
 
 

 

 

 

 

 

Matheus Roberto de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

O IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF: A NARRATIVA DO 

JORNAL FOLHA DE S. PAULO NO ENQUADRAMENTO DO 

ACONTECIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Santa Maria, RS 

2017 

  



ii 
 

Matheus Roberto de Oliveira 
 

 

 

 

 

 

O IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF: A NARRATIVA DO 

JORNAL FOLHA DE S. PAULO NO ENQUADRAMENTO DO 

ACONTECIMENTO 

 

 

 

 

 

 
Trabalho final de graduação apresentado ao 

Curso de Jornalismo, Área de Ciências 

Sociais, do Centro Universitário Franciscano 

como requisito parcial para obtenção do grau 

de Jornalista – Bacharel em Comunicação 

Social Jornalismo. 

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Rosana Cabral Zucolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2017 



iii 
 

 

Matheus Roberto de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

O IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF: A NARRATIVA DO 

JORNAL FOLHA DE S. PAULO NO ENQUADRAMENTO DO 

ACONTECIMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao 

Curso de Jornalismo, Área de Ciências 

Sociais, do Centro Universitário Franciscano 

como requisito parcial para obtenção do grau 

de Jornalista – Bacharel em Comunicação 

Social Jornalismo. 

 

 

 

Aprovado em ___/___/_____. 

 

 

 

___________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Rosana Cabral Zucolo – Orientadora 

UNIFRA 

 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Me. Alexandre Maccari Ferreira 

UNIFRA 

 

 

___________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Paula Simone Bolzan Jardim 

UNIFRA  



iv 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus familiares, por uma criação de cuidado e afeto; 

Aos meus amigos, pelo apoio e compreensão; 

À Patrícia, pelo carinho e companheirismo de todas as horas. 

 

Meus sinceros agradecimentos a todos os professores que cruzaram meu caminho; 

Ao corpo docente do curso de Jornalismo da Unifra; 

À Rosana, minha orientadora, pelo acolhimento e dedicação; 

E à academia, pelos encontros que mudaram a minha vida. 

 

Este trabalho é dedicado a vocês e àqueles que, apesar de todas as circunstâncias, insistem em 

escrever diariamente suas contra-narrativas.  

  



v 
 

RESUMO 

Diversos capítulos da turbulenta história política brasileira foram e continuam sendo escritos 

com a participação da grande imprensa, através de sua narrativa jornalística. Neste trabalho, 

que se situa na interface entre os campos da história e do jornalismo, buscamos nos 

aprofundar em um dos mais recentes destes capítulos: o impeachment de Dilma Rousseff e o 

modo como foram enquadrados os acontecimentos que o antecederam nas páginas do Jornal 

Folha de S. Paulo ─ um dos mais tradicionais e influentes veículos de imprensa do Brasil. A 

partir do método de enquadramento narrativo ou dramático, proposto por Motta, tem-se 

como intuito compreender de que maneira este órgão construiu a sua narrativa discursiva em 

torno do acontecimento. Para tal, analisamos os editoriais e manchetes de capa de catorze 

edições do jornal nos meses que antecederam o afastamento da presidente por votação da 

Câmara dos Deputados em abril de 2016, utilizando o conceito de acontecimento e narrativa 

jornalística. 

 

 

Palavras-chave: Imprensa; Narrativa jornalística; Acontecimento; Enquadramento; 

Enquadramento narrativo; Impeachment; Folha de S. Paulo. 
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ABSTRACT 

 

Several chapters of the turbulent history of Brazilian politics were and continue to be written 

with the participation of the mainstream press, through its journalistic narrative. In this paper, 

which circulates between the fields of History and Journalism, we seek to delve into one of its 

most recent chapters: Dilma Rousseff‘s impeachment and the way the events that preceded it 

were framed in the pages of the newspaper Folha de S. Paulo – one of the most traditional and 

influential Brazilian media companies. Using the method of narrative framing or dramatic 

framing, suggested by Motta, we aim to comprehend in which way this company built its 

discursive narrative surrounding the event. For this purpose, we analyzed the editorials and 

the cover‘s headlines of fourteen editions of the newspaper during the months that preceded 

the president‘s withdrawal determined by the Chamber of Deputies in April of 2016, resorting 

to the concept of event and journalistic narrative. 

Key-words: Press; Journalistic narrative; Event; Framing; Narrative framing; Impeachment; 

Folha de S. Paulo. 
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1. INTRODUÇÃO 

    

 Ao adentrarmos os estudos de Nelson Werneck Sodré sobre a história da imprensa no 

Brasil, temos que a história da imprensa está intrinsicamente ligada ao desenvolvimento da 

sociedade capitalista. Da mesma forma, compreendemos também que o estabelecimento da 

mídia no Brasil e a sua forma de atuação foram absolutamente genuínas, principalmente se 

percorrermos acontecimentos políticos históricos do século XX envolvendo a mídia no país. 

Disputas pelo discurso e por interesses entre o governo e a imprensa foram e seguem sendo 

recorrentes, de forma que é uma tarefa dificílima imaginar muitos desses processos históricos 

sem a presença da mídia como um dos personagens centrais. 

 Trazendo-se o foco para o presente, é igualmente importante levar em consideração 

elementos que surgem e modificam consideravelmente as formas de comunicação da 

sociedade no século XXI. O advento da internet, com a proliferação instantânea de 

informações através de veículos alternativos e mídias sociais, é certamente um fator ao qual se 

deve lançar um olhar cuidadoso; é interessante, no entanto, perceber que isso não reduziu a 

importância das grandes empresas jornalísticas, que não apenas se adaptaram ao meio digital, 

como seguem sendo respaldadas por um grande alcance de público. 

 Ao longo das últimas décadas, alguns capítulos marcantes da história brasileira foram, 

e não por acaso, escritos com o auxílio da grande imprensa. Após um longo período de 

pacificação no campo político nacional, a crise econômica internacional atingiria o Brasil em 

cheio. O retorno da dicotomia esquerda-direita, polarização política típica dos períodos de 

recessão, teria o seu estopim nas Eleições de 2014. A consolidação da Câmara mais 

conservadora desde 1964 e a reeleição de Dilma Rousseff pavimentaram o cenário de tensão 

entre o Legislativo e o Executivo. Com a perda da maioria no Congresso, o Partido dos 

Trabalhadores (PT) isolou-se cada vez mais. Diante da narrativa da crise e da queda de 

popularidade do governo, surgiu o cenário ideal para uma mudança no jogo político. Como 

momento histórico e igualmente polêmico, o impeachment de Dilma Rousseff acabaria sendo 

consolidado. Diante deste cenário, a proposta desta monografia é analisar o posicionamento 

editorial do jornal Folha de São Paulo no processo que resultou no impeachment da presidente 

Dilma Rousseff, considerando como mais importantes os meses que antecederam a votação 

pelo seu afastamento na Câmara dos Deputados, ocorrida em 17 de abril de 2016.  

 Nesse contexto, o problema desse trabalho investigativo é responder à seguinte 

pergunta: de que forma a empresa jornalística Folha de S. Paulo enquadrou a sua narrativa 
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discursiva em torno do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff nos seus 

editoriais e manchetes de capa? 

 Pretende-se, desse modo, analisar o posicionamento editorial do jornal Folha de S. 

Paulo através das narrativas que permearam os acontecimentos que antecederam o 

impeachment de Dilma Rousseff, ganhando destaque nos editoriais e manchetes do veículo no 

período de janeiro a março de 2016; verificar o modo como os editoriais enquadraram os 

acontecimentos em torno do impeachment na sua narrativa; estudar o posicionamento do 

veículo Folha de S. Paulo, enquanto representante da grande imprensa, diante do processo do 

impeachment. 

 Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa que analisará os editoriais e as 

manchetes de capa do jornal Folha de S. Paulo de janeiro a março de 2016, buscando 

compreender a postura do veículo no enquadramento narrativo do acontecimento midiático 

em torno do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para tanto, se utilizará o 

método do enquadramento dramático ou narrativo, proposto por Motta como forma de 

analisar o enquadramento político na mídia; e a metodologia da semana construída na seleção 

das edições do jornal Folha de S. Paulo contendo os editoriais e as manchetes a serem 

analisadas. 

 Acreditamos que o impeachment de Dilma Rousseff é uma oportunidade única de, 

neste âmbito de efervescência política, tecnológica e comunicacional, lançarmos luz ao quarto 

poder e ao seu potencial de influência na sociedade brasileira através das narrativas 

jornalísticas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Procura-se, neste capítulo, elencar autores e conceitos que darão embasamento às 

análises das manchetes e editoriais do jornal Folha de S. Paulo. Com a multidisciplinaridade 

como ponto de partida, através da convergência entre história e jornalismo, serão trabalhadas 

principalmente as noções de acontecimento e narrativa jornalística, além de um breve 

histórico sobre o desenvolvimento da imprensa e sua atuação no Brasil do século XX. 

  

2.1. HISTÓRIA E JORNALISMO 

 

 A busca pelo entendimento para além dos fatos, que condicionou uma produção 

teórica e multidisciplinar, utilizando-se de estudos sobre a economia, sociologia, geografia, 

etc., foi uma marca dos historiadores marxistas e da primeira fase da Escola dos Annales 

(recebeu o mesmo nome da sua primeira publicação periódica, “Annales d‟Histoire 

Économique et Sociale”) , que teve como precursores Lucien Febvre e Marc Bloch em 1929, 

coincidindo com o período da Grande Depressão, a crise econômica de proporções globais 

que atingiu os Estados Unidos e o restante do mundo em outubro do mesmo ano. Tinha-se um 

ponto de inflexão dos mais importantes em relação à produção historiográfica: a historiografia 

positivista ou história dos acontecimentos (histoire évenementiele), de narrativa 

essencialmente descritiva, começava ali a ser superada, a partir da necessidade de 

compreensão das estruturas por trás das transformações históricas. Findava-se a história de 

aspecto exclusivamente factual, dando lugar à história de longa duração. 

 A filosofia pós-estruturalista, que ganhou notoriedade na França após Maio de 68, 

tendo em Michel Foucault e Gilles Deleuze os seus principais pensadores, posteriormente 

também viria a influenciar a historiografia contemporânea, contrapondo o cientificismo 

marxista ao compreender como não mais factível a manutenção de uma teoria global, cujas 

narrativas procurariam dar conta de explicar a complexidade de um universo macro. 

(ROMANCINI, 2007). Uma das principais críticas advinha do entendimento de que a 

perspectiva materialista histórica, essencialmente focada no aspecto econômico da sociedade, 

não era suficiente para explicar a complexidade das transformações que nela ocorrem, 

desconsiderando o âmbito cultural, por exemplo. É nesse contexto que surge a 3ª fase da 

Escola dos Annales (conhecida também como ―Nova História‖) com Jacques Le Goff e Pierre 

Nora como expoentes. 
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 Ao serem considerados os modos de análise e do saber fazer, de forma geral, é 

possível notar diferenças importantes entre o campo da história e o do jornalismo. No 

primeiro, a reconstituição e o entendimento dos eventos na historiografia contemporânea 

compreendem a necessidade de um embasamento teórico e científico mais amplos, com a 

observação da estrutura econômica, herança presente do marxismo. Não sendo a história 

temporalmente estática, como trouxe a Nova História, passou-se a defender o retorno das 

narrativas na historiografia. Peter Burke, especialista no campo da história cultural e muito 

influenciado pela terceira fase dos Annales, produziu diversas obras nesse sentido. Ele 

compreende que, se de um lado temos uma análise estrutural estática, que não corrobora para 

a fluidez temporal e, de outro, temos a narrativa superficial dos acontecimentos, então há que 

se buscar uma alternativa. Burke crê numa relação possível entre ambas, admitindo inclusive 

a incorporação de influências da literatura, como a decomposição da continuidade temporal. 

Na percepção do autor, uma das melhores possibilidades nesse sentido é o explorar das 

micronarrativas, fragmentos de histórias e de personagens que representem, da base ao topo 

da pirâmide, o reflexo dos acontecimentos dentro das estruturas. No campo do jornalismo, a 

perspectiva positivista ainda é bastante presente, seja no modo de fazer notícia, seja no 

discurso que evoca a neutralidade dos atores que descrevem as histórias ou escrevem as 

narrativas. 

 O monopólio da história, de acordo com Pierre Nora (1995), tem o seu retorno 

creditado às mídias de massa (“mass media”), que passam a detê-lo. Isto porque os 

acontecimentos, outrora privilégios do historiador, que tradicionalmente decidia o que entraria 

ou não nos anais da história, começam a chegar até ele por um filtro externo, regido pelos 

meios. Assim sendo, Nora define dessa forma o exercício do historiador moderno perante o 

acontecimento: 

 O historiador do presente não pratica então outra coisa, para 

conseguir significações, senão o método seriado daquele do passado, com a 

diferença de que sua conduta tem por finalidade, aqui, culminar no 

acontecimento em lugar de procurar reduzi-lo. Faz conscientemente surgir o 

passado no presente, em vez de fazer inconscientemente surgir o presente do 

passado. (NORA, id., p. 191). 

 O retorno do prestígio das narrativas na historiografia em Pierre Nora é também o 

retorno dos acontecimentos, que não mais estão ao alcance do historiador, pois são as mídias 

de massa que agora fazem com que eles sejam lançados à luz em tempo presente. Eis aí a 

aproximação entre história e jornalismo, não à toa concebida em meio ao tumultuado, ou 

―breve‖ século XX de Eric Hobsbawn, onde, segundo Dornelles e Costa (2012), a partir de 
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Lacouture (2001), jornalismo e história imediata se confundem; não sob uma perspectiva 

científica e historiográfica, mas porque os acontecimentos ainda estão em processo de 

andamento quando são relatados. Diante desses autores, portanto, contrapõe-se a ideia de a-

historicidade do jornalismo, que age simultaneamente como fonte e ator dos acontecimentos 

históricos. 

 

2.1. Acontecimento, meta-acontecimento e construção da realidade 

  

 Em que pese o fato de que a ideia de acontecimento seja entendida enquanto algo que 

represente uma mudança considerável no âmbito social, os campos da História e da 

Comunicação compreendem e abordam o tema de maneiras específicas (VICENTE, 2009). A 

recapitulação do acontecimento para a História é, muito além da simples ideia de 

reconstituição dos fatos, precedida da necessidade de entendimento dos fatores que 

influenciaram no estopim. Para Adriano Duarte Rodrigues (1999), a noção de acontecimento 

envolve a irrupção de um fato dentro de um universo de probabilidades. Quanto mais 

improvável, menos previsível. Quanto menos previsível, maiores as chances de se tornar um 

fato noticioso, ganhando uma narrativa jornalística. O acontecimento jornalístico, portanto, se 

alimenta também do acidente, da exceção à regra. A passagem por essa espécie de filtro que é 

a narrativa midiática é o que o autor conceitua como meta-acontecimento: 

 É o próprio discurso do acontecimento que emerge como 

acontecimento notável a partir do momento em que se torna dispositivo de 

visibilidade universal, assegurando assim a identificação e a notoriedade do 

mundo, das pessoas, das instituições. Uma segunda categoria de 

acontecimentos veio, por isso, alastrar no mundo atual, uma espécie de 

acontecimentos segundos ou meta-acontecimentos, provocados pela própria 

existência do discurso jornalístico. O que torna o discurso jornalístico fonte 

de acontecimentos notáveis é o fato de ele próprio ser dispositivo de 

notabilidade, verdadeiro deus ex machina, mundo da experiência autônomo 

das restantes experiências do mundo (RODRIGUES, id., p. 28-29). 

