daniela Lima e Valdo Cruz (p. 16-17): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação - Questionamento: 

 

“Como o vice construiu sua carreira política e os passos que deu para 

afastar Dilma e afastar-se dela.” 

 

“Sua habilidade como articulador é inversamente proporcional ao seu 

sucesso nas urnas. Desenvolto no bastidor, é péssimo de palanque.” 

 

“Seu perfil contido, sua postura sempre ereta, suas roupas e cabelos 

bem alinhados lhe renderam apelidos jocosos, como o cunhado por 

Antônio Carlos Magalhães: mordomo de filme de terror.” 

 

“Com o impeachment instalado, aliados de Dilma passaram a cobrar 

um gesto de “lealdade” de Temer. O vice sentiu-se, então, 

“emparedado”.” 

 

“Temer demora a digerir equívocos. Repassa as situações, fica quieto 

e irritadiço. Quando estressado recorre a massagens num centro de 

quiropraxia de Brasília.” 

 

“O abatimento deu lugar à luta para se manter à frente da sigla, tarefa 

a que se dedicou com exclusividade.” 

 

“Desautorizado pela presidente com a nomeação de Mauro Lopes, 

Temer partiu para o tudo ou nada.” 

- Questionamento/descrédito governo Dilma: 

 

“O vice decidiu, então, deixar a função. A partir dali a presidente, que 

já enfrentava dificuldades no Congresso, passou ao pior estágio da 

convivência com sua base.” 

 

“Dilma nunca confiou plenamente em Temer. Aliados do vice 



118 
 

 

afirmam que ela só o acionava em momentos de crise.” 

 

“Quando o vice deixou a articulação, a presidente decidiu apostar na 

aproximação com outro cacique do PMDB, o alagoano Renan 

Calheiros, presidente do Senado e antigo desafeto de Temer.” 

Metáforas  

Exemplos - Temer estrategista: 

 

““Ela não escuta ninguém, nem mesmo o senhor”. Era domingo, 27 

de março. “Ela” era Dilma Rousseff. O “senhor” a quem Michel 

Temer se referia era o padrinho político da presidente, Luiz Inácio 

Lula da Silva. Unidos pelas conveniências desde 2010, a petista 

Dilma e o peemedebista Temer nunca foram próximos, mas àquela 

altura não se aturavam.” 

 

“Na convenção nacional de seu partido, em 12 de março, Temer 

conseguira evitar que a sigla rompesse com o governo.” 

 

“Lula dissera a Temer que ele podia ficar tranquilo. Porém, em 16 de 

março, uma quarta-feira, o peemedebista foi surpreendido pelo 

anúncio ofocial, na televisão: Lula iria para a Casa Civil [...] Poucas 

semanas depois, na base aérea do aeroporto de Congonhas, em São 

Paulo, o vice-presidente diria a Lula que aquele havia sido o último 

erro da presidente Dilma em relação a ele e ao PMDB.” 

- Ações de Temer geram incerteza: 

 

“Temer, por sua vez, foi citado por delatores na Lava Jato.” 

 

“Anteriormente, o nome de Temer aparecera em uma planilha de 

beneficiários por doações de empreiteiras na Operação Castelo de 

Areia [...]” 

 

“O vice foi citado em um processo em 2000 como beneficiário de um 

esquema de cobrança de propina...” 

Imagens Caricatura por computação gráfica de Temer ocupando quase metade 

da primeira página (16).  

 

Tabela 33 - “Todos os homens do (vice) presidente” (p. 17): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “Temer quer nomes de impacto na economia, a fim de mudar clima 

de pessimismo, e na área social, para indicar manutenção de 

programas” 

 

“[...] a equipe de Temer já vinha preparando medidas para se 
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contrapor ao discurso petista de que Temer pode representar ameaça 

aos avanços sociais dos governos Lula e Dilma.” 

Metáforas  

Exemplos  

Imagens Ao lado do texto, pequenas imagens dos possíveis escolhidos para 

ocupar os ministérios. 

 

Tabela 34 - “Volta do crescimento é foco de empresários” (p. 18): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação - Questionamento/descrédito governo Dilma: 

 

“O fim do impasse político e a volta do crescimento econômico. 

Essas são as principais preocupações do setor produtivo, expressas na 

noite desde domingo (17), quando a Câmara aprovou o pedido de 

impeachment da presidente Dilma Rousseff.” 

Metáforas  

Exemplos “Entre os industriais, a tônica é a preocupação com o nível de 

produção nas fábricas. O setor é o mais prejudicado pela recessão, e a 

produção despencou 9% no ano encerrado em fevereiro.” 

