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RESUMO 

Historicamente às voltas com os poderes político e econômico, a grande mídia brasileira 

interpreta os fatos a partir de determinados interesses e pontos de vista – o que em certa 

medida é natural tendo em vista a impossibilidade efetiva da neutralidade. Observadas 

detidamente em exemplos práticos, nos textos dos repórteres, nas imagens transmitidas e 

nas falas das fontes, estas interpretações podem ser muito elucidativas sobre o complexo 

relacionamento entre os campos mídia, Estado e mercado financeiro. É neste contexto 

que se desenha o objetivo deste trabalho: analisar as escolhas e enquadramentos do 

principal telejornal da grande mídia do país – o Jornal Nacional, da Rede Globo de 

Televisão – diante dos fatos da economia brasileira e de ações e omissões dos governos 

federais, em três meses antes do impeachment da presidenta Dilma Rousseff e em três 

meses após a posse do presidente Michel Temer. Utilizando-se de metodologias de 

análise de conteúdo e análise do discurso, sobretudo com Metodologia de Análise de 

Valência e com identificação de enquadramentos, foram analisadas 248 matérias do 

Jornal Nacional nos períodos considerados, observando os assuntos agendados, as formas 

de abordagem construídas e os pontos de vistas privilegiados. Foi identificado que o 

telejornal transmitiu uma visão contrária ao governo Dilma e mais balanceada no governo 

Temer, e demonstrou posicionamentos alinhados com os do mercado financeiro – por 

exemplo em defesa de corte radical nos gastos públicos e da aprovação das reformas 

trabalhista e previdenciária, a despeito da opinião majoritária da população contrária a 

estes pontos. Conclui-se que o Jornal Nacional, ao não abrir espaço ao contraditório, ao 

defender ações do governo indesejadas pela população e ao modificar sua postura diante 

dos dois governos, novamente, como em outros momentos de sua história, não respeitou 

o que prega a própria Rede Globo e o que se espera de uma empresa usuária de um serviço 

público: isenção, abertura ao contraditório e consideração da opinião pública. Para tal 

estudo, parte-se do pressuposto