 

 Segundo Rodrigues, ao contrário dos critérios de noticiabilidade do acontecimento ─ 

excesso, falha e inversão ─ o meta-acontecimento, isto é, a enunciação sobre o acontecimento 

que se torna, ela mesma, um acontecimento, não pertence ao mundo dos acidentes ante as 

probabilidades, mas sim do simbolismo, do significado, do discurso. Ao se tornar ele também 

acontecimento, através do discurso midiático, correspondente a um padrão próprio, não 

imposto, mas escolhido por quem anuncia, o meta-acontecimento contraria novamente a 

teoria positivista e o senso comum de que a narrativa jornalística é uma simples reprodução 

dos fatos, tal qual eles se sucederam. 
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 Pierre Nora (id., p. 181), ao defender a sujeição dos acontecimentos e da própria 

história à mídia, afirma que ―imprensa, rádio, imagens não agem apenas como meios dos 

quais os acontecimentos seriam relativamente independentes, mas como a própria condição de 

sua existência‖. O historiador francês coloca que mesmo importantes acontecimentos podem 

transcorrer sem que sejam noticiados, mas que ―o fato de terem acontecido não os torna 

históricos. Para que haja acontecimento é necessário que seja conhecido‖. 

 Em 1972, ano em que originalmente era publicado O retorno do fato, ensaio que 

contém os trechos acima, Nora já alertava sobre a banalização dos acontecimentos através da 

mídia. Com a preocupação de alimentar e se alimentar de acontecimentos, é próprio do 

sistema que os meios venham a buscar permanentemente do novo, produzindo de forma 

frequente o sensacional. Dessa forma, ainda que guardadas as devidas proporções, o autor vê 

uma aproximação entre o acontecimento e o fato cotidiano, pois este também desperta a 

curiosidade a partir do momento em que a sua narrativa cabe dentro do imaginário social, do 

qual a sociedade busca extrair algo, como uma identificação com a história e com as 

personagens, uma moral, ou o saciar da curiosidade.  

 Quando o acontecimento é um ponto de virada, um evento que traz consigo um poder 

de transformação, então qual a explicação para que o status quo se mantenha inabalado após a 

sua irrupção? Pierre Nora explica a situação sob a seguinte perspectiva: 

 
 A modernidade segrega o acontecimento, do contrário das 

sociedades tradicionais que tinham de preferência inclinação a torna-lo raro. 

O acontecimento vivido das sociedades camponesas era a rotina religiosa, a 

calamidade climática ou a transformação demográfica; uma não-história. Mas 

os poderes instituídos, as religiões estabelecidas tendiam a eliminar a 

novidade, a reduzir seu poder corrosivo, a digeri-la através do rito. Todas as 

sociedades procuram dessa forma perpetuar-se por um sistema de novidades 

que têm por finalidade negar o acontecimento, pois o acontecimento é 

precisamente a ruptura que colocaria em questão o equilíbrio sobre o qual 

elas são fundamentadas. Como a verdade, o acontecimento é sempre 

revolucionário, o grão de areia na máquina, o acidente que transforma e que 

prende inesperadamente. Não há acontecimentos felizes, são sempre 

catástrofes. Mas para exorcizar o novo há dois meios: conjurá-lo através de 

um sistema de informação sem informações, ou integrá-lo ao sistema da 

informação. (NORA, id., p. 187).  

 

 Para Isabel Babo-Lança (2009), o acontecimento, além da ruptura, gera uma 

descontinuidade no sentido temporal, que pode ser traduzida como uma dissonância entre o 

tempo real, objetivo e a noção de tempo, subjetiva, envolvendo a experiência individual de 

um observador diante desse acontecimento. E porque é um acontecimento, trata-se de um 

evento de relevância para um sujeito ou grupo de pessoas inserido na sociedade, ao qual a 
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experiência empírica acrescenta um novo sentido, afetando de forma diferente a memória dos 

envolvidos. 

 A autora relembra M. Halbwachs (1925), para quem a memória é um construto 

coletivo ─ por pertencer a determinado grupo social inserido em determinado contexto ─, 

onde o acontecimento está sujeito a ressignificações quando do processo de recordação das 

percepções e experiências passadas em um presente de diferente contexto, de convenções e 

valores sociais distintos, estando estes em constante mutação. Em contrapartida, evoca Muniz 

Sodré (2009), que coloca que, devido ao fluxo veloz e contínuo de informações efêmeras, a 

mídia jornalística tem sido responsável pela alteração da percepção coletiva a partir da 

deterioração da memória. 

 Em artigo publicado em 2012, chamado A historicidade do acontecimento jornalístico 

na perspectiva da história imediata, Dornelles e Costa retomam o conceito de construção 

social da realidade em Berger e Tavares (2009) a partir dos estudos de Mouillaud (2002), em 

que o acontecimento é ele próprio uma construção dentro do jornalismo e que, tendo a mídia 

como intercessora, ganha uma proporção diferente, não somente quanto à sua projeção, mas 

também quanto ao seu valor e ao seu sentido, estes corroborados através da legitimidade das 

empresas jornalísticas e da força contida na narrativa. 

 

2.1.2 A narrativa jornalística 

 

 Ao escrever sobre o fenômeno da narrativa, Motta (2007 b, p.7) retoma os estudos de 

J. Bruner (1990), que fala sobre a existência, em toda cultura, de uma ―psicologia popular 

intuitiva‖, um senso comum que organiza as suas experiências por meio não de uma 

perspectiva conceitual, mas de narrativas. E essa estrutura organizacional dramática contida 

na psicologia popular não se furta apenas a mimetizar a vida e os seus conflitos, pois também 

carrega o desejo de aperfeiçoamento, a idealização. Dessa forma, ―histórias se relacionam 

necessariamente com o que é moralmente sancionado e apropriado‖.  

 Assim como qualquer obra literária fictícia, como uma fábula, um conto ou um 

romance, a narrativa jornalística também possui uma moral. Um determinado fato se 

transforma em algo digno de notícia quando representa, para o veículo ou para o jornalista, 

uma transgressão ética ou moral, uma quebra com um valor social estável (MOTTA, 2007 a). 

Há, portanto, um propósito que antecede a existência de uma determinada narrativa ─ e, 

havendo um propósito, não há margem para que ela seja neutra ou acidental ─ e uma moral 

que vai sendo construída ao longo dos trejeitos discursivos desta narrativa, como um pano de 
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fundo cujo brilho varia de história para história, podendo ser mais opaco ou mais translúcido; 

mais explícito ou mais implícito.  

 Ainda segundo o autor, quanto mais implícita a moral de uma história, maior esforço 

de percepção deverá empregar o leitor para que possa chegar à conclusão, o que cria entre 

público e autor uma conexão fundamental: para o jornalista interlocutor, é importante 

transformar o narrador, ou seja, a si mesmo, em um sujeito imperceptível ou de pouca 

importância, cuja única função é relatar os fatos como eles ocorreram; tendo sucesso nisso, 

consequentemente passará ao leitor a impressão de que este encontrou a moral e, portanto, o 

entendimento sobre a história, por seus próprios méritos. Esse estímulo, que é uma das mais 

importantes e poderosas estratégias comunicativas utilizadas pela mídia, além de auxiliar no 

estabelecimento do contrato cognitivo entre emissor e receptor, atende às perspectivas de 

penetração ideológica de um dado veículo no imaginário social.  

 Motta (2004), em seu artigo Jornalismo e a configuração narrativa da história do 

presente, retoma o pensamento de Paul Ricoeur (1994), para quem a narrativa pertence ao 

mundo temporal, pois é condicionada à temporalidade da existência, da experiência do ser 

humano, que é reconfigurada e então tornada narrativa. Quanto à ação comunicativa, o autor 

―não identifica a narratividade como uma qualidade intrínseca do texto e sim da relação obra-

autor-leitor desde a hermenêutica, a teoria dos atos de fala e a antropologia interpretativa‖ 

(MOTTA, id., p. 11). É com base nisso que Ricoeur confirma que a narrativa envolve 

necessariamente um paradigma moral e ético, sendo um diálogo entre autor e leitor.  

 O autor aponta outra especificidade da narrativa jornalística além do aspecto moral: 

 
 Diferentemente da história, a narrativa jornalística, ainda que utilize 

predominantemente o pretérito perfeito ou imperfeito em seu discurso, refere-

se ao presente, ao momento contemporâneo. Um momento fugaz, fugidio, 

sempre provisório. Essa coetaneidade confere uma singularidade à narrativa 

jornalística em relação às narrativas da história ou da literatura. O jornalista 

narra continuamente a história do presente imediato, uma história fugidia, 

inacabada, aberta, mas, uma história (MOTTA, id., p. 23). 

 

 Considerando os estudos de Luiz Gonzaga Motta, pode-se inferir que o jornalismo 

trabalha com a mimetização do real, com a representação do cotidiano por meio de uma 

narrativa que povoa o imaginário social, uma história que cativa o sujeito que nela espelha 

suas próprias experiências temporais sensíveis e que, enquanto receptor, aceita como fiel o 

testemunho do emissor em questão, pois naquele recorte específico este é ninguém menos do 

que o narrador onisciente. O jornalista é, naquele universo temporal, o único roteirista da 
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tragicomédia retratada, quase sempre elegendo um personagem principal, herói ou 

antagonista, e instigando o leitor a fazer o mesmo.  

 Outro aspecto que deve ser levado em consideração advém do fato de que a narrativa 

discursiva do jornalismo, ainda que se utilize de arquétipos para caracterizar os personagens, 

sempre estará tratando de personagens reais, o que atribui à história um maior grau de 

verossimilhança:  

 A questão mais controversa da análise da personagem jornalística 

refere-se, portanto, ao fato de não ser ela uma entidade puramente ficcional e 

arbitrária a gosto da criação do autor como ocorre na arte, mas produto de 

uma narrativa fática. A personagem jornalística guarda uma relação estreita 

com a pessoa, com o ser real objeto da narração. Isso gera uma complexidade 

singular. Mesquita defende, com o que concordamos, que a narratividade é 

uma característica dominante do texto jornalístico, guardando um parentesco 

com a narrativa da história e biográfica. Por isso, o investimento ideológico 

no texto não é menor que nas artes. (MOTTA, 2007 a, p.153). 

 

 Pode-se dizer que a narratividade jornalística também envolve a escolha da abordagem 

(tom) e o seu modo de fazer, no sentido de isso possibilitar o estabelecimento de diferentes 

tipos de diálogo entre veículo e público. O progresso tecnológico na comunicação a partir do 

surgimento de novas ferramentas culmina na ampliação do saber fazer jornalístico e na 

mudança comportamental da sociedade em geral, aspectos estes que caminham paralelamente. 

Podemos inferir, por exemplo, que há uma correlação entre a massificação da fabricação ─ e 

acessibilidade em termos de preço ─ de equipamentos de filmagem e o aumento da produção 

audiovisual amadora. Podemos também mirar outros aspectos, como a proliferação das 

câmeras de segurança e o aumento da vigilância; ou, retornando ao campo que nos interessa, a 

proliferação de câmeras e o crescente número de reportagens in loco e ao vivo, traduzindo-se 

na procura e na massificação do acontecimento e, consequentemente, na glamourização do 

fato cotidiano através do jornalismo voyeur. 

 Em Simulacro e poder: uma análise da mídia, a filósofa Marilena Chauí fala sobre 

como o jornalismo e a indústria do entretenimento, a partir do ―apelo à intimidade, à 

personalidade, à vida privada como suporte da garantia da ordem pública‖, ao não mais 

fazerem distinção entre esfera pública e esfera privada, corroboram com a distorção também 

do que representam as esferas social e política. Nesse sentido, com a ausência da 

discriminação entre público e privado, ambas acabam sendo alçadas à mera questão de 

preferência pessoal, sujeitas ao gostar e ao desgostar.  Isto, que culmina no domínio das 

impressões individuais movidas a sensações, leva, segundo a autora, à destruição da esfera da 

opinião pública: 
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 É sintomático que, hoje, se fale em ‗sondagem de opinião‘. Com 

efeito, a palavra sondagem indica que não se procura a expressão pública 

racional de interesses ou direitos e sim que se vai buscar um fundo silencioso, 

um fundo não formulado e não refletido, isto é, que se procura fazer vir à 

tona o não-pensado, que existe sob a forma de sentimentos e emoções, de 

preferências, gostos, aversões e predileções, como se os fatos e os 

acontecimentos da vida social e política pudessem vir a se exprimir pelos 

sentimentos pessoais. Em lugar de opinião pública, tem-se a manifestação 

pública de sentimentos. (CHAUI, 2010, p. 10) 

Diante desse cenário engenhoso no qual, de um lado, o interlocutor jornalista procura 

se manifestar sutilmente enquanto sujeito oculto, estabelecendo uma conexão ─ contrato de 

leitura ─ com o leitor ao aguçar sua curiosidade no momento em que mexe com a sua vaidade 

intelectual a partir de uma falsa impressão de autossuficiência interpretativa enquanto, de 

outro, o jornalismo participa na implosão da esfera da opinião pública, elevando ao status de 

opinião a expressão individual baseada em sensações e experiências ─ o que também significa 

transformar todo leitor em um potencial opinador, e, mais importante, detentor das mesmas 

opiniões ─ é possível compreender a narrativa jornalística também como uma espécie de 

ferramenta intelectual das grandes empresas jornalísticas, considerando a sua capacidade de 

penetração, de propagação ideológica e de ressignificação, o que, em um contexto de 

interesses antitéticos, pode significar a interferência no processo democrático.  

 

2.1.2.1. Gêneros jornalísticos  

 

 A classificação provém de uma necessidade humana que excede em muito a 

motivação meramente organizacional. Embora pressuponha delimitação, elencar demanda a 

apresentação de critérios que, embora sujeitos à subjetividade dentro da busca por maior 

objetividade ─ devido à variante cultural ─, nos presenteiam com uma maior riqueza de 

sentidos, logo, de compreensão. Assim foi com a literatura, assim seguiu sendo com outras 

formas de arte e de comunicação, que se desenvolveram em paralelo com o ato de observação 

empírica da realidade.  

 Felipe Pena (2006, p.66), com base em Análise de textos de comunicação, de 

Dominick Mainguenau (2001), coloca que ―todo texto pertence a uma categoria de discurso, a 

um gênero específico‖. Pena lembra que, da tentativa de classificação no jornalismo, que se 

deu pela primeira vez na Inglaterra no século XVIII, quando da necessidade de separar 

notícias de comentários, até a consolidação dos gêneros jornalísticos, passaram-se quase dois 

séculos. E é natural que, dada a variante cultural, não haja um consenso entre as escolas, 

como a norte-americana, a francesa e a alemã, por exemplo. 
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 No Brasil, é de José Marques de Melo a tipologia jornalística mais aceita e utilizada. O 

autor parte do princípio de uma subdivisão da comunicação que começa do todo e vai 

afunilando em agrupamentos cada vez menores: 

 
 O campo da comunicação é constituído por conjuntos processuais, 

entre eles a comunicação massiva, organizada em modalidades significativas, 

inclusive a comunicação periodística (jornal/revista). Esta é estruturada, por 

sua vez, em categorias funcionais, como é o caso do jornalismo, cujas 

unidades de mensagem se agrupam em classes, mais conhecidas como 

gêneros, extensão que se divide em outras, denominadas formatos, os quais, 

em relação à primeira, são desdobrados em espécies, chamadas tipos 

(MARQUES DE MELO, 2016, p. 41 apud MARQUES DE MELO, 2009, p. 