Imagens  

 

Tabela 35 - “Empresariado pede reformas impopulares em seis meses” (p. 18): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “Empresariado pede reformas impopulares em seis meses.” 

-Questionamentos/descrédito governo Dilma: 

 

“A aprovação do pedido de impeachment de Dilma Rousseff na 

Câmara aliviou o empresariado que não vê saída para a crise com a 

presidente Dilma no poder.” 

Metáforas  

Exemplos “Um exemplo disso está nas providências para consertar as contas 

públicas. A presidente Dilma tentou recriar a CPMF para recuperar 

arrecadação de impostos, mas não teve apoio do Congresso.” 

Imagens  
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Tabela 36 - “Brasil grande não deu certo com Dilma nem nunca dará”, entrevista com José 

Scheinkman (economista) (p. 19): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação - Questionamentos/descrédito governo Dilma: 

 

“Brasil grande não deu certo com Dilma nem nunca dará – para 

economista, eventual novo governo deve desmontar medidas 

adotadas pela presidente, como subsídios à indústria.” 

 

“O primeiro passo de um eventual novo governo deveria ser o 

desmonte de medidas adotadas por Dilma Rousseff, como subsídios a 

setores escolhidos.” 

 

Metáforas  

Exemplos  

Imagens 1/3 da página é ocupada pela fotografia do entrevistado que está com 

expressão séria e os braços cruzados. 

 

Tabela 37 - “Resultado de votação é recebido com buzinaço e choro na Paulista” (p. 22): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “Durante o dia, reinou na Paulista um clima de “domingo no parque” 

e de Copa do Mundo.” 

Metáforas  

Exemplos “Aprovação do impeachment da presidente é seguida por gritos de 

‘Fora Dilma’ e ‘Fora PT’ na avenida.” 

 

“Os 250 mil manifestantes pró-impeachment reunidos na avenida 

Paulista receberam com euforia a aprovação do afastamento...” 

 

“Deputados que votaram contra o impeachment eram vaiados, 

enquanto aqueles favoráveis ao afastamento de Dilma eram 

ovacionados como se fossem gols da seleção brasileira.” 

Imagens Imagem de manifestantes pró-impeachment com placas de “tchau 

querida” gritam em comemoração pela aprovação da abertura do 

processo. 

 

Tabela 38 - “Atos anti-Dilma no país têm rojões, foodtrucks e vuvuzelas” (p. 23): 
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Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “Além do clima de jogos da seleção em Copa do Mundo [...] alguns 

dos atos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff lembraram 

as comemorações de Réveillon.” 

Metáforas “Não havia coxinhas e, apesar de o grupo ser contra Dilma, nem 

mortadelas.” 

Exemplos “Manifestantes soltaram rojões, se beijaram e se abraçaram. Alguns 

chegaram a chorar.” 

 

“No local, membros de uma igreja evangélica pediram até a Deus 

pela saída da presidente.” 

Imagens Cinco fotos são distribuídas ao longo da página, todas retratam os 

manifestantes anti-Dilma em comemoração. 

 

 

 

 

Tabela 39 - “Separados pelo Muro” (p. 24): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação  

Metáforas  

Exemplos “Já aqueles que apoiavam o governo ouviam Vagner Freitas, 

presidente da CUT, dizer do alto do carro de som, que “está na hora 

da porrada. Vamos incendiar o país”. Pouco depois os manifestantes 

deixaram a esplanada em silêncio. [...] na saída, manifestantes anti-

Dilma entregavam rosas brancas e aplaudiam policiais militares e 

bombeiros que faziam a segurança local.” 

 

““Vi que tinha mais gente do nosso lado”, diz ela que é a favor do 

impeachment e filmou a cena – as provocações, diz, foram apenas 

verbais. Estava certa sobre a maioria: à noite, havia apenas um cliente 

de camiseta vermelha, alvo de gritos de “tchau querido”. “O bar 

estava todo contra mim”, disse o funcionário público Cláudio 

Cardoso.” 

Imagens Imagem no topo da página dos manifestantes pró-impeachmet, 

manifestantes têm placas com a frase “Tchau querida” e expressão de 

alegria e esperança. Na foto ao fim da página dois manifestantes que 

apoiam Dilma estão sentados com expressão desolada. Um deles usa 

boné e colete da CUT e o outro enrolado em uma bandeira usa 

chapéu e roupas simples. 
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Tabela 40 - “Derrota é recebida com resignação em ato pró-governo no Anhangabaú” (p. 25): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação -Derrota: 

“Derrota é recebida com resignação” 

 

Metáforas  

Exemplos “Muita gente chorava no Anhangabaú.” 

 

“O músico Chico César, que se apresentou para poucas centenas de 

pessoas após definição dos votos, engrossou o coro. “Ninguém sai da 

rua nunca mais”.” 

Imagens 

 

A imagem no topo da página é de duas mulheres abraçadas com 

expressão de derrota e tristeza. Ao final da página duas imagens, a 

primeira de um homem rezando e, ao lado, uma mulher enxuga as 

lágrimas do rosto. As imagens refletem, ou reforçam, a ideia de 

tristeza e derrota. 

 

Tabela 41 - “Amigos fazem churrasco e celebram votos como gols em Copa do Mundo” (p. 

26): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “[...] celebram votos como gols em Copa do Mundo.” 

 

“Como o 342º voto decisivo para o impeachment, os estudantes 

cantam “chora petista, bolivariano, a roubalheira do PT tá acabando” 

em frente à TV de 42 polegadas. Enquanto isso, em uma república no 

Butantã (zona oeste de São Paulo), seis amigos contrários ao 

afastamento lamentam a decisão.” 

 

“Diante do resultado Elisa lamenta – “desrespeitaram a população e 

isso é muito perigoso” – enquanto João Antônio diz ficar satisfeito 

com o resultado, mas não comemora. “Vai resolver a situação do 

país? Não vai. Mas não podíamos ficar parados.”” 

Metáforas  

Exemplos ““Se o deputado cita a família, vai votar sim ao impeachment”, 

observa Marcelo Bueno.” 

 

“Aos deputados que evocavam a democracia em suas falas, os amigos 

favoráveis ao impeachment reagiam: “Pode chamar o próximo!”.” 

 

“Os amigos se abraçam e comemoram “nãos” e abstenções, como se 
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celebrando um gol do Brasil.” 

Imagens Três imagens, uma de cada reunião de amigos citadas no texto. A 

maior delas é dos manifestantes pró-impeachment. 

 

Tabela 42 - “Rio tem choro na Lapa e comemoração em Copacabana” (p. 26): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação  

Metáforas  

Exemplos “Militante do PT, a universitária Giovana Souza Guinard, 29, chorava 

copiosamente enquanto era consolada por sua mãe que também 

acompanhava a manifestação” 

 

““Mesmo que a massa não tenha descido em peso, a favela sabe que o 

governo do PT proporcionou uma vida melhor para os pobres”, disse 

o empresário Rômulo Costa, fundador da Furacão 2000.” 

Imagens Duas imagens acima do título da reportagem. A primeira de um 

homem com a cabeça baixa, com expressão desolado, derrotado. A 

segunda do grupo comemorando os votos à favor do impeachment. 

 

Tabela 43 - “Cobertura mostra Brasil petrificado diante da votação”, por Nelson de Sá. (p. 

32): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “Brasil petrificado diante da votação.” 

 

“No momento da comemoração, as câmeras evitaram a reação do 

deputado [Eduardo Cunha], a imagem do impeachment.” 

 

“Locutor da Globo, William Bonner mal falou nas “quase seis horas” 

de transmissão, até surgir burocrático, evitando emoção. [...]” 

“Depois, no “Fantástico” da madrugada, até o analista Alexandre 

Garcia se conteve.” 

Metáforas  

Exemplos “De Glenn Greenwald, jornalista baseado no Rio, premiado nos EUA 

e no Brasil: “É como ver uma gangue criminosa fazer fila, um por 

um, denunciar malfeitos”.” 

 

“No exterior, “New York Times” seguiu a votação com chamada no 

alto da homepage, descrevendo um “Brasil Petrificado”. O britânico 
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“Guardian” preferiram enunciado com o país “tenso”. E o francês “Le 

Monde” dedicou a manchete, por horas, “Brasil: atmosfera 

frenética”.” 

Imagens Imagem de Eduardo Cunha com mão na boca, uma expressão irônica 

do deputado. 

 

 

Tabela 44 – Capa da edição – O Globo (1º de setembro de 2016): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação - Questionamento: 

“E agora, Temer?” 

Metáforas  

Exemplos  

Imagens Imagem no topo da página, abaixo do título: “Dilma sofre 

impeachment”, Temer durante a posse no Senado, à sua direita 

Rodrigo Maia e à sua esquerda Ricardo Lewandowiski. No centro da 

página pequena imagem com close de Dilma durante 

pronunciamento, logo após resultado da votação que decidiu pela sua 

deposição. 