35). 

 

 Encontra-se o nosso foco no que o autor chama de comunicação periodística ─ mais 

especificamente no jornal ─ e nas suas subdivisões: os gêneros jornalísticos. Marques de 

Melo (2016) defende a ideia de que a elaboração de uma análise classificatória profunda não 

deve isolar as particularidades linguísticas dos gêneros do seu mecanismo difusor, das suas 

ferramentas e da empresa jornalística em questão e vice-versa.  

 O autor distribui então os gêneros jornalísticos em cinco categorias de jornalismo: 

informativo, opinativo, interpretativo, diversional e utilitário. Destes, nos são particularmente 

importantes os dois primeiros: o jornalismo informativo abarca os gêneros nota, notícia, 

reportagem e entrevista; o opinativo, por sua vez, contém editorial, comentário, artigo, 

resenha, coluna, caricatura, carta e crônica. 

 

2.1.2.2. O editorial 

 

 O editorial difere-se dos demais gêneros opinativos no sentido de que é o espaço 

definido para a manifestação da própria empresa jornalística, o que não raramente envolve 

posicionamentos político-ideológicos, ainda que nem sempre explícitas sejam as motivações 

do veículo em questão. Entretanto, como bem coloca José Marques de Melo (2003), essa 

noção, embora acurada no que diz respeito às pequenas e médias empresas, precisa ser 

expandida quando a questão envolve as relações capitalistas e as grandes empresas 

jornalísticas, dependentes dos subsídios financeiros vindos da publicidade e de outras grandes 

empresas. 

 Por trás da opinião de uma grande empresa jornalística, portanto, existe um enredado 

de interesses corporativos que lhe garantem a sobrevivência e que dela também se alimentam. 

Trata-se de uma conjunção de forças, nada aleatória, que confere aos detentores do capital na 
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sociedade civil também o poder do discurso. Na sociedade brasileira, segundo a hipótese de 

Melo, pela forte presença estatal, o discurso editorial das grandes empresas jornalísticas, que 

oficialmente é endereçado à opinião pública, deve ser traduzido como o uso do poder dessas 

instituições e das instituições que elas representam para guiar decisões do Estado a partir do 

interesse das mesmas, direcionando esse discurso a representantes do aparelho estatal.  

  Melo guia a sua hipótese através da análise de editoriais e de trabalhos de outros 

pesquisadores que estudaram o impacto e o poder de interferência dos grandes editoriais em 

momentos cruciais da política brasileira: 

 

 Evidências que corroboram essa tese já haviam sido indicadas por 

Jonathan LANE. Ele analisou a participação das instituições jornalísticas 

brasileiras na queda do Governo Goulart e verificou que sua intenção 

explícita nos dias que precederam o golpe militar de 31 de março era criar 

pânico entre as forças armadas, conduzindo-as à insurreição contra o regime 

constitucionalmente instalado. Depois foram ratificadas por Alfred STEPAN, 

que estudou o comportamento dos editoriais dos grandes diários do Rio e de 

São Paulo em relação aos golpes de Estado que foram tentados ou efetivados 

durante o período 1945-1964. Sua conclusão é a seguinte: os golpes apoiados 

abertamente pelos editoriais dos grandes jornais obtiveram êxito; os golpes 

que não contaram com o entusiasmo dos editorialistas fracassaram 

(MARQUES DE MELO, id., p. 105). 

 

 Pode-se inferir, a partir dos estudos de José Marques de Melo e das noções de 

narrativa jornalística, que o caráter de impessoalidade que marca o jornalismo como uma 

atividade de raízes positivistas também se faz mais presente do que nunca no editorial, mas 

neste por razões peculiares. O dado de que a maioria dos editoriais das grandes empresas 

jornalísticas não são assinados não aparenta casualidade; todavia, caso o fossem, nem assim 

deixariam de ser objeto digno de estudo: a ausência ou a inclusão de autoria aqui não muda o 

fato de que, nesses casos, o editorial nunca corresponde a uma opinião pessoal, nem mesmo 

empresarial, no sentido singular. É corporativista. E a ausência ou presença não implícita das 

forças que corroboram o seu discurso serve para ocultar menos o nome dessas instituições e 

mais a sua motivação, que esconde os representantes do Estado como os verdadeiros 

destinatários do editorial. 

 

2.2. IMPRENSA E EMPRESA 

 

 Quando duas forças como a sociedade civil organizada e o Executivo, por exemplo, 

possuem interesses distintos, a História nos mostra que o antagonismo pode dar lugar a uma 

queda de braço. A participação de outros atores em meio à tensão política, como as Forças 
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Armadas, o Legislativo ou o Judiciário aumentam as probabilidades do confronto sair do 

campo ideológico. A mídia, enquanto parte da sociedade civil, acaba tendo papel importante 

nesse processo. Torna-se ainda mais difícil de dissociar mídia e política nacional quando, ao 

fazer o mapeamento das concessões de rádio e televisão, – concessões estas que são públicas, 

podendo ser distribuídas apenas pelo governo – conclui-se que as distribuições vieram a 

beneficiar um grupo seleto de famílias e de políticos. 

 A história da mídia está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento da sociedade e aos 

progressos no campo da tecnologia. Corresponde, portanto, a um determinado contexto 

político e socioeconômico: é produto de investimento material e intelectual, cabendo dentro 

dos limites do conhecimento humano no período em questão. A relação entre política e mídia 

no Brasil se dá desde a chegada da imprensa com a família real no início do século XIX. Ao 

longo destes dois últimos séculos, testemunhou-se uma intervenção cada vez maior das 

mídias na política em geral, como organismos vivos e também dotados de interesses. 

Considerando-se que se trata de um empreendimento lucrativo e igualmente influente, é 

possível compreender que, a partir do uso do poder de alcance e de mediação da opinião 

pública, um grande veículo transforma-se em uma máquina de fazer política.  

 Oriunda da superação tecnológica na modernidade, que caminha paralelamente com o 

processo de urbanização, a expansão e ramificação dos meios de comunicação foi, aos 

poucos, tornando a mídia parte indispensável do cotidiano social, o que acarretaria em ganho 

de importância e de poder de interferência na sociedade a partir do discurso. Aos poucos, foi-

se convencionando a designar os meios de comunicação enquanto quarto poder, ante a 

certeza de que se encaminhavam, de fato, para que se constituíssem em uma instituição de 

poder à parte. 

 Em História da Imprensa no Brasil, a grande obra da vida do historiador Nelson 

Werneck Sodré, o autor inicia o livro com a seguinte frase: ―Por muitas razões, fáceis de 

referir e de remontar, a história da imprensa é a própria história do desenvolvimento da 

sociedade capitalista‖ (1999, p. 1). Aqui, Sodré se refere não somente à disputa pelo controle 

dos meios, das informações e da opinião pública, mas à tendência, desde o modo de produção 

e distribuição, à constituição de uma uniformidade ética, linguística e cultural típica do 

sistema. 

 Nelson Traquina (2004) assinala três pontos imprescindíveis para o desenvolvimento 

do jornalismo: a sua expansão através da imprensa em meio ao século XIX e a consolidação 

através de outras mídias no século XX; a sua comercialização a partir da notícia enquanto 

mercadoria; e a sua profissionalização, validada através de um conjunto de normas éticas da 
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profissão e do reconhecimento de que o direito à informação é um pilar fundamental em 

qualquer sistema democrático. 

 A transição do século XIX para o século XX é o momento em que os periódicos 

simples começam a dar lugar às empresas jornalísticas, estruturadas para uma grande 

produção e circulação, marcando também a transformação da imprensa a partir de uma ótica 

capitalista, conferindo às empresas jornalísticas um maior poder ao passo em que se 

transformam também as suas relações com os anunciantes, com o público, com a política. 

 A publicidade está diretamente ligada à imprensa e ao seu crescimento. Não 

coincidentemente, o estabelecimento da imprensa através dos meios de massa se dá durante o 

século XIX, período de grandes avanços tecnológicos e industriais: estes aparatos de produção 

permitem impulsionar a expansão dos jornais a partir do crescimento das tiragens, à medida 

em que a ampla circulação se torna possível através da comercialização da informação, que 

substitui a propaganda política como conteúdo. A propaganda política advinha do recurso dos 

partidos que financiavam os jornais: agora, esse financiamento tinha origem na publicidade, 

permitindo o aparecimento do conteúdo informativo, noticioso, com a crença na objetividade 

típica de um século marcado pelo pensamento positivista (TRAQUINA, id.). Sodré irá 

apontar outra razão de crescimento nessa relação ─ já se referindo às mudanças ocorridas na 

transição para o século XX ─, quando chama a publicidade de a rainha da imprensa: ―antes, 

o jornal, ou revista, era empresa pequena ou média, veiculando propaganda de empresas 

médias ou grandes; hoje, o jornal, ou revista, é também uma grande empresa‖ (SODRÉ, id., p. 

XIV). 

 

2.2.1. A imprensa no Brasil do século XX 

 

 A 4ª edição de História da Imprensa no Brasil (1999) inclui como novidade um 

prefácio escrito pelo autor para aquela publicação, intitulado O pensamento de Nelson 

Werneck Sodré sobre a imprensa e os meios de comunicação de massa no Brasil, nos últimos 

anos, um ensaio do historiador sobre a relação intrínseca entre a imprensa e o capitalismo, 

como se vê no seguinte trecho: 

 O desenvolvimento da imprensa, na fase atual de crescimento das 

relações capitalistas em nosso país e pelo fato de esse avanço ter concorrido 

para o aparecimento, a função e a hegemonia dos meios de massa levou ao 

quadro, que logo se tornou evidente, de ser a empresa jornalística, na maioria 

esmagadora dos casos, a iniciadora e impulsionadora desses meios de massa, 

a começar pelo rádio, culminando com a televisão. Gerou-se aqui, portanto, o 

conglomerado empresarial agrupando jornal ─ revista, em alguns casos ─ e 

emissora de rádio e de televisão (SODRÉ, id., p. X). 
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 Nelson Sodré explica que o fato de isso não ter correspondido ao histórico da maioria 

dos jornais, que, por impossibilidade financeira, não chegou ao patamar de empresa de 

televisão, tem relação com a concentração de capital durante o processo que ele chama de 

avanço do capitalismo brasileiro. A consequência direta foi a concentração de poder nas 

mãos de um número cada vez menor de empresas que conseguiram agrupar jornal e televisão 

em detrimento de um gradual processo de desaparecimento daquelas que, ou não chegaram a 

esse processo de incorporação, ou foram sendo engolidas posteriormente, por conta dessa 

concentração originária da concorrência visceral no capitalismo em estágio avançado: ―é 

reduzido o aparecimento de novas empresas. (...) É agora muito mais fácil comprar um jornal 

do que fundar um jornal, e é ainda mais prático comprar a opinião do jornal do que comprar o 

jornal‖ (SODRÉ, id., p. 276). 

 Enquanto país de industrialização tardia e de uma história muito peculiar, o Brasil do 

século XX testemunha a consolidação da imprensa em meio a contradições e disputas de 

poder:  

 A ascensão burguesa acompanha, necessariamente, o lento 

desenvolvimento das relações capitalistas no país e sofre tortuoso processo, 

que nada tem de contínuo ou de harmonioso. Ao mesmo tempo, padece da 

normal antecipação do econômico sobre o político, isto é, sofre os reflexos de 

uma burguesia economicamente ascensional, embora sem continuidade, mas 

ainda politicamente débil. Essa disparidade, marcada por defasagem, define-

se no problema político essencial, que é o problema do poder. Esse aspecto 

tem interesse particular no desenvolvimento da imprensa porque o poder 

afeta diretamente tal desenvolvimento. Assim como a fase é de ascensão 

capitalista lenta e peculiar a país de longo passado colonial ─ presente em sua 

estrutura econômica, ─ por isso de acomodação entre a burguesia e o 

latifúndio pré-capitalista ─ a imprensa, embora apresente agora estrutura 

capitalista, é forçada a acomodar-se ao poder político que não tem ainda 

conteúdo capitalista, pois o Estado serve principalmente à estrutura pré-

capitalista tradicional (SODRÉ, id., p. 276). 

 

 Parte do caráter burguês da imprensa fica mais evidente nas campanhas políticas, na 

turbulência dos momentos de sucessão de poder, na oposição feroz que obriga governos a 

comprarem a opinião de jornais, fato que vai se tornando cada vez mais recorrente na medida 

em que a força da mídia fica evidenciada a cada destruição de reputação. Os ataques à 

reputação daqueles que a imprensa elege como inimigos, constituídos a partir de interesses 

dissonantes, opostos, não se dão a nível político, mas pessoal: mais do que desmoralizar o 

político, a estratégia é destruir o indivíduo. 

 O golpe militar de 1945, que culmina com a chegada de Eurico Gaspar Dutra no 

poder, leva a uma nova Constituição no ano seguinte. Em que pese o fato de não se tratar do 

primeiro e nem do último acontecimento a frustrar a sempre jovem democracia brasileira, este 
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é um momento que ajuda a ilustrar as heranças do desenvolvimento da imprensa no país, 

principalmente no que tange à penetração ideológica via financiamento estrangeiro. A 

Constituição de 1946, segundo Sodré (id., p.396), em relação a isso, era propositadamente 

inócua: conquanto proibisse a participação de estrangeiros como acionistas de empresas 

jornalísticas, delegando a direção destas obrigatoriamente a brasileiros, a delimitação 

geográfica expressa, enquanto ―empresas nacionais‖ não as impedia de receber verba de 

publicidade comercial das empresas do estrangeiro, principal fonte de financiamento dos 

veículos brasileiros. O autor também cita um artigo do jornalista e historiador Raimundo 

Magalhães Júnior (p. 397) no Diário de Notícias do Rio de Janeiro, datado do mês de maio de 

1954 e intitulado Estrangeiros na imprensa e imprensa de estrangeiros, no qual ele denuncia 

a produção e circulação de dois veículos sabidamente norte-americanos no Brasil: Seleções do 

Reader‟s Digest e Visão, não somente burlando a Constituição de forma explícita, mas 

empreendendo esforços no que diz respeito à orientação político-ideológica do público local. 

  O controle do capital, principalmente estrangeiro, sobre a imprensa brasileira e os 

efeitos práticos dessa situação na política e economia nacionais ficam bem evidenciados, por 

exemplo, no trecho a seguir, que se refere à disputa entre a mídia e o então prefeito de São 

Paulo Anhaia Melo no início dos anos 1930: 

 Anhaia Melo vira-se a braços, na Prefeitura, com problema idêntico 

àqueles que, nos Estados Unidos, assumiam proporções extraordinárias, 

como os que foram objeto de inquérito realizado pela Federal Trade 

Comission, com quase 15.000 páginas, denunciando o controle exercido pelas 

grandes empresas sobre a imprensa, ―indo até mesmo aos simples livros 

escolares‖, como aprecia William Albig. Antes disso, quando pretendia que a 

Central do Brasil, ferrovia cuja eletrificação estava em planejamento, tivesse 

usina própria, para suprir-se de energia, o Governo suportou terrível 

campanha, comandada por Assis Chateaubriand, nos Diários Associados, 

para pagar energia à Light, que financiou aquela campanha, afinal vitoriosa: a 

Central tornou-se cliente da concessionária estrangeria e a expansão de sua 

eletrificação estagnou logo adiante (SODRÉ, id., p. 400). 