 

Tabela 45 – “Cai o pano” (p. 03):  

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação  

Metáforas “Cai o pano” 

Exemplos “Rodeada de manifestantes e parlamentares que se mantiveram fieis 

até o último momento, a agora ex-presidente prometeu fazer “a mais 

firme, incansável e enérgica oposição que um governo golpista pode 

sofrer”.” 

 

“fez [Temer] sua primeira reunião ministerial e declarou que sua 

grande missão é “colocar o Brasil nos trilhos”. À noite, em cadeia 

nacional, pediu apoio às reformas previdenciária e trabalhista e às 

impopulares medidas de contenção de gastos.” 

Imagens Imagem em close da ex-presidente olhando para baixo, com 

expressão triste ou pensativa. A foto realça as rugas e linhas de 

expressão de Dilma, reforçando a representação de derrota.  

 

Tabela 46 - “Golpista é você...” (p. 04): 
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Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “Embora curto, o pronunciamento foi duro e mudou o tom do 

governo.” 

  

“Apesar da cobrança, Temer exibiu força política ao chegar no 

Senado para posse.” 

Metáforas  

Exemplos “Avisou que não levará “desaforo para casa” por ser chamado de 

golpista ou por divisões da base aliada.” 

 

“A ex-presidente Dilma voltou a acusar de “golpe de Estado”” 

- Ações de Temer geram incerteza: 

 

“Tomou posse como presidente da República às 16h51min em um 

plenário sem opositores e quase todo masculino. Entre os presentes, 

se destacava o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, que deixou o 

governo Temer por envolvimento na Lava-Jato.” 

 

“Se antes seus discursos só pediam “aplausos” aos parlamentares e 

ressaltavam as aprovações legislativas, sempre tentando fazer um 

contraponto à dificuldade de Dilma aprovar pautas do governo, ontem 

o presidente disse ser “inadmissível” posturas de aliados em 

descompasso com Planalto.” 

Imagens Imagem do presidente em reunião com ministros. 

  

Tabela 47 - “Apelo – Na TV, Temer destaca urgência das reformas” (p. 06): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “Apesar dos desafios, o presidente procurou passar uma mensagem 

de esperança” 

Metáforas  

Exemplos  “Na breve fala, de cinco minutos, que foi ao ar às 20 horas, Temer 

destacou a necessidade urgente de enfrentar a questão da Previdência 

para evitar que em “poucos anos” o governo não tenha como pagar 

aos aposentados” 

Imagens Imagem de Temer bastante sério, uma sombra escurece parte de seu 

rosto enquanto olha para baixo. Apesar da direção do olhar não há 

expressão de fraqueza, como poderia sugerir, talvez de reflexão e 

dureza. 

 

Tabela 48 - “Placar elástico – até ex-ministros votaram contra Dilma” (p. 09): 
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Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação  

Metáforas “acabou engordando a ala contrária à petista” 

Exemplos “Até ex-ministros votaram contra Dilma” 

Imagens  

 

Tabela 49 - “Voltaremos – Na saída, Dilma promete oposição incansável” (p. 10): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “Ela transformou sua última cena no palácio presidencial Alvorada 

num ato político-social” 

 

“Estava abatido e olhava para baixo [Lula]” 

Metáforas  

Exemplos “na saída, Dilma promete oposição incansável” 

 

“falou, não chorou e não respondeu a perguntas” 

 

“Numa narrativa lapidada ao longo dos 112 dias que viveu como 

presidente afastada, Dilma pregou que o “golpe” foi desferido contra 

toda uma agenda progressista e voltada para a redução das 

desigualdades sociais e de respeito às minorias” 

Imagens Dilma é aplaudida por aliados. 

 

Tabela 50 - “Sem coice – Senado mantém direitos de Dilma e irrita Temer” (p. 11): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “Senado mantém direitos de Dilma e irrita Temer” 

Metáforas “A estratégia de fatiar o julgamento vem sendo costurada desde 

sexta-feira.” 

Exemplos  

Imagens Imagem de Renan Calheiros com Constituição na mão enquanto 

discursa. A legenda afirma que ele articulou junto aos senadores para 

que Dilma não perdesse seus direitos. 

 

Tabela 51 – “Mercado – Depois da lua de mel, a hora da cobrança” (p. 12): 
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Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação - Questionamento/ descrédito: 

 

“Depois da lua de mel, a hora da cobrança” 

 

“Impopular entre eleitores, Michel Temer não pode se queixar dos 

investidores” 

 

“Com a conclusão do processo de impeachment, porém, o 

peemedebista terá que desencarnar a personagem anti-Dilma e 

assumir o protagonismo do seu próprio nome. É quando termina o 

chamado “benefício da dúvida” e começam as cobranças.” 

 

“Dilma e o mercado são lados opostos de uma gangorra.” 

Metáforas  

Exemplos - Ações do governo Dilma prejudicaram o país/são responsáveis pelo 

impeachment: 

 

“Conforme o capital político da petista afundava com o início do 

processo de impeachment, em dezembro, os gráficos das ações e da 

força do real recuperaram os níveis perdidos durante a crise.” 

Imagens Ao fim da página imagem do presidente com expressão séria. 

 

Tabela 52 - “Isto é Temer – o estilo do ex-vice em seu exercício” (júnia Gama) (p. 14): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação -Questionamento: 

 

“Sua longa trajetória na Câmara dos Deputados [...] forjaram seu 

caráter conciliador que, no Executivo, gera controvérsias.” 

 

“A Esplanada dos Ministérios é, por si só, um retrato da visão de 

Temer sobre política. uma equipe econômica forte e autônoma se 

destaca em meio ao loteamento para partidos aliados. O formalismo e 

a fidelidade aos amigos também foram características levadas por 

Michel Temer ao Palácio do Planalto. As amizades perigosas, com 

diversos dos investigados na Operação Lava Jato, também 

acompanham o presidente” 

 

“O caráter pouco dado a enfrentamentos levou Temer a atitudes 

contraditórias.” 
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“Caráter conciliador do novo presidente marca sua passagem do 

Legislativo para o Executivo” 

 

“A formalidade é uma característica constante. Se no tempo de Lula 

reinavam as metáforas futebolísticas, e no período de Dilma 

predominava um clima tenso na hora dos discursos, a chegada de 

Temer ressuscitou o latim nos salões do Planalto” 

Metáforas  

Exemplos - Ações de Temer geram incerteza: 

 

“os recuos que já fez até agora, como o corte de ministérios bem 

menor que o previsto, também foram alvo de críticas.” 

 

“Sua formação parlamentar o leva sempre a buscar o acordo entre as 

partes, o que, em um cargo executivo, pode não funcionar tão bem.”  

 

“ele defende como pedra basilar da nova gestão o ajuste econômico 

com corte de gastos, sacrifícios da população com a reforma da 

Previdência e um possível aumento da carga tributária. Por outro, 

lava as mãos para os reajustes salariais da elite do funcionalismo 

público” 

 

“Figuras problemáticas sempre rondaram Temer. O ex-presidente da 

Câmara e Deputado afastado, Eduardo Cunha fez questão de manter a 

proximidade. E o presidente nunca lhe virou as constas, recebendo-o 

em sua residência oficial e tentando, até o último momento, uma 

saída honrosa para o colega no processo de cassação. Outro 

personagem complicado é Henrique Alves. Sem mandato eletivo, 

ganhou de Temer uma vaga na Esplanada, no Ministério do Turismo, 

mesmo já estando enrascado até o pescoço na Lava Jato. Acabou 

tendo que sair, mas a amizade continua. Com o senador Romero Jucá 

(PMDB-RR), a relação é semelhante. Mesmo investigado na 

operação, Jucá foi nomeado Ministro do Planejamento [...]. Nos 

bastidores, no entanto, seu prestígio continua alto junto a Temer” 

“Se há algo que os senadores e deputados não podem reclamar é da 

paciência de Michel Temer para recebê-los e prestigiá-los.” 

 

“Ao final, sempre consegue construir maiorias no partido com seus 

adversários.” 

 

“Temer fez questão de privilegiar os amigos de longa data, como 

Padilha (Casa Civil), Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo) e 

Moreira Franco (Parcerias de Investimentos).” 
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Imagens Caricatura do presidente vestido com roupa de padre, dedo indicador 

levantado e expressão severa.  

 

Tabela 53 - “Troca de guarda” (p. 25): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “De ‘intruso’, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro 

Ricardo Lewandowiski, indicado por Lula” 

Metáforas  

Exemplos “O primeiro retrato, cujo protagonista é o peemedebista Michel 

Temer, representa o poder vigente, no qual o PMDB predomina, com 

o controle do executivo e do Congresso, e com o DEM, de Rodrigo 

Maia, assumindo papel fundamental na definição da pauta da 

Câmara” 

 

“Apenas a operação Lava-Jato cria pontes entre as duas fotos.” 