 

 A década de 1950 foi marcada por uma série de episódios envolvendo a imprensa e o 

Governo Vargas. O principal deles, talvez, teve como pano de fundo a questão do petróleo. A 

imprensa que contava com o apoio das agências de publicidade dos Estados Unidos 

propagava a ideia de que o Brasil não possuía petróleo e, provado o contrário, reformularia a 

opinião, enfatizando que o país não detinha recursos para a sua exploração. A estratégia de 

atacar grupos que defendiam a soberania nacional, valendo-se do discurso anticomunista 

típico do momento de Guerra Fria, surtiria efeito: a imensa campanha dos jornais entre 1951 e 

1952 desmoralizou o nacionalismo do Clube Militar. No ano seguinte, o alvo seria o Última 

Hora: a imprensa, capitaneada por Carlos Lacerda e o seu Tribuna da Imprensa, empreendeu 
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grande esforço para provar que o veículo governista recebia favorecimento em concessão de 

empréstimos do Banco do Brasil. Uma CPI instaurada concluiria, meses depois, que a maior 

parte das empresas jornalísticas se beneficiava desse expediente, incluindo principalmente as 

que faziam oposição ao governo de Getúlio Vargas, como os Diários Associados, de Assis 

Chateaubriand.  

 O suicídio de Vargas em 1954 adiou o golpe militar em dez anos. A imprensa e a 

Ditadura Militar (1964-1985) compartilharam e escreveram, antes e durante, capítulos 

importantes da história brasileira, de forma que é imprescindível que ainda hoje eles sejam 

revisitados, a fim de se compreender melhor não só a relação entre o Governo e o quarto 

poder nesse período específico, mas também o porquê de essa relação ser amistosa em alguns 

casos e conflituosa em tantos outros, e o quanto isso teve participação decisiva na constituição 

de um monopólio midiático no país: 

 O caso das ligações de O Globo com o consórcio norte-americano 

Time-Life, que motivou a campanha comandada pelo deputado João Calmon 

vinha coroar situação que se iniciara, entretanto, muito antes, nos fins de 

1965, quando começaram a transpirar as compras de jornais, emissoras de 

rádio, oficinas de impressão, estações de televisão, por grupos estrangeiros. 

Em S. Paulo, antigo criador de aves e ovos, Otávio Frias de Oliveira, tornava-

se, por singular passe de mágica, proprietário da empresa jornalística Folha 

de S. Paulo, que mantinha três diários dos mais importantes da capital 

paulista. As operações em torno das emissoras de televisão e de rádio ─ redes 

inteiras passando, da noite para o dia, às mãos de testas-de-ferro de grupos 

econômicos estrangeiros, já não eram mantidas em segredo (SODRÉ, id., p. 

440). 

 Em relação à Ditadura, antes da consumação do golpe, o Regime Militar se 

beneficiaria da intensificação da crise política a partir das narrativas que estampavam as capas 

dos principais jornais do país, e que contribuiriam de forma definitiva para a destituição do 

presidente João Goulart; durante, o Governo que aniquilou opositores através da censura e da 

perseguição também colocou seus representantes em cargos de chefia de empresas 

jornalísticas relevantes ─ os famigerados ―testas-de-ferro‖ ─ e facilitou concessões que 

possibilitaram a expansão a outras, sendo esta uma das raízes da monopolização das mídias de 

massa em território nacional.  

 

2.2.2. O jornal Folha de S. Paulo 

  

 Com sede na capital homônima do estado de São Paulo, a Folha de S. Paulo é um dos 

maiores e mais importantes veículos de comunicação periodística do Brasil. Segundo dados 

do Instituto Verificador de Comunicação (IVC) de 2015, o jornal foi o terceiro maior em 

circulação em formato impresso naquele ano e o primeiro colocado em circulação em formato 
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digital. 1986 marca o ano em que a Folha passa a assumir a ponta da lista dos mais vendidos 

no país, ultrapassando os outros dois grandes concorrentes de peso: O Globo e O Estado de S. 

Paulo, das famílias Marinho e Mesquita, respectivamente. 

 A história do periódico teve início em fevereiro de 1921, quando os sócios Olival 

Costa e Pedro Cunha fundaram o jornal Folha da Noite. Quatro anos depois, em 1925, dá-se 

origem a sua versão matutina, a Folha da Manhã, que em 1931 se tornará o nome da empresa 

até os dias atuais, quando é comprado pelo cafeicultor Octaviano Alves de Lima adepto do 

liberalismo, defensor dos interesses ruralistas e opositor de Getúlio Vargas e da política do 

Estado Novo. Em 1945 a empresa é vendida a José Nabantino Gomes e a Clóvis Queiroga, 

este relacionado ao industrial Francisco Matarazzo Junior, que, segundo a Constituição de 

1946, não poderia ser dono de uma empresa de comunicação por não ser brasileiro. Em 1949 

é lançado o vespertino Folha da Tarde. 

 O início dos anos 1960 marca a fusão dos três periódicos em um só: nasce o jornal 

Folha de S. Paulo, que em 1962 passa a ser controlado por Octavio Frias de Oliveira e Carlos 

Caldeira Filho. Desse momento aos dias atuais, a direção do Grupo Folha (Empresa Folha da 

Manhã S/A), conglomerado que envolve, além do jornal, empresas afiliadas criadas 

posteriormente ─ como o Universo Online (UOL), Plural Editora e Gráfica, Datafolha ─ 

ficaria nas mãos da família Frias; hoje, o presidente e o diretor são Luís Frias e Otávio Frias 

Filho, respectivamente.  

 A Folha de S. Paulo já admitiu oficialmente o seu apoio ao golpe militar de 1964, 

embora a explicação seja de que o apoio à Ditadura de fato só tenha ocorrido posteriormente 

ao Ato Institucional Nº 5 (AI-5), decretado em 1968, no qual constava o poder irrestrito do 

regime de censurar previamente manifestações artísticas e intelectuais em desacordo com o 

regime, o que também envolvia os meios de comunicação. O conceito de imparcialidade, que 

constou durante algum tempo nas diretrizes do Grupo Folha foi sendo posto em discussão; 

atualmente, encontra-se no projeto editorial da Folha de S. Paulo valores como apartidarismo 

e pluralidade, o que se verifica no item oito dos princípios editoriais da empresa, que diz o 

seguinte: ―manter atitude apartidária, desatrelada de governos, oposições, doutrinas, 

conglomerados econômicos e grupos de pressão‖. 
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3. METODOLOGIA 

 

  Busca-se analisar o papel do jornal Folha de S. Paulo, enquanto um dos maiores 

representantes dentre as empresas jornalísticas brasileiras, mediante a iminência do processo 

de impeachment de Dilma Rousseff, que de fato ocorreu, em 2016. Com esse recorte histórico 

como pano de fundo, nosso trabalho tem por objetivo compreender o reflexo do 

posicionamento político contido nos editoriais da empresa no enquadramento dos 

acontecimentos que permearam as manchetes de capa do jornal entre janeiro e março do ano 

em questão.  

 O conceito de enquadramento (“framing”), segundo Luiz Augusto Campos (2014), 

nasce na psicologia social, no começo dos anos 60, através de Gregory Bateson, que o 

interpreta como sendo o modo com o qual os sujeitos compreendem a interação da qual 

participam em determinada ação comunicativa. Campos relembra os experimentos de 

Kahneman e Tversky (1981) com base em estudos anteriores de Erving Goffman (1986), que 

procuraram analisar como e em que circunstâncias os sujeitos acessam e determinam o que é 

real ─ isolamento de quadros de entendimento. 

 Ainda segundo Campos, os ensaios sobre enquadramento nos anos 1980 levaram ao 

seu distanciamento da teoria hipodérmica e pavloviana do consumidor de notícias passivo, 

bem como da noção em Lazarsfeld de que a mídia não representaria grande influência para a 

sociedade. O autor elenca como sendo as principais críticas: (a) à objetividade midiática 

(TUCHMAN, 1987); (b) ao conceito de manipulação midiática em Lasswell, pois não se trata 

apenas de direcionar o que o público deve pensar, mas sobre o que deve pensar ─ 

agendamento ─ e como ─ enquadramento ─ (COHEN apud MCCOMBS; SHAW, 1972); e 

(c) à ideia de receptores como sujeitos autômatos, pois é necessário descobrir como eles 

―reenquadram‖ o enquadramento (GAMSON, 1995). Mauro Porto (2002) lembra que 

Gamson (1995), em seu livro Talking Politics, relata justamente a experiência com grupos 

focais sobre temas específicos por uma década, revelando que a influência da mídia é das 

mais relevantes, mas que não é a única a contribuir na formação da opinião pública, pois esse 

processo também envolve o senso comum e a experiência empírica dos sujeitos. 

 Campos também sublinha o surgimento de uma uniformidade no conceito a partir de 

Robert Entman (1993), para o qual o enquadramento na mídia apresentava as seguintes 

características: seleção de alguns aspectos da realidade; promoção de problemas e suas 

definições particulares; diagnóstico das causas; sugestão de avaliação moral; e sugestão de 

soluções. 
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 Porto (2002) relembra Gamson e Modigliani (1987), que propuseram o método de 

matriz de assinatura (“signature matrix”) como forma de análise dos enquadramentos na 

mídia. A matriz de assinatura se refere aos símbolos textuais presentes em cada discurso, o 

que abrange imagens, metáforas, palavras-chave, slogans e elementos retóricos em geral 

relacionados aos enquadramentos. Ana Carolina Vimieiro e Rousiley Maia (2011) retomam a 

tipologia estabelecida por Matthes e Kohring (2008) dos processos metodológicos mais 

comuns no enquadramento midiático, que correspondem às seguintes categorias: 

hermenêutica, linguística, holística manual, assistida por computador e dedutiva. Dessas 

citadas, a perspectiva hermenêutica de análise de enquadramento é a que mais se aproximaria 

da proposta deste trabalho, considerando o seu aspecto qualitativo e o emprego de leitura 

subjetiva de uma amostra limitada de textos midiáticos. 

 Retornaremos a Motta (2007 b, p.9), entretanto, para quem ―o enquadramento 

predominante na mídia é o enquadramento dramático (narrativo)‖, pois, como já vimos 

anteriormente, é através das narrativas que os sujeitos sociais ─ dentre eles jornalistas e 

público ─ organizam as suas experiências e buscam compreender a realidade do mundo que 

os cerca. Dentro desse contexto, o autor aborda o universo político, também enquadrado 

dramaticamente em grandes e fragmentadas narrativas midiáticas, que possuem conflitos, 

clímax, desfechos, moral. E é aqui que o recorte do nosso trabalho vai ao encontro de sua 

proposta metodológica: 

 A teoria do enquadramento dramático que defendo sugere uma 

análise do acontecimento político enquanto unidade narrativa co-construída 

na relação de comunicação. Pode e deve utilizar as categorias da narratologia 

literária (personagens, sequências-tipo, enredo, analepses, etc.). Deve-se 

preferir, porém, a análise dos atos de fala, da retórica, da relação pragmática 

entre os interlocutores da comunicação jornalística. Essa atitude 

epistemológica orienta necessariamente a observação para a co-construção de 

sentidos e põe a análise no campo da cultura. Proceder simultaneamente nas 

inter-relações entre os planos da expressão e dos conteúdos (do discurso e da 

história), para chegar ao plano da estrutura profunda ou metanarrativas 

político-ideológicas (MOTTA, id., p. 11). 

 

 Em Análise pragmática da narrativa jornalística, Luiz Gonzaga Motta (2007 a) 

propõe uma sistemática de interpretação dos fenômenos a serem observados. Aqui, o autor 

defende a necessidade de uma análise holística das narrativas jornalísticas, ou seja, que os 

objetos não sejam isolados do todo, mas sim analisados junto ao universo ao qual pertencem, 

para que dessa forma se alcance uma melhor compreensão das camadas de significação. 

Motta então enumera uma série de seis movimentos, processos que fazem parte do percurso 

analítico proposto. Nesse trabalho, utilizamos alguns conceitos destes movimentos no capítulo 

A narrativa jornalística para a introdução do tema, sem que houvesse naquele momento a 
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necessidade de elencá-los. Faremos isso agora de forma a sintetizar as principais ideias de 

cada um, considerando que estes elementos narrativos nos darão maior base teórica para a 

produção das análises de enquadramento.  

   O 1º movimento é a recomposição da intriga ou do acontecimento jornalístico. 

Consiste basicamente em identificar uma história e reconstituí-la a partir de fragmentos de 

notícias e textos sobre a temática, observando a continuidade e os ―ganchos‖ que encadeiam 

estes fragmentos em uma sequência cronológica coerente; 

 O 2º movimento da proposta de Motta é a identificação dos conflitos e da 

funcionalidade dos episódios. O conflito é o fio condutor do enredo, o elemento dramático 

que une os personagens à trama e que antecipa uma resolução, que concluirá a história; 

 O 3º movimento é a construção de personagens (discursivas), nos quais a narrativa se 

apoia e aos quais atribui um determinado papel, podendo ser de herói, vilão, protagonista, 

antagonista, etc. Como referido outrora, no entanto, os personagens da narrativa jornalística 

nunca são inteiramente ficcionais, já que estão dispostos dentro de uma história de fatos reais; 

 O 4º movimento são as estratégias comunicativas, que podem ser de objetivação 

(construção dos efeitos de real) e de subjetivação (construção dos efeitos poéticos). Partindo 

da ideia de distanciamento do narrador, que já mencionamos anteriormente, as estratégias de 

objetivação são recursos de linguagem que provocam o efeito de real, como se os fatos 

descritos fossem verdades objetivas, relatados como aconteceram, como se não houvesse 

outra forma de serem narrados. São exemplos destes recursos os dados, as datas e as 

delimitações do espaço-tempo. As estratégias de subjetivação, por sua vez, envolvem os 

efeitos poéticos das histórias, os mitos, as figuras de linguagem como as metáforas, o tom 

dramático, as ênfases, sendo muito amplas;  

 O 5º movimento elencado por Motta envolve a relação comunicativa e o contrato 

cognitivo, que envolve a relação entre narrador e leitor, fortalecida pelas lacunas no texto que 

serão preenchidas pelo segundo. É a partir do espaço dado à interpretação do leitor que as 

narrativas são ressignificadas no seu imaginário e, dessa forma, tornam-se consistentes; 

 O 6º e último movimento são as metanarrativas, significados de fundo moral ou 

fábula da história. Como já colocado anteriormente no capítulo A narrativa jornalística, por 

trás de toda história existe uma moral, ou ela não teria motivo de ser. Mesmo em uma 

narrativa pretensamente neutra, como na jornalística, é possível antecipar o fundo moral e 

ético ao longo do texto, a partir da forma como os acontecimentos são enquadrados.  

 É com a orientação no método proposto por Motta, a partir do conceito de 

enquadramento dramático ou narrativo, que faremos a observação propriamente dita dos 
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elementos textuais presentes nos discursos dos editoriais e das manchetes do jornal Folha de 

S. Paulo. Tem-se o objetivo de analisar o enquadramento narrativo em torno dos 

acontecimentos envolvendo a política nacional e o governo federal. 