Imagens O texto acima analisado é embasado nas duas imagens que 

preenchem a página. A primeira com Temer e seus aliados intitulada 

de “os que ficam”. A segunda imagem, “os que saem”, tem Dilma e 

seus aliados durante seu pronunciamento. 

 

Tabela 54 - “Futuro em Risco – Impeachment aprofunda racha, e PT teme deserções” (p. 26): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação - Derrota: 

 

“Impeachment aprofunda racha, e PT teme deserções” 

 

“Rachado e fragilizado pelas investigações da Lava-Jato contra o seu 

principal líder, o PT inicia o período pós-impeachment buscando um 

discurso contundente para se opor ao governo do presidente Michel 

Temer” 

 

“Um novo revés para o PT deve acontecer nos próximos meses com a 

condenação de Lula na Operação Lava-Jato.” 

 

“Petistas acreditam que o ex-presidente não terá chance de defesa em 

um processo de classificam como político.” 

- Resistência: 

 

“os dirigentes do PT se dividiram em três comportamentos distintos 

durante o impeachment: defesa aguerrida por parte de uma minoria; 

pragmatismo de acreditar que, para a sigla, seria menos danoso que a 
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presidente saísse e que o PT se organizasse na oposição para chegar à 

eleição de 2018 com chances de retomar o poder; e uma atitude 

puramente fisiológica, de garantir espaços na máquina sem 

preocupações sobre o significado disso para a sobrevida do partido.” 

 

“Já Lula teve um comportamento considerado “pendular”, com 

aproximações e afastamentos.” 

Metáforas “o PT vai precisar de “chacoalhão” e de uma grande mudança” 

Exemplos “seria difícil convencer a população a se opor ao fim da 

obrigatoriedade de participação da Petrobrás na exploração de pré-sal 

diante da revelação dos escândalos na gestão da estatal. A bandeira da 

redução da pobreza promovida pelo governo Lula também pode se 

perder com a crise econômica.” 

 

“Um dos “erros” atribuídos a Lula foi a ideia de escalar Temer como 

responsável pela articulação política de Dilma” 

 

“Se uma eventual condenação do juiz Sérgio Moro for confirmada na 

segunda instância, Lula seria enquadrado na Lei da Ficha Limpa e a 

legenda perderia o seu único nome para a disputa em 2018.” 

 

“A rejeição de apoio à proposta de Dilma Rousseff de defender um 

plebiscito sobre novas eleições esquentou o clima na última reunião 

da Executiva e aumentou queixas de abandono por parte do núcleo 

mais próximo da presidente.” 

- Lula estrategista para solução do PT: 

  

“Com a missão de apaziguar as diferenças, Lula foi convidado para 

participar do encontro. A esperança é que o principal nome da 

legenda entre em cena mais uma vez para evitar um racha.” 

 

Imagens 

Imagem pequena no topo da página, ao lado do título, tem como foco 

o ex-ministro da Justiça e advogado de Dilma, José Eduardo Cardozo, 

com expressão pensativa e olhar baixo. A imagem no centro da 

página tem duas mulheres chorando, uma delas está abraçada em um 

homem com chapéu de palha e camiseta estampada com a foto de 

Dilma quando foi presa durante o regime militar. As duas fotografias 

reforçam a representação de derrota do partido. 

   

Tabela 55 - Capa da edição – Folha de S. Paulo (1º de setembro de 2016):  

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação - Descrédito: 

 

“O partido deixa o Poder abalado, com liderança sem xeque e 

envolvidas na operação Lava Jato.”  
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“o peemedebista adotou tom duro, dizendo que não vai tolerar ser 

chamado de golpista” 

 

 “A manobra irritou Temer, que não sabia da articulação.” 

Metáforas  

Exemplos “é a segunda vez que um presidente é cassado por impeachment 

desde a redemocratização” 

Imagens 2 fotos = uma de Temer e outra de manifestantes depredando carro da 

polícia. 

“Manifestantes contrários ao impeachment de Dilma Rousseff 

entraram em confronto” – generalização sobre os manifestantes. 

 

Tabela 56 - “Senado cassa Dilma; Temer assume com promessas de reformas e pacificação” 

(p. 04): 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação - Resistência: 

 

“Dilma fez um discurso inflamado em que prometeu oposição 

enérgica a Temer. Disse estar vivendo um segundo golpe em sua vida 

– referência ao de 1964, quando era guerrilheira” 

“A manobra no Senado irritou aliados de Temer, principalmente no 

PSDB” 

Metáforas “O episódio pode gerar mais turbulência para o novo presidente” 

Exemplos “Temer assume com promessas de reformas e pacificação” 

Imagens Imagem no topo da página da cerimônia de posse de Michel Temer, 

no centro da página imagem de Dilma em pronunciamento após 

resultado do impeachment. 