 

3.1. DEFINIÇÃO DO CORPUS 

 

 A seleção do corpus foi definida dentro da metodologia da semana construída 

(“constructed week”), que, segundo pesquisa de Riffe, Aust e Lacy (1993), oferece resultados 

superiores à amostra aleatória simples (“simple random sample”) e ao dia consecutivo 

(“consecutive-day”) em termos de estratificação para análise de conteúdo em jornais. Isso 

decorre do fato de a semana construída, diferentemente das demais, ser uma metodologia que 

fornece amostras de todos os dias da semana percorrendo diferentes semanas, respeitando as 

variações de um dia para outro e de uma semana para outra, isto tudo dentro de um recorte 

limitado e possível de ser analisado em um curto espaço de tempo. Neste trabalho, 

utilizaremos amostras dos editoriais e das manchetes de capa do jornal Folha de S. Paulo de 

janeiro a março de 2016.  

 Foram ao todo duas semanas construídas entre janeiro e março, três meses decisivos 

que antecederam o impeachment de Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados em abril de 

2016. Com a adição de duas edições a mais do mês de março, escolhidas pela sua importância 

na continuidade da narrativa, encerrou-se assim 14 edições ao todo, duas para cada dia da 

semana. Dentro dessas 14 edições, foram analisadas as manchetes, lides e imagens das capas. 

Da segunda página, destinada aos opinativos, foram selecionados e analisados os editoriais 

que apresentassem convergência com o recorte proposto neste trabalho, o que, em algumas 

circunstâncias, levou-nos a incluir mais de um editorial em uma mesma edição. O corpus 

ficou disposto da seguinte maneira: 

 

Tabela 1. Constituição do corpus - edições analisadas do jornal Folha de S. Paulo. 

Número Data Dia semana Edição Manchete Editorial 

#1 01-01-2016 Sexta-feira 31.684 

―Brasil pode perder 

até 2,2 mi de vagas 

formais neste ano‖ 

―Poucas 

esperanças‖ 
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#2 09-01-2016 Sábado 31.692 

―Inflação em 2015, 

de 10,67%, é a mais 

elevada desde 

2002‖ 

―Colapso 

industrial‖ 

#3 17-01-2016 Domingo 31.700 

―Irã cumpre pacto 

nuclear e sanções 

são revogadas‖ 

―E não se 

move‖ 

#4 25-01-2016 Segunda-feira 31.708 

―Inquérito sobre 

‗black blocks‘ 

acaba sem acusar 

ninguém‖ 

(I) ―Apesar do 

Brasil‖/  

(II) ―Conselho 

de elite"  

#5 02-02-2016 Terça-feira 31.716 

―Planalto quer 

unificar regras de 

aposentadoria‖ 

(I) ―Emergência 

zika‖/  

(II) ―A vez do 

social‖ 

#6 10-02-2016 Quarta-feira 31.724 

―Ex-ministro fez 

lobby para liberar 

obras, afirma 

delator‖ 

(I) ―Atraso na 

educação/ 

(II) ―Pedaladas 

nas creches 

#7 18-02-2016 Quinta-feira 31.732 

―STF autoriza 

prisão de réu antes 

do fim do processo‖ 

―Prato 

requentado‖ 

#8 26-02-2016 Sexta-feira 31.740 

―Operação da PF 

sobre sonegação 

atinge a Gerdau‖ 

―Autoengano‖ 

#9 05-03-2016 Sábado 31.748 

―Lava Jato atinge 

Lula e o obriga a 

depor; ex-

presidente vê 

perseguição‖ 

―Vitimização‖ 

#10 06-03-2016 Domingo 31.749 

―Nova investida da 

Lava Jato 

reaproxima Dilma 

de Lula‖ 

―Está no preço‖ 

#11 14-03-2016 Segunda-feira 31.757 

―ATO ANTI-

DILMA É O 

MAIOR DA 

HISTÓRIA‖ 

―Recado cabal‖ 
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#12 17-03-2016 Quinta-feira 31.760 

―Presidente atuou 

para evitar a prisão 

de Lula, indica 

gravação‖ 

―É o fim‖ 

#13 22-03-2016 Terça-feira 31.765 

―Dilma já prepara 

ação no STF contra 

impeachment‖ 

―Quimera 

econômica‖ 

#14 30-03-2016 Quarta-feira 31.773 

―PMDB deixa 

governo, que lança 

ofensiva anti-

Temer‖ 

―Os donos da 

festa‖ 

 

 

3.2. ANÁLISE DE ENQUADRAMENTO NARRATIVO DOS EDITORIAIS E 

MANCHETES DO JORNAL FOLHA DE S. PAULO 

 

#1. Edição de 1º de janeiro de 2016, sexta-feira 

 

Capa: 

 

Figura 1. Capa da edição de 1º de janeiro de 2016. 
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Manchete: Brasil pode perder até 2,2 mi de vagas formais neste ano 

Lide: ―Em declínio desde 2015, mercado de trabalho só deve começar a se recuperar em 

2018‖. 

 

Editorial: 

Título: Poucas esperanças 

Lide: ―O ano começa sem boas perspectivas para a economia, que só deixará o estado de crise 

se houver soluções no campo político‖. 

 

Principais trechos: 

 

T1. ―A crise de 2015, infelizmente, continuará presente em 2016, e não se imagina que as 

dificuldades nessa área possam ser superadas sem que se resolva antes o enorme impasse no 

hoje infértil campo da política‖. 

T2. ―(...) é cada vez mais claro a um número crescente de pessoas que acabou o dinheiro para 

irresponsabilidades do poder público. O próprio governo da presidente Dilma Rousseff (PT), 

campeão dos desatinos administrativos, parece ter-se dado conta disso‖. 

T3. ―Dilma, com sua notória incompetência política e administrativa, alimenta incertezas e 

não encampa as reformas necessárias‖. 

T4. ―Em algumas frentes até houve sucesso, como no realinhamento das tarifas públicas e do 

câmbio. Na mais essencial, porém, houve tímido progresso: o ajuste das contas públicas não 

tocou no tema do controle de gastos obrigatórios, em especial com a Previdência‖. 

T5. ―(...) Dilma terá ficado seis anos no Planalto sem que a economia tenha saído do lugar‖. 

T6. ―O colapso do PIB deriva diretamente da paralisia decisória do setor privado, que por sua 

vez advém da percepção de que o governo não conseguirá estabilizar o crescimento da dívida. 

A questão, portanto, é puramente doméstica‖. 

T7. ―Caso Dilma Rousseff se mostre capaz de implementar uma agenda de reformas que 

façam as despesas crescerem menos que o PIB nos próximos anos, a confiança poderá voltar 

gradualmente...‖ 

T8. ―Mais do que nunca, em 2016 só a política poderá salvar a economia‖. 

 

Análise de enquadramento: 
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 A primeira edição de 2016 da Folha de S. Paulo traz um diálogo entre a manchete e o 

posicionamento editorial da empresa, considerando a clara relação entre o aumento do índice 

de desemprego e a crise econômica. Em destaque, ao lado da manchete, uma foto mostra uma 

manifestação e enquadra um balão com os dizeres “fora Dilma” e “fora PT”. Sobre a crise 

na economia, que é o conflito, o centro da narrativa, o editorial defende se tratar não de uma 

crise global, mas ―puramente doméstica‖ (T6), de responsabilidade do governo federal petista, 

com ênfase dada à incompetência administrativa, atribuída à Dilma Rousseff por duas vezes 

ao longo do texto (T2, T3). 

 Aqui, a moral da narrativa é estabelecer que, sem fazer as reformas, como a da 

Previdência, o governo da presidente Dilma seguirá enfrentando a crise, causada pela 

desconfiança do setor privado e pela fuga de investimentos que decorre do aumento da dívida. 

E não há otimismo de que as medidas serão tomadas, o que fica evidenciado na escolha do 

título, no lide e logo na abertura do texto (T1). Tomando-se por consideração essa negativa 

inicial, há margem suficiente para uma interpretação ambígua em relação ao que seriam essas 

―soluções no campo político‖ a que se refere o discurso do editorial, tanto mais interessante 

de ser analisado quando a paralisia da economia e a menção ao tempo de governo de Dilma 

Rousseff se encontram aqui justapostos em uma mesma sentença (T5). 

 

#2. Edição do dia 9 de janeiro de 2016, sábado 

 

Capa: 

 

Figura 2. Capa da edição de 9 de janeiro de 2016. 
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Manchete: Inflação em 2015, de 10,67%, é a mais elevada desde 2012 

Lide: ―Preços controlados e alimentos elevam índice; tendência para 2016 é novo estouro da 

meta‖. 

 

Editorial: 

Título: Colapso industrial 

Lide: ―Produção manufatureira no país caiu ao nível de 2004, como resultado da política 

petista para o setor; é preciso mudar a estratégia‖. 

 

Principais trechos: 

 

T1. ―Após anos de retração, acentuada ano passado, a produção manufatureira no Brasil caiu 

aos níveis de 2004.‖  

T2. ―Um colapso que, de forma dramática para o país, evidencia o fracasso da política 

industrial dos governos petistas, nos últimos tempos fundada sobretudo no intervencionismo 

aventureiro e na ausência de estratégia coerente.‖ 

T3. ―Como se o desgaste geral já não bastasse para atestar a falência do modelo defendido 

pelo PT, a deterioração foi acentuada entre alguns dos setores mais protegidos e incentivados 

pelo governo, como o de máquinas e equipamentos e o automotivo.‖ 

T4. ―Tudo de uma cartilha anacrônica, talvez conveniente para empresários ávidos por 

benesses e um mercado cativo, mas alheia aos grandes vetores de dinamismo do mundo 

moderno...‖ 

T5. ―A reorientação não deixa de ser um sinal auspicioso; o Brasil terá a ganhar se o governo 

começar a abrir progressivamente o mercado e celebrar acordos de comércio com mais 

países.‖ 

 

Análise de enquadramento: 

 

 O tema dessa edição envolve novamente, de modo geral, a decadência da política 

econômica brasileira, refletida no setor industrial e no aumento da inflação, temas do editorial 

e da manchete, respectivamente. Em ambos os casos, os enquadramentos narrativos retomam 

índices do início da década anterior, os piores dos últimos anos, de forma a comparar com os 
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atuais e mostrar que estes chegaram ao mesmo nível. É provável dizer que aqui, muito mais 

do que ao percentual, a referência a anos longínquos transmita com mais clareza a moral da 

narrativa, considerando que a passagem de tempo é um elemento de compreensão universal. 

 A crítica presente no editorial dessa vez é direcionada aos governos do Partido dos 

Trabalhadores (PT), no plural (T2) e ao desgaste da sua estratégia política no setor industrial, 

posição enfatizada em expressões como "intervencionismo aventureiro", "ausência de 

estratégia coerente", "falência do modelo", "deterioração", "cartilha anacrônica", 

"exaustão" e "indústria pouco inovadora". É mais explícita aqui a postura liberal econômica 

da linha editorial, tendo em vista alguns posicionamentos, como a crítica à intervenção do 

governo na economia, ao aumento de tarifas e taxas de importação, aos subsídios fornecidos a 

empresas nacionais, e a defesa à abertura do mercado para o comércio internacional (T5). 

 

#3. Edição do dia 17 de janeiro de 2016, domingo  

Capa: 

 

Figura 3. Capa da edição de 17 de janeiro de 2016. 

 

Manchete: Irã cumpre pacto nuclear e sanções são revogadas 
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Lide: ―Potências suspendem restrições, e país pode se reintegrar à economia global‖. 

 

Editorial: 

Título: E não se move 

Lide: ―Novos indicadores mostram piora da economia, que ainda deve sofrer mais com 

quadro internacional, mas governo não responde à altura‖. 

 

Principais trechos: 

 

T1. ―Dada a degradação da economia, a piora não é expressiva, mas não há motivo para 

acreditar que a situação não se tenha agravado desde então‖. 

T2. ―O ceticismo generalizado entre empresários e consumidores, os maus prognósticos para 

salários e comércio, a inoperância do governo e a perspectiva de crise política contínua eram 

bastantes para angustiar os cidadãos‖. 

T3. ―Renovadas dúvidas sobre o grau de redução do ritmo da economia chinesa são um dos 

fatores principais de tensão, que provoca onda de descrédito em relação aos emergentes. Dada 

a instabilidade doméstica, o Brasil se vê atingido com intensidade maior ─ aumentou muito a 

percepção de que é arriscado investir aqui‖. 

T4. ―O governo da presidente Dilma Rousseff (PT), diminuído pela penúria de recursos 

políticos, econômicos, administrativos e intelectuais, permanece letárgico, outra vez adepto de 

medidas pontuais, incapaz de reagir à gravidade da situação‖. 

 

Análise de enquadramento: 

 

 Não há, nessa edição, uma convergência entre o editorial e a manchete de capa, que 

aborda um tema geopolítico e que não envolve o Brasil diretamente. Em contrapartida, o 

editorial prossegue no enquadramento da crise econômica. Intitulado E não se move, o texto 

abre com dados de uma pesquisa feita no ano anterior e divulgados pelo IBGE no dia 15 de 

janeiro de 2016, revelando a queda de rendimento do trabalho e o aumento do índice de 

desemprego. Na sequência, o editorial, ainda que admitindo não se tratar de índices que 

representassem um declínio relevante, se utiliza, assim como na edição do dia 9 de janeiro, da 

passagem temporal como elemento capaz de enfatizar a narrativa de aumento da crise, o que, 

embora apresente uma lógica, não possui um dado concreto (T1). Há referências implícitas 
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sobre a responsabilidade do governo Dilma Rousseff (T4), o que estaria afetando a relação 

com a ala empresarial (T2) e investidores (T3). 

 

#4. Edição do dia 25 de janeiro de 2016, segunda-feira 

Capa: 

 

Figura 4. Capa da edição de 25 de janeiro de 2016. 

 

Manchete: Inquérito sobre „black blocs‟ acaba sem acusar ninguém 

Lide: ―Polícia Civil de SP também não identificou elo entre tática de vandalismo e MPL‖ 

 

Editorial: 

Título: (I) Apesar do Brasil; (II) Conselho de elite 

Lide: (I) ―A despeito de riscos para os emergentes, ainda não existem evidências palpáveis de 

que uma nova recessão global esteja a caminho‖. 

 

Principais trechos: 

 

T1. (I) ―Por enquanto, ao menos, é o PIB do Brasil que puxa o do mundo para baixo, não o 

contrário‖. 
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T2. (II) ―Para que seja convincente, porém, ela tem de demonstrar que se dispõe a mudanças 

muito mais amplas do que os paliativos que por ora constituem o programa conhecido de seu 

sexto ano de governo‖. 

T3. (II) ―Verdade que o impeachment perdeu o impulso, devido ao conflito entre 

oposicionistas e PMDB. No entanto, persiste o risco de que maus humores sociais reavivem a 

tensão ou que a presidente tenha de enfrentar um processo de cassação no TSE‖. 

T4. (II) ―Além do mais, o tumulto na seara partidária deve aumentar com o começo do 

andamento dos processos de políticos denunciados na Operação Lava Jato‖. 

T5. (II) ―A economia afundará sem freio caso persista a inércia governamental. A 

oportunidade remota de recuperar apoios ao centro dependerá da apresentação de um grande 

plano de reformas. Parece difícil a refundação do governo de Dilma Rousseff‖. 

 

Análise de enquadramento: 

 

 A narrativa editorial e a narrativa da capa novamente enquadram temas distintos. 