 

Tabela 57 - “Presidente eleva tom e acena com medidas” (p. 05): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “Presidente eleva tom e acena com medidas” 

 

“Temer também demonstra irritação com decisão de não suspender 

direitos políticos de antecessora.” 

- Questionamento: 

 

“Seus dois discursos foram conflitantes em alguns pontos, 

entretanto.” 
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Metáforas  

Exemplos “Michel Temer (PMDB) fez duras críticas a adversários e até a 

aliados e prometeu anunciar medidas de recuperação da economia” 

 

“após ser chamado de golpista pela ex-presidente Dilma Rousseff, 

mudou de atitude e adotou discurso incisivo.” 

Imagens  

 

Tabela 58 - “Renan e PT articularam salvaguarda para Dilma” (p. 06): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação - Resistência: 

 

“Renan e PT articularam salvaguarda para Dilma” 

 

“A votação que decidiu manter Dilma Rousseff apta para ocupar 

funções públicas resultou de uma articulação capitaneada pelo PT e 

pelo presidente do Senado” 

 

“Manobra regimental de última hora envolveu também 

Lewandowski.” 

 

“Por outro lado, agiu [Renan] nos bastidores para dar uma 

“recompensa” à Dilma”.” 

- Questionamento: 

 

“irritou integrantes da base do novo governo, causando desgaste e 

troca de acusações na base aliada de Michel Temer” 

Metáforas  

Exemplos  

Imagens Lewandowiski olha para o relógio de pulso. 

 

Tabela 59 - “A incerteza acabou. É hora de unir o país” (p. 08): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “A declaração traz o que deve tornar o tom dos discursos do governo, 

de responsabilizar a gestão Dilma pela situação da economia” 

Metáforas  

Exemplos “O presidente busca rebater o discurso petista de que seus adversários 

iriam reduzir gastos com desenvolvimento social.” 
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- Ações de Temer geram incerteza: 

 

“Os investimentos tiveram ligeira alta no trimestre. Mas nesta quarta, 

foi divulgado que o PIB teve queda de 0,6% no período” 

 

“Em junho, o governo Temer deu um reajuste no Bolsa Família maior 

do que o prometido por Dilma, o que despertou críticas pelo aumento 

dos gastos públicos.” 

Imagens Pequenas imagens dos senadores durantes a votação e uma imagem 

grande de Temer no centro da página, articulando com as mãos. 

 

Tabela 60 – “Protestos em SP têm confrontos e feridos” (p. 17): 

 

Dispositivos de 

Enquadramento 

 

Representação “Manifestantes contrários ao impeachment de Dilma Rousseff 

depredaram viatura da Polícia Civil” 

 

“adeptos da tática blackblock, que prega o uso da violência, 

arremessaram pedras e tentaram forçar a entrada no prédio do jornal.” 

Metáforas  

Exemplos “Policiais militares atiram durante confronto com manifestantes anti-

Temer” 

 

“Manifestantes contrários ao impeachment da ex-presidente Dilma 

Rousseff (PT) entraram em confronto com a Polícia Militar na noite 

desta quarta-feira (31)” 

 

“Houve um tumulto e a PM usou gás de pimenta para dispersar os 

manifestantes. Três foram detidos.” 

 

“Em Porto Alegre, a sede do PMDB, partido de Temer, foi depredada 

por manifestantes.” 

 

“Na avenida Paulista, cerca de 50 manifestantes acenderam velas em 

um bolo com desenho da bandeira nacional.” 

 

“Em Fortaleza, cidade que elegeu Dilma Rousseff com mais de 70% 

dos votos válidos em 2014, moradores relataram ouvir fogos de 

artifício logo após o resultado da votação no Senado.” 

 

“Os policiais reagiram com gás lacrimogênio e bombas de efeito 

moral, dispersando o protesto.” 

“Antes de arremessarem objetos, manifestantes picharam o portão do 

jornal com a palavra „golpista‟ e gritaram palavras de ordem como 

“Fora, Temer””. 