Embora a manchete trate de uma pauta que apresente certa relação com a política nacional 

(black blocks e as manifestações do Movimento Passe Livre em 2013 e 2014), a questão não é 

atual e o ponto central aqui é um inquérito policial. Porém, dessa vez a segunda página traz 

dois editoriais que interessam ao nosso recorte. 

 O primeiro, Apesar do Brasil, uma vez mais tem como temática a questão da 

economia. O texto enquadra uma perspectiva global econômica, de desaceleração da China e 

de como isso afetou os Estados Unidos e os países emergentes, para em seguida apontar 

argumentos que expressam a descrença em uma recessão em nível global, considerando, 

sobretudo, a recuperação dos próprios EUA e de países europeus. A moral apresentada nessa 

narrativa se encontra expressa de forma aparentemente explícita no título e na última frase 

(T1), embora haja outra interpretação possível, sutilmente distinta, e que talvez esteja ainda 

mais próxima do real significado: dizer que apesar do Brasil a economia mundial vai bem não 

é uma simples inversão do sujeito principal — que seria, no caso, o Brasil — em tom de 

ironia. A ideia consiste realmente em afirmar que a economia mundial vai bem, daí a moral da 

narrativa: se a economia mundial vai bem, o Brasil não pode atribuir a sua crise econômica a 

uma recessão global, que inexiste. Essa negativa da crise global se encontra também no 

editorial do dia 1º de janeiro.  

 O editorial seguinte, Conselho de elite, é centrado em Dilma Rousseff e na sua 

perspectiva de fugir do isolamento político a partir de uma reunião do Conselho de 
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Desenvolvimento Econômico e Social. Caracterizando-a como reclusa e autossuficiente, aqui 

novamente a narrativa deixa explícita a necessidade de uma mudança de rumos, usando 

também do aspecto temporal para passar a ideia de um governo previsível e inerte (T2, T5). O 

texto fala também sobre o 'esfriamento' do impeachment, mas antecipa que a tensão social 

pode retornar, bem como os problemas a partir do início dos processos da Operação Lava-Jato 

(T3, T4). 

 

#5. Edição do dia 2 de fevereiro de 2016, terça-feira 

Capa: 

 

Figura 5. Capa da edição de 2 de fevereiro de 2016. 

Manchete: Planalto quer unificar regras de aposentadoria 

Lide: ―Plano prevê padronização ‗gradual‘ de homens e mulheres e setores urbano e rural‖. 

 

Editorial: 

Título: (I) Emergência zika; (II) A vez do social 

Lide: (I) ―Governo Dilma Rousseff acorda tarde para a obrigação de mobilizar o país contra 

doenças e pragas urbanas de mais de um século atrás‖. 

 

Principais trechos: 
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T1. (I) ―Quem ouve e lê explicações e justificativas emanadas do Planalto e do Ministério da 

Saúde sobre a epidemia do vírus da febre zika fica convencido de que o governo federal ainda 

não se deu conta da gravidade da situação‖. 

T2. (I) ―Uma emergência dessas ─ agora reconhecida em escala planetária pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) pede muita informação, coordenação e mobilização. Brasília tem 

negligenciado as três, ainda que nos últimos dias pareça tomada de hiperatividade‖. 

T3. (I) ―Uma solução mais duradoura para o problema do Aedes dependeria da 

universalização do saneamento (...). Mas, no ritmo atual, isso demorará ainda quatro 

décadas‖. 

T4. (I) ―Sobra, assim, recuar aos métodos consagrados em 1903 por Oswaldo Cruz e suas 

brigadas mata-mosquitos‖. 

T5. (I) ―A presidente Dilma Rousseff (PT), contudo, diante da debilidade política e 

orçamentária em que meteu o seu governo, só soube delegar ao Exército a obrigação inadiável 

de mobilizar o país contra um inimigo conhecido e derrotado mais de um século atrás‖. 

T6. (II) ―Ocorre que, no governo da presidente Dilma Rousseff (PT), as medidas mais óbvias 

e mais sensatas são também as mais raras, em particular quando se trata de aprimorar a 

administração pública‖. 

T7. (II) ―Como o PT sempre se opôs ferozmente à ideia de promover qualquer corte na área 

social, é grande a chance de que tudo não passe de jogo de cena para tentar impressionar 

empresários e investidores‖. 

T8. (II) ―A esta altura, o que mais poderia oferecer um governo que, sem força política para 

aprovar seus próprios projetos, já se revelou incapaz de controlar as contas públicas e viu sua 

credibilidade cair a patamar ainda mais baixo que o das ações da Petrobras?‖ 

T9. (II) ―Nos últimos anos, a hipótese de diminuir os gastos públicos em programas sociais 

não apareceu nem como reforço retórico nos discursos petistas‖. 

T10. (II) ―Não se pode descartar, portanto, que as práticas citadas por Valdir Simão venham 

de fato a ser adotadas ─ não por um surto de responsabilidade do governo Dilma Rousseff, 

mas porque a crise talvez não lhe dê outra opção‖. 

 

Análise de enquadramento: 

 

 A manchete principal traz como tema a Reforma da Previdência e a unificação das 

regras de aposentadoria, tema que não se faz presente em nenhum editorial da página 2. A 

capa dessa edição, contudo, merece destaque por apresentar ainda várias chamadas de notícias 
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relativas ao contexto político nacional, como "Advogado de Lula culpa 'coxinhas' por 

maledicência", "Não aceito minha prisão, diz Dirceu a juiz da Lava-Jato", "Câmara volta de 

recesso com foco no impeachment" e "OMS declara emergência por zika, mas não veta 

viagens", que pode ser incluído nesse sentido por ter relação com o primeiro editorial da 

edição. 

 Emergência zika é um editorial bastante claro e que pode ser resumido como uma 

crítica direta ao Governo Dilma Rousseff e ao Ministério da Saúde pela falta de emergência 

no combate à epidemia do zika vírus (T1, T2, T5). O texto também utiliza a questão temporal 

na narrativa para enfatizar a ideia de defasagem e perda de tempo (lide, T3, T4, T5).  

 O segundo editorial do dia 2 de fevereiro não enquadra o acontecimento principal 

(manchete), nem os secundários da primeira página da edição. Ainda assim, é centrado outra 

vez no governo federal do PT e na sua recusa em optar pelos cortes de gastos realizando as 

reformas (T7, T9). Também reforça a descrença no governo (T7, T8) e a sua falta de 

credibilidade (T6, T10). 

 

#6. Edição do dia 10 de fevereiro de 2016, quarta-feira 

Capa: 

 

Figura 6. Capa da edição de 10 de fevereiro de 2016. 
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Manchete: Ex-ministro fez lobby para liberar obras, afirma delator 

Lide: ―Dono da UTC cita Manoel Dias em caso de projetos para a Petrobras‖. 

 

Editorial: 

Título: (I) Atraso na educação; (II) Pedaladas nas creches 

Lide: (I) ―Ensino público brasileiro deu passos enormes na inclusão de crianças pobres, mas 

precisa dar-lhes atenção para que não fiquem para trás‖. 

 

Principais trechos: 

 

T1. (II) ―O prefeito Fernando Haddad (PT) e o seu secretário de Educação, Gabriel Chalita 

(PMDB), têm lugar garantido nessa velha escola. Enrascados na promessa do petista de criar 

150 mil vagas em creches e pré-escolas, recorrer agora à contabilidade criativa‖. 

T2. (II) ―Relatórios da própria Secretaria Municipal de Educação indicam um total de 34,8 

mil novas matrículas em 2015. Vale dizer, a cifra real de crianças que passaram a ser 

atendidas é 30% menor que a trombeteada por Chalita‖. 

T3. (II) ―Fato é que, no momento da divulgação, elas ainda não estavam preenchidas. Uma 

comunicação mais precisa e fiel se limitaria a apresentar o que existe, apenas, e não poria o 

carro diante dos bois‖. 

T4. (II) ―Não é pouco, mas é menos do que prometeu quando já estava patente que a política 

econômica da presidente Dilma Rousseff (PT) era insustentável. Cabe a ele, sim, prestar 

contas disso, e sem manobras pueris com os números‖. 

 

Análise de enquadramento: 

 

 A capa divide a atenção entre uma foto referente a uma briga entre membros de 

escolas de samba de São Paulo, outra foto de um acidente de trem na Alemanha, e a manchete 

sobre um ex-ministro delatado na Lava-Jato. Os editoriais, por sua vez, trazem a educação 

como ponto central, uma temática que se distancia dos acontecimentos da primeira página, 

além de conterem o discurso mais ameno em relação ao governo federal das edições 

analisadas até aqui.  

 Atraso na Educação tem como moral o fato de que, ainda que a educação pública 

tenha alcançado um êxito indiscutível na inclusão social, a qualidade de ensino das escolas 

frequentadas por alunos menos favorecidos ainda é baixa e que, dessa forma, o nível 
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socioeconômico segue sendo um fator determinante. O texto defende uma maior assistência 

aos alunos de periferia, por sua desvantagem de condições.  

 No segundo editorial, Pedaladas nas creches, é analisada a questão da educação 

infantil no governo do prefeito Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), na 

cidade de São Paulo. Contendo um tom já bastante mais crítico em relação ao primeiro, a 

narrativa é centrada na ideia de que Haddad estaria ‗maquiando‘ números de crianças 

matriculadas em creches e pré-escolas durante o seu governo, já que estaria longe de cumprir 

a meta prometida (T1, T3). A narrativa rebate o discurso de Haddad utilizando dados oficiais 

publicados na edição de 8 de fevereiro na Folha e relatórios da Secretaria Municipal de 

Educação (T2). O último parágrafo faz um gancho da situação com a política econômica de 

Dilma Rousseff, através de uma referência negativa (T4). 

 

#7. Edição do dia 18 de fevereiro de 2016, quinta-feira 

Capa: 

 

 

Figura 7. Capa da edição de 18 de fevereiro de 2016. 
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Manchete: STF autoriza prisão de réu antes do fim do processo 

Lide: ―Condenado pode ir para a cadeia após decisão em 2ª instância, define tribunal‖ 

 

Editorial: 

Título: Prato requentado 

Lide: ―Planalto encena reedição de fórum de entidades para debater reforma da Previdência, 

iniciativa que se mostrou infrutífera sob Lula‖. 

 

Principais trechos: 

 

T1. ―Tal narrativa aplica-se a esta quarta-feira (17) e também ao dia 7 de março de 2007 ─ 

quando inauguraram-se os trabalhos do Fórum Nacional da Previdência Social, com a 

exposição de estimativas do IBGE que demonstravam ser insustentável, a longo prazo, o 

regime nacional de financiamento de aposentados‖. 

T2. ―Convém, para abreviar as próximas altercações em torno do cardápio indigesto, recordar 

o aprendizado de 2007 ─ e a primeira lição é a de que não há acordo possível entre a ofensiva 

reformista e a defesa do ‗status quo‘ pelo sindicalismo‖. 

T3. ―Os dissensos fundamentais não se alteraram desde a década passada: a redefinição de 

idade mínima e tempo de contribuição para aposentadoria; o reajuste dos benefícios e sua 

eventual desvinculação do salário mínimo; a revisão da permissividade desmesurada das 

regras das pensões por morte‖. 

T4. ―Há pela frente um embate de interesses legítimos e mais amplos que os das 

representações classistas. Entre eles, os das futuras gerações, que arcarão com custos 

proporcionais à delonga do presente‖. 

 

Análise de enquadramento: 

 

 A manchete de capa traz como acontecimento a decisão do Supremo Tribunal Federal 

(STF) de autorizar a prisão a partir da condenação em segunda instância, além de uma foto de 

um homem ensanguentado, que retrata uma briga entre manifestantes "pró e anti-Lula" em 

São Paulo, no dia em que o ex-presidente iria depor a respeito do tríplex em Guarujá (SP). 

Lula também aparece como personagem do editorial dessa edição, embora o tema não seja 

especificamente sobre a sua figura, e sim sobre a reforma da Previdência.  
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 Prato requentado trata do fórum convocado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) para 

a reunião com entidades visando a discussão da reforma da Previdência. A narrativa editorial 

se utiliza novamente de um recurso temporal para defender que em 2007, quando a mesma 

reunião foi feita, sob o Governo Lula, já havia indícios de que a política previdenciária petista 

não se sustentaria (T1). A moral contida nessa narrativa, em resumo, é a de reafirmar a 

necessidade da reforma da Previdência Social. Apoiando-se na retórica do aprendizado com o 

passar do tempo e da correção, o texto defende que não há conciliação possível (T2), que as 

regras e benefícios devem ser revistos (T3), e que a questão vai além dos interesses de classe: 

envolve as gerações futuras (T4). 

 

#8. Edição do dia 26 de fevereiro de 2016, sexta-feira 

Capa: 

 

Figura 8. Capa da edição de 26 de fevereiro de 2016. 

Manchete: Operação da PF sobre sonegação atinge a Gerdau 

Lide: ―Ministério Público no DF suspeita de envolvimento de multinacional em esquema de 

suborno; empresa nega‖. 

 

Editorial: 

Título: Autoengano 
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Lide: ―Estados e governo federal recorrem, mais uma vez, a artifícios de contabilidade na 

tentativa de embelezar seus balanços orçamentários‖. 

 

Principais trechos: 

 

T1. ―Um exame mais minucioso dos balanços dos Estados, porém, desmanchará a impressão 

positiva. Por meio de uma contabilidade, para dizer o mínimo, heterodoxa, boa parte das 

administrações incorporou a suas receitas recursos de depósitos judiciais‖. 

T2. ―Desde 2009, quando teve início a erosão dos Orçamentos públicos do país, tenta-se 

mascarar a piora com sucessivos improvisos contábeis, alguns graves a ponto de ameaçarem a 

aprovação das contas federais. Há cada vez menos incautos; de tão repetidos, os truques agora 

só iludem seus próprios autores‖. 

 

Análise de enquadramento: 

 

 A última edição de fevereiro a ser analisada lembra a do dia 10 do mesmo mês no que 

diz respeito ao tom pouco mais ameno nas críticas envolvendo o governo. A manchete 

corresponde a um desdobramento da Operação Zelotes, que colocou o grupo Gerdau sob 

suspeita. Na página 2, o editorial Autoengano enquadra o artifício, utilizado pelos estados da 

União e, agora, pelo governo federal, de incorporar recursos de depósitos judiciais e 

precatórios às suas receitas como forma de maquiar déficits no orçamento (T1).   

 De certa maneira, fevereiro de 2016, por conta de uma desaceleração da incidência de 

fatos marcantes envolvendo a política nacional — o que se reflete no enquadramento e no tom 

dos editoriais da Folha de S. Paulo durante o período —, acabaria sendo uma espécie de 

entreato ao separar janeiro do conturbado mês de março, cuja sequência de acontecimentos 

não apenas reacenderia a discussão sobre o impeachment, como o tornaria praticamente um 

caminho sem volta. 

 

#9. Edição do dia 5 de março de 2016, sábado 

Capa: 
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Figura 9. Capa da edição de 5 de março de 2016. 

Manchete: Lava Jato atinge Lula e o obriga a depor; ex-presidente vê perseguição 

Lide: ―Justiça quebra sigilos de petista‖; ―Dilma se diz inconformada‖; ―Condução coercitiva 

divide especialistas‖; ―Manifestantes entram em confronto‖; ―Bolsa sobe e dólar cai‖. 