Imagens Imagem no topo da página mostra policiais da tropa de choque 
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atirando bombas de gás lacrimogênio contra manifestantes; o 

fotógrafo estava posicionado ao lado da PM. Mais três fotos são 

dispostas ao longo do texto, no centro da página – a primeira mostra o 

momento em que um homem com a cabeça coberta por camiseta 

arremessa algo contra um veículo da Polícia Civil; abaixo outra 

imagem mostra um grupo jogando objetos contra a porta da sede da 

Folha e a última imagem mostra um grupo que brindou o 

impeachment com champanhe. 
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ANEXO A – CAPA DA EDIÇÃO DE 03 DE DEZEMBRO O GLOBO 
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ANEXO B – REPORTAGENS PÁGINA 3 
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ANEXO C – REPORTAGEM PÁGINA 4 
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ANEXO D – REPORTAGEM PÁGINA 6 
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ANEXO E – REPORTAGEM PÁGINA 7 
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ANEXO F – REPORTAGEM PÁGINA 8 
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ANEXO G – REPORTAGEM PÁGINA 12 
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ANEXO H – CAPA EDIÇÃO 03 DE DEZEMBRO FSP 
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ANEXO I – REPORTAGEM PÁGINA 4 
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ANEXO J – REPORTAGEM PÁGINA 5 
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ANEXO K – REPORTAGEM PÁGINA 7 
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ANEXO L – REPORTAGEM PÁGINA 9 
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ANEXO M – CAPA EDIÇÃO DE 18 DE ABRIL 
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ANEXO N – REPORTAGEM PÁGINA 5 
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ANEXO O – REPORTAGEM PÁGINA 8 
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ANEXO P – REPORTAGEM PÁGINA 6 
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ANEXO Q – REPORTAGEM PÁGINA 10 

 

 

 



161 
 

 

 

ANEXO R – REPORTAGEM PÁGINA 16 
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ANEXO S – REPORTAGEM PÁGINA 3 
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ANEXO T – REPORTAGEM PÁGINA 4 
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ANEXO U – REPORTAGEM PÁGINA 31 
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ANEXO V – REPORTAGEM PÁGINA 30 
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ANEXO WW – CAPA EDIÇÃO 18 DE ABRIL FSP 
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ANEXO X – REPORTAGEM PÁGINA 2 
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ANEXO Y – REPORTAGEM PÁGINA 5 
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ANEXO Z – REPORTAGEM PÁGINA 5 
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ANEXO AA – REPORTAGEM PÁGINA 6 
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ANEXO BB – REPOTAGEM PÁGINA 7 
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ANEXO CC – REPORTAGEM PÁGINA 8 
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ANEXO DD – REPORTAGEM PÁGINA 9 
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ANEXO EE – REPORTAGEM PÁGINA 12 
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ANEXO FF – REPORTAGEM PÁGINA 16 
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ANEXO GG – REPORTAGEM PÁGINA 17 
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ANEXO HH – REPORTAGENS PÁGINA 18 
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ANEXO II – ENTREVISTA PÁGINA 19 
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ANEXO JJ – REPORTAGEM PÁGINA 21 
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ANEXO KK – REPORTAGEM PÁGINA 22 
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ANEXO LL – REPORTAGEM PÁGINA 23 
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ANEXO MM – REPORTAGEM PÁGINA 24 
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ANEXO NN – REPORTAGEM PÁGINA 25 
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ANEXO OO – REPORTAGEM PÁGINA 26 
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ANEXO PP – REPORTAGEM PÁGINA 32 
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ANEXO QQ – CAPA DA EDIÇÃO DE 1º DE SETEMBRO O GLOBO 
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ANEXO RR – REPORTAGEM PÁGINA 03 
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ANEXO SS – REPORTAGEM PÁGINA 04 
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ANEXO TT – REPORTAGEM PÁGINA 06 
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ANEXO UU – TEXTO PÁGINA 08 
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ANEXO VV – REPORTAGEM PÁGINA 10 
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ANEXO WW – REPORTAGEM PÁGINA 11 
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ANEXO XX – REPORTAGEM PÁGINA 12 
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ANEXO YY – REPORTAGEM PÁGINA 14 



208 
 

 

 
 



209 
 

 

ANEXO ZZ – REPORTAGEM PÁGINA 25 
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ANEXO AAA – REPORTAGEM PÁGINA 26 
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ANEXO BBB – CAPA DA EDIÇÃO 1º DE SETEMBRO FSP 
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ANEXO CCC – REPORTAGEM PÁGINA 04 
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ANEXO DDD – REPORTAGEM PÁGINA 05 
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ANEXO EEE – REPORTAGEM PÁGINA 06 
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ANEXO FFF – PÁGINA 08 
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ANEXO GGG – REPORTAGEM PÁGINA 17 
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