 

Editorial: 

Título: Vitimização 

Lide: ―Lava Jato fecha o cerco em torno de Lula, mas aparato policial utilizado teve como 

efeito indesejável acirramento de ânimos‖. 

 

Principais trechos: 

 

T1. ―A condução coercitiva do ex-presidente Lula às dependências da Polícia Federal no 

aeroporto de Congonhas, em São Paulo, teve o efeito de reiterar a amplitude e o peso das 

suspeitas que o cercam‖. 

T2. ―Se os casos do Guarujá e de Atibaia são de pleno conhecimento público, o impacto de 

sua sistematização em detalhes pelos investigadores e, sobretudo, o efeito simbólico da ação 

policial tornam evidentemente mais acesas as convicções políticas em curso‖. 
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T3. ―Ganha ímpeto a impressão de que o sistema de favorecimentos e negócios construído 

pelo poder petista se apressa no rumo do colapso‖. 

T4. ―Ao mesmo tempo, as circunstâncias da operação deram algum fôlego à militância do 

PT‖. 

T5. ―Não apenas de setores aliados ao partido surgiram críticas ao episódio. Vozes diversas 

no meio jurídico argumentam que o ex-presidente poderia ter sido intimado a dar suas 

explicações sem o recurso a aparatos de força e à pirotecnia que os acompanha‖. 

T6. ―O juiz federal Sergio Moro entendeu que a condução coercitiva seria necessária para 

evitar riscos de tumulto. Ocorre que manifestações, a favor e contra o ex-presidente, ainda 

assim se verificaram; teriam igualmente acontecido caso fosse espontâneo o seu 

comparecimento‖. 

T7. ―Abriu-se, entretanto, a oportunidade para que Lula pudesse reforçar, com renovado calor 

e reanimada audiência, o discurso da vitimização‖. 

T8. ―Em longo pronunciamento, o ex-presidente estendeu-se sobre a simplicidade de seus 

hábitos e sobre os méritos de sua administração ─ silenciando, obviamente, sobre os casos 

concretos que lhe caberia explicar‖. 

T9. ―A mistura de populismo gasto e desconversa ofendida, a que não faltaram anúncios de 

uma possível candidatura presidencial, soou como espécie de conclamação aos 

correligionários, contribuindo para recompor, na solidariedade do desespero, suas linhas de 

cisão e desentendimento com o Planalto‖. 

T10. ―Embora isolados no momento, inspiram cautela os riscos de maior acirramento 

ideológico no país‖. 

T11. ―Num regime republicano, todos são iguais perante a lei. O PT e seus líderes, assim 

como qualquer outro agrupamento político, terão de responder pelas irregularidades que 

hajam cometido. A retórica lulista nunca soou tão inconvincente, e inadequada, como agora‖. 

 

Análise de enquadramento: 

 

 A edição torna a apresentar uma convergência entre o assunto do editorial e a pauta da 

manchete de capa: a condução coercitiva do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), a 

mando do juiz Sergio Moro, para prestar depoimento sobre o tríplex do Guarujá e o sítio de 

Atibaia, investigação esta parte da Operação Lava-Jato. O fato, que ocorrera no dia anterior e 

que acabara envolvendo também uma busca e apreensão nas residências de Lula e de seus 
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familiares, foi tido como controverso, provocando manifestações contrárias e favoráveis de 

especialistas, além de grande repercussão nas mídias. 

 Analisando-se a manchete em conjunto com o editorial, é possível constatar 

similaridades no enquadramento a partir de uma narrativa de conflito e de antagonismo, que, 

na capa, fica sugestionado nas chamadas de destaque, como "ex-presidente vê perseguição", 

"Dilma se diz inconformada", "condução coercitiva divide especialistas" e "manifestantes 

entram em confronto". Essa abordagem também aparece no editorial dessa edição (lide, T10); 

a moral da narrativa, todavia, parece ser encontrada a partir de pistas deixadas pelo título, 

Vitimização. O texto faz um enquadramento do momento crítico do PT (T3) e introduz Lula 

como um personagem sob reiterada suspeita (T1, T2), para depois fazer uma crítica velada à 

decisão de Moro por sua condução coercitiva (T4, T5, T6). Uma interpretação possível da 

moral narrativa parte daí: o efeito indesejável dessa operação aqui não é o acirramento de 

ânimos, que inclusive já fazia parte dos acontecimentos — vide foto de capa da edição do dia 

18 de fevereiro —, mas o fortalecimento de uma narrativa antagônica e do próprio Lula (T4, 

T7), personagem que é enfraquecido ao longo da narrativa através do termo vitimização e de 

outras caracterizações (T8, T9, T11). 

 Há ainda uma última chamada junto à manchete de capa que merece destaque: "bolsa 

sobe e dólar cai". O subtítulo chama atenção por destoar do ponto nevrálgico da pauta ao 

mesmo tempo em que dialoga com a maior parte das narrativas editoriais analisadas até aqui, 

críticas centradas na necessidade de mudança de postura na politica econômica, que atribuem 

a crise à falta de ação e de credibilidade do governo federal. Portanto, a menção ao 

fechamento em alta da bolsa de valores e à queda do dólar compõe aqui uma narrativa de 

resposta positiva da economia diante da investigação de um personagem relacionado ao atual 

governo. 

 

#10. Edição do dia 6 de março de 2016, domingo 

Capa: 
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Figura 10. Capa da edição de 6 de março de 2016. 

Manchete: Nova investida da Lava Jato reaproxima Dilma de Lula 

Lide: ―Presidente visita antecessor em SP; em nota, Moro se defende e repudia violência‖. 

 

Editorial: 

Título: Está no preço 

Lide: ―País vive recessão exacerbada pela impotência do governo, o que leva os mercados a 

celebrar o enfraquecimento de Dilma Rousseff e Lula‖. 

 

Principais trechos:  

 

T1. ―Poucas manifestações sobre a crise brasileira poderão igualar-se, em clareza e 

autenticidade, à vigorosa valorização da moeda brasileira e das ações das companhias 

nacionais nos últimos dias‖. 

T2. ―À medida que desdobramentos da Operação Lava Jato traziam novas ameaças à 

permanência da presidente Dilma Rousseff (PT) no Planalto e à sobrevivência política de 

Lula, a Bolsa de Valores subia, puxada pelas empresas estatais, e caíam as cotações do dólar‖. 
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T3. ―Na história nacional, só se conheciam tacas semelhantes em momentos de choque 

financeiro, como a insolvência da dívida externa, em 1981, e o confisco da poupança, em 

1990‖. 

T4. ―Uma aterradora sequência de dez trimestres de investimentos em queda, prova material 

dos níveis baixos de confiança do empresariado, aponta que o cenário recessivo se manterá 

inclemente neste 2016 e poderá atingir marcas inauditas de duração‖. 

 

Análise de enquadramento: 

 

 Dilma e Lula são os dois personagens da edição do dia 6 de março do jornal Folha de 

S. Paulo, que mantém o tom do dia anterior. A reaproximação de ambas as lideranças, 

retratada na manchete e na foto de capa, simboliza também a fusão dos dois ícones do Partido 

dos Trabalhadores: tanto aqui quanto no editorial, suas figuras se confundem; quando 

retratadas, estão sempre acompanhadas uma da outra na mesma sentença (lide, T2). 

Transformar os personagens em um só nessa narrativa significa englobar também os seus 

momentos políticos. Dessa forma, a investigação de Lula na Lava Jato é adicionada ao 

Governo Dilma Rousseff, pressionado pela crise político-econômica e pela aceitação do 

processo de impeachment em dezembro.  

 O editorial Está no Preço retoma a moral do fortalecimento da moeda nacional, 

contida na capa do dia anterior, ante o enfraquecimento das lideranças petistas (lide, T1, T2). 

O texto também volta a utilizar o recurso temporal para dimensionar a crise (T3), além de 

retornar à crise da economia, sem perspectiva de melhora (T4). 

 

#11. Edição do dia 14 de março de 2016, segunda-feira 

Capa: 
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Figura 11. Capa da edição de 14 de março de 2016. 

Manchete: ATO ANTI-DILMA É O MAIOR DA HISTÓRIA 

Lide: ―500 mil manifestantes foram à Av. Paulista, calcula Datafolha‖; ―Juiz Sergio Moro, da 

Operação Lava Jato, é saudado como herói‖; ―Em nota lacônica, governo federal elogia 

caráter pacífico‖. 

 

Editorial: 

Título: Recado Cabal 

Lide: ―Crise política do governo Dilma Rousseff se agrava com a maior manifestação política 

de que se tem registro na história do país‖. 

 

Principais trechos: 

 

T1. ―Tendo reunido, ao longo da tarde, cerca de 500 mil pessoas em São Paulo ─ segundo o 

Datafolha ─, e um número que, conforme o cálculo, oscila de 1 milhão a 3 milhões de 

participantes nas demais cidades do país, os protestos realizados ao longo deste domingo 
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contra o governo Dilma Rousseff (PT) consistiram na maior manifestação política que se tem 

registro na história do país‖ 

T2. ―Superando até mesmo a dimensão dos comícios pelas Diretas-Já em 1984...‖. 

T3. ―(...) Um impressionante contingente de brasileiros convergiu às ruas, de forma pacífica, 

bem humorada e eloquente, num ato de definitiva rejeição‖. 

T4. ―Rejeição que se volta não apenas contra um governo atolado na incompetência 

administrativa, na crise econômica e na arrogância pessoal de seus integrantes, mas contra um 

modelo político fundamentado na mistificação ideológica e nutrido pela corrupção‖. 

T5. ―É difícil imaginar as saídas possíveis, ou minimamente aceitáveis para o conjunto da 

população, que ainda restem aos estrategistas do PT e do governo federal‖. 

T6. ―Os últimos dias vinham agravando a situação de Dilma. Se, desde o início do segundo 

mandato, eram inúmeros os motivos para a indignação popular, ganharam evidência novos 

sinais, mais graves, de corrosão moral e administrativa nos círculos do poder‖.  

T7. ―Nada terá sido mais decisivo, entretanto, do que a revelação dos laços entre o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva e as principais empreiteiras envolvidas na Operação Lava 

Jato‖. 

T8. ―As tentativas de mistificar a opinião pública quanto à natureza do escândalo, habilmente 

encetadas pelo líder petista, não tiveram ─ excetuada a cegueira habitual da militância ─ 

outro efeito que não o de acentuar as vontades generalizadas de protesto‖. 

T9. ―Terá caído por terra, paralelamente, a teoria petista de que o movimento contra a 

corrupção vinha apenas a expressar o inconformismo dos partidos e lideranças derrotados nas 

últimas eleições presidenciais. Hostilizados por parte dos manifestantes, os tucanos Aécio 

Neves e Geraldo Alckmin não permaneceram no palanque‖. 

 

Análise de enquadramento: 

 

 Em letras garrafais e toda em maiúsculo, a manchete traz o acontecimento do fim de 

semana: as manifestações pró-impeachment de Dilma Rousseff, que lotaram a Av. Paulista 

em São Paulo e ocorreram em várias capitais do Brasil. Tanto manchete quanto editorial 

ressaltam o fato de se tratar da maior manifestação política da história do Brasil. 

 A narrativa em Recado Cabal começa a ser delineada a partir de um enquadramento 

dos números expressivos das manifestações do dia 13 (T1), com a menção ao fato de ter sido 

superiores aos das Diretas, em 1984 (T2). Por meio de comparação, o discurso reafirma a 
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relevância dos atos, que são caracterizados de forma positiva, através de um perfil geral dos 

manifestantes (T3).  

 O editorial retrata as manifestações sobretudo como símbolo do agravamento do 

momento de crise do governo federal, este relacionado não somente à crise, mas também à 

crença ideológica e à corrupção (T4, T6). A moral sedimentada ao longo da narrativa é a de 

que o governo se encontra praticamente em um beco sem saída (T5) após as denúncias contra 

Lula (T7), ao mesmo tempo em que vê o discurso do PT ser deslegitimado (T8, T9). 

 

#12. Edição do dia 17 de março de 2016, quinta-feira 

Capa: 

 

Figura 12. Capa da edição de 17 de março de 2016. 

Manchete: Presidente atuou para evitar a prisão de Lula, indica gravação 

Lide: ―Dilma diz que grampo ‗afronta direitos da presidência‘‖; ―Para juiz Sergio Moro, 

interesse público justifica divulgação‖; ―Manifestantes e oposição pedem renúncia‖. 

 

Editorial: 
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Título: É o fim 

Lide: ―Associando-se em manobra cínica para fugir do alcance da lei, Dilma e Lula dão novos 

motivos para a oposição pedir impeachment‖. 

 

Principais trechos: 

 

T1. ―Logo após sacramentada a inclusão de Lula no ministério, divulgou-se a gravação de 

uma conversa entre este e Dilma Rousseff (PT), na qual se escutam claras indicações de que 

não se resumiam a raciocínios políticos os objetivos da nomeação‖. 

T2. ―Confirma-se aquilo que os mais exacerbados adversários do governo foram rápidos em 

considerar como essencial na manobra‖. 

T3. ―Na iminência de ter decretada sua prisão por Sergio Moro (...), o líder máximo petista 

queria se blindar, posicionando-se num cargo com foro privilegiado‖.  

T4. ―Como entender tal conversa se não como um verdadeiro acerto entre elementos 

interessados em fugir ao alcance da lei?‖ 

T5. ―Será a palavra ‗cumplicidade‘ forte demais para aplicar a uma presidente da República e 

a um ex-presidente que se afobam em arranjar artifício desesperado para manter a corrupção 

impune, a Justiça paralisada e o privilégio intacto?‖ 

T6. ―A dupla superou, com certeza, tudo o que já se tinha visto no PT e arredores em matéria 

de cinismo, de imprudência e provocação‖. 

T7. ―Já se dizia que, com a nomeação de Lula, o governo Dilma Rousseff chegava ao fim. 

Talvez a frase deva ser encarada, a partir dos próximos dias, de forma mais literal do que se 

pensava‖. 

 

Análise de enquadramento: 

 

 A imagem relativa à manchete, no topo da primeira página, traz uma figura de Dilma, 

em um instante durante a entrevista do dia anterior, com um semblante que denota desespero. 

Dos lados, na mesma imagem, há transcrições de alguns dos trechos das conversas telefônicas 

entre Lula e Dilma, divulgadas à imprensa pelo juiz Sergio Moro. O título, logo abaixo, é um 

resumo direto do enquadramento feito pelas grandes empresas de mídia, no dia anterior, a 

partir desses trechos: "Presidente atuou para evitar a prisão de Lula, indica gravação", uma 

referência à iniciativa de Dilma de nomear o ex-presidente ao cargo de ministro da Casa Civil, 

o que lhe garantiria foro privilegiado nas investigações da Operação Lava Jato.  
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 O editorial do dia 17 de março chega ao ápice dramático de uma narrativa que, embora 

possa ter seu início identificado a partir do dia 1º de janeiro, pelo menos, adentra o clímax no 

mês de março, quando da aproximação entre os dois personagens centrais — Dilma, inábil e 

isolada; e Lula, suspeito de corrupção — de um enredo cuja tônica envolve crise e 

desconfiança. Observa-se isso nas edições do dia 5 e 6; depois há uma tensão gerada pelo 

enquadramento dos acontecimentos no dia 14 de março; e a progressão da trama nos editoriais 

do jornal Folha de S. Paulo encaminha o seu desfecho neste do dia 17.  

 O título (É o fim), o lide e o último parágrafo (T7) resumem bem a ideia deste 

editorial: para o governo federal, o que era antes uma situação de extremo risco chegou à 

iminência do fim. Uma peculiaridade aqui em relação aos demais editoriais — mesmo os de 

março — é que, ao longo do texto, o leitor é mais explicitamente guiado a conclusões morais, 

o que fica perceptível na intensidade da narrativa (T2, T3, T4) e na maior caracterização dos 

personagens (T5, T6). 

 

#13. Edição do dia 22 de março de 2016, terça-feira 

Capa: 

 

Figura 13. Capa da edição de 22 de março de 2016. 

Manchete: Dilma já prepara ação no STF contra impeachment 
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Lide: ―Para o governo, o processo que tramita na Câmara não possui ‗base legal‘‖. 

 

Editorial: 

Título: Quimera econômica 

Lide: ―Governo propõe medidas para flexibilizar gestão dos gastos públicos, mas deixa de 

lado reformas que poderiam devolver credibilidade ao país‖. 

 

Principais trechos: 

 

T1. ―Resignado com a impossibilidade política de encaminhar a única reforma digna do nome 

que vinha sendo proposta pelo Planalto ─ a da Previdência ─, o ministro da Fazenda, Nelson 

Barbosa, busca o que no contexto atual parece a quadratura do círculo‖. 

T2. ―Quer mais flexibilidade na gestão dos gastos públicos, mas, procurando convencer a 

sociedade de que o governo não reincidirá na irresponsabilidade, propõe estabelecer limites 

para as despesas e criar mecanismos automáticos de correção de exageros‖. 

T3. ―É um avanço necessário, mas o diabo mora nos detalhes. Há controvérsia sobre como 

conter gastos que são obrigatórios por lei. Além disso, algumas das regras propostas apenas 

explicitam medidas já adotadas ou irrelevantes no curto prazo, como adiamento de reajustes 

para o funcionalismo ou impedimento de correção real (além da inflação) do salário mínimo‖. 

T4. ―Seja como for, as medidas nem sequer apontam para um conjunto mínimo de reformas 

estruturais, único caminho capaz de devolver credibilidade ao país e recolocá-lo na rota de 

crescimento sustentado‖. 

 

Análise de enquadramento: 

 

 A manchete da edição foca na contranarrativa, ou seja, no discurso do governo federal, 

cujo enquadramento pode ser localizado por meio da escolha de palavras no título, no lide e 

na abertura. O título Dilma já prepara ação no STF contra o impeachment, sob a ótica de 

uma comunicação mais objetiva e informativa, poderia ter sido escrito sem o advérbio de 

tempo já. A sua inclusão aqui dá uma conotação de atualidade, mas principalmente de reação 

rápida e defensiva, ideia esta que fica mais clara após a leitura em sequência do lide ("Para 

governo, o processo que tramita na Câmara não possui 'base legal'") e do primeiro parágrafo 

do texto ("Com o aumento do risco de derrota na Câmara, a presidente Dilma Rousseff 



59 
 

orientou sua equipe jurídica a preparar recurso ao Supremo Tribunal Federal, caso seja 

aprovado pedido de impeachment contra ela").  

 O editorial Quimera econômica, como o título indica, retoma o tema da economia. A 

narrativa envolve um governo sem força política suficiente para aprovar a reforma da 

Previdência (T1), propondo medidas que são insuficientes para o contorno da crise (T2). A 

alternativa apresentada no texto remete a outros editoriais analisados anteriormente: as 

reformas estruturais (T3, T4). 

 

#14. Edição do dia 30 de março de 2016, quarta-feira 

Capa: 

 

Figura 14. Capa da edição de 30 de março de 2016. 

Manchete: PMDB deixa governo, que lança ofensiva anti-Temer 

Lide: ―Para líderes do PT, vice articula golpe e não possui a ‗legitimidade do voto‘‖. 

 

Editorial: 

Título: Os donos da festa 

Lide: ―Rompimento do PMDB com o governo segue tendência da população, mas partido 

nem por isso pode se imaginar absolvido pela sociedade‖. 

 

Principais trechos: 
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T1. ―Embora a sigla se associe ao repúdio da expressiva maioria da população, é 

incontornável a constatação de que, a começar de Cunha, a rebeldia da legenda não a isenta 

das mais sérias desconfianças‖. 

T2. ―Saem do governo como se dele não houvessem participado, fingindo trazer solução para 

um problema que não ajudaram a criar. Nada mais falso‖. 

T3. ―Paralelamente, noticia-se que Eduardo Cunha, valendo-se de seu notório conhecimento 

regimental e de sua influência sobre dezenas de deputados, pavimenta caminhos para escapar 

ileso do processo que enfrenta no Conselho de Ética‖. 

T4. ―A cisão entre o mundo político e a opinião pública, concentrada no impeachment, 

também se manifesta no que tange a Cunha e ao PMDB‖. 

 

Análise de enquadramento: 

 

 A edição do dia 30 de março é a última das 14 selecionadas através do método de 

semana construída para análise de enquadramento narrativo de manchetes e editoriais do 

jornal Folha de S. Paulo. Essa edição põe em foco um acontecimento que acabaria sendo 

bastante simbólico no percurso que culminou na destituição de Dilma Rousseff: o 

rompimento oficial do PMDB, partido mais forte da base aliada, com o governo federal do 

PT, o que sinalizava a certeza da legenda de que o impeachment aconteceria.  

 Manchete e editorial tratam do mesmo assunto, com um enquadramento ligeiramente 

diferente. A capa traz uma foto da rápida reunião do PMDB, com título e lide sugestionado 

um confronto de forças entre este e o PT, que, por sua vez, é caracterizado pelo discurso de 

que se trata de um golpe. No editorial Os donos da festa, porém, o personagem central é o 

PMDB, em uma narrativa crítica de não absolvição do partido (lide, T1, T2, T4) e de Eduardo 

Cunha (T1, T3, T4). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Fazer uso da análise de enquadramento dramático proposto por Motta como método de 

observação do discurso midiático é desafiador. Em princípio, porque estamos lidando com um 

método relativamente recente ─ o artigo do autor contendo a proposta data de 2007 ─ e que, 

portanto, ao contrário de outros mais consagrados cientificamente, dispõe de pouca literatura 

a respeito.  

 Um segundo aspecto desse desafio advém do fato de que, no percurso metodológico, 

muitos dos critérios a serem considerados são pilares presentes em quaisquer narrativas. Sob 

cada narrativa jaz, inevitavelmente, um fundo moral, que se manifesta por intermédio desses 

pilares. O enredo, por exemplo, corresponde a uma estrutura em que há introdução, conflito, 

clímax e desfecho. Para o seu desenvolvimento, dispõe de narrador, personagens, de uma 

trama e de uma localização no espaço-tempo. Nesse sentido, nosso trabalho se aproxima em 

afinidade daqueles das críticas literária e cinematográfica: a observação tem o dever de ser 

criteriosa e passar por cada um dos quesitos elencados; não obstante, qualquer esforço que 

vise objetividade analítica irá esbarrar na subjetivação imanente aos sujeitos. 

 De qualquer maneira, a neutralidade impossível do discurso é uma regra geral, sem 

exceções. E não faria sentido empreender qualquer tipo de esforço em nome de uma pretensa 

objetividade, ou mesmo optar por um método quantitativo, se considerarmos que aqui é o 

próprio discurso editorial, enviesado, que nos abre a possibilidade de analisar suas camadas de 

sentido. A própria análise de enquadramento pressupõe um enquadramento pregresso, o que a 

torna um ato de reenquadramento. 

 Agrada-nos pensar que a escolha desse caminho seja um desses diálogos possíveis 

entre o teórico e o artístico. Diálogos que valem o risco, como o defendido por Peter Burke, 

entre as estruturas e os acontecimentos, considerando as micronarrativas mais bem adaptadas 

às demandas da pós-modernidade. Afinal, o que são os frames senão micronarrativas? 

Todavia, nossa análise não poderia se limitar a uma perspectiva artística, embora a arte 

também seja discursiva e cause maior ou menor impacto social. Aqui, em nosso objeto de 

estudo, as variantes culturais presentes textualmente se manifestam dentro de uma lógica 

socioeconômica que as antecede. O berço da liberdade de opinião do jornalismo é a 

publicidade e esse é um pressuposto fundamental. As relações que permeiam a sobrevivência 

financeira de uma empresa jornalística são, em resumo, investimentos. 

 A disputa pelo discurso, na qual a grande mídia brasileira historicamente está sempre 

inserida, ao envolver sobrevivência, está imbricada em uma série de relações, da qual ela 
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também faz parte. Em um contexto político, portanto, a empresa jornalística jamais será 

apenas mediadora. É partícipe, assumindo o papel pelo menos de um narrador-personagem, 

ainda que isso fique oculto na sua narrativa. Dessa forma, alguns elementos presentes na 

narrativa jornalística passam antes pelo seu filtro de subjetivação: os acontecimentos podem 

adquirir maior ou menor importância, serem agendados ou não; agendados, podem ser 

enquadrados sob perspectivas distintas; os personagens, reais, podem assumir papel de 

protagonistas, antagonistas, heróis ou vilões. 

 Ao colocarmos a linha editorial do Grupo Folha lado a lado com as manchetes e os 

editoriais analisados entre janeiro e março de 2016, começam a surgir contradições. A noção 

de neutralidade ou imparcialidade, que caiu em desuso até mesmo na imprensa com o passar 

dos anos, foi substituída na empresa pelo conceito de apartidarismo. O apartidarismo, 

entretanto, é uma via de mão dupla: não envolve somente a ausência de predileção partidária, 

mas também a ideia de que as críticas e o tom das críticas dirigidas aos partidos podem ser 

feitos de igual maneira. Partidos, antes de tudo, são instituições que representam programas 

políticos e ideologias. Empresas jornalísticas possuem linhas editoriais, diretrizes políticas. 

Dizer-se apartidário nada mais é então que uma nova forma de se autoproclamar neutro. 

 Conglomerados de imprensa, para os quais é contraproducente um posicionamento 

mais explícito, dependem de narrativas que falem por si com mais clareza. As narrativas, por 

sua vez, se manifestam através dos elementos narrativos. Os elementos atribuem às narrativas 

políticas a ideia de real, pois não são forjados: a localização no tempo e no espaço, a trama, os 

acontecimentos, os personagens e os conflitos partem sempre da realidade, do pré-existente. O 

desafio é a disposição desses elementos pré-concebidos em uma narrativa cativante, o seu 

enquadramento. O posicionamento do jornal Folha de S. Paulo ao longo dos meses que 

anteciparam a destituição de Dilma Rousseff pôde, enfim, ser identificado através de uma 

análise de enquadramento desses elementos narrativos. 

 A história que culmina no impeachment da presidente da república do Partido dos 

Trabalhadores (PT) em 2016, no jornal Folha de S. Paulo, pode ser identificada ao menos 

desde a edição do 1º de janeiro daquele ano, que é quando nossas análises se iniciam. Já ali 

manchete e editorial apresentam o que seria o plot, o enredo que nortearia a narrativa até o seu 

desfecho: a crise na economia, essa foco principal, e a crise política, em segundo plano. No 

centro da trama está Dilma Rousseff, das personagens a principal: inapta politicamente, 

isolada e inerte em relação às reformas que precisa fazer para salvar o país da situação, sendo 

este último ponto o mais enquadrado na narrativa, sugerindo um conflito futuro que tenha 

origem aí. Dentro desse contexto histórico brasileiro, levando em consideração o imaginário 
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social, o senso comum, o seu partido, o PT, não pode ser relegado à categoria de alter-ego 

seu. Não pode porque simbolicamente é até mais representativo que a protagonista presidente, 

sendo parte da experiência sensível popular e tendo participado de narrativas pregressas que a 

antecedem nesse cenário. Assim que, quando se fala em governo, a palavra remete não 

somente à Dilma Rousseff, mas também ao PT, ao qual são imputados um sem número de 

responsabilidades por conta de equívocos políticos.  

 Há, evidentemente, um outro personagem fundamental nessa história, parte do núcleo 

simbólico, através do qual a narrativa sai da linearidade e finalmente atinge o patamar de 

conflito: Lula. Isso acontecerá somente em março, mas a velocidade com que a narrativa 

evolui é tamanha que o desfecho se dará ainda no mesmo mês. Aqui não nos cabe dizer se o 

fim desse capítulo, sob um ponto de vista histórico e considerando a sequência de 

acontecimentos, se dá antes do impeachment propriamente dito. Até mesmo porque, sob um 

ponto de vista histórico, a história é um fluxo contínuo. O fato é que a narrativa editorial, sim, 

é concluída antes desse evento. Essa delimitação é também obra do enquadramento. Podemos 

fazer um paralelo entre essa situação e a de um filme baseado em fatos reais, cujo desfecho é 

de conhecimento geral: nesse caso, o fim propriamente dito pode ser suprimido, o que importa 

é o desenvolvimento até o clímax. E o recorte que simboliza esse momento na narrativa do 

jornal Folha de S. Paulo é quando da aproximação de Lula e Dilma, que se tornam 

indissociáveis até que ela, num momento de fraqueza moral, resolve protegê-lo, considerando 

que contra ele pesavam fortes indícios de corrupção.  ―É o fim‖, diz o título do editorial em 

questão. 

 Sergio Moro é um personagem que, apesar de aparecer pouco, tem em um dos seus 

enquadramentos um dos momentos mais emblemáticos, senão o mais emblemático de todos 

os textos analisados. Moro, herói nas manifestações e personagem que antagoniza Lula nas 

manchetes, torna-se anti-herói em um dos editoriais, pois, ao usar de força excessiva, acaba 

responsável pela superexposição do arquirrival. Aqui, fica absolutamente claro na narrativa: 

Moro é um anti-herói momentâneo não em virtude de sua ação em si, sob a qual poderia 

recair um julgamento de ordem moral ou ética, mas por dar brechas a uma reação contrária. 

Com o protagonista já em processo de enfraquecimento na trama, sua ação poderia surtir o 

efeito contrário e fazer com que o público se apiedasse de Lula, que se fortaleceria na 

condição de vítima. Fica latente o receio em relação ao estabelecimento de uma contra-

narrativa. Na ficção, a adição de um detalhe como esse equivaleria a engrandecer 

artisticamente a obra através de uma maior complexidade dos atores, que estariam para além 

dos maniqueísmos. Aqui, a ideia é rejeitada, pois na prática simboliza algo caro aos 
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responsáveis pela narrativa, o Grupo Folha. O clímax e o desfecho devem vir o quanto antes e 

sem a redenção dos protagonistas. 

 Cabe-nos, a partir de tudo isso, concluir que as narrativas jornalísticas, se por um lado 

deixam implícita a adesão da imprensa a projetos políticos, por outro lado, ao ocultarem os 

narradores, seja textualmente, seja pela ausência de assinaturas ou mesmo pelas relações 

imbricadas que envolvem uma empresa no sistema capitalista, protege a mesma de arcar com 

o ônus, ainda que somente por meio de reconhecimento, da interferência no processo 

democrático que, em boa parte desses casos, está correlacionado a um governo baseado no 

estado de bem-estar social. Fica a certeza de que as histórias, fascinantes, simbólicas e 

autoexplicativas como são, jamais deixarão de ser contadas. Ainda que sejam caros os efeitos 

práticos produzidos na sociedade por algumas delas. 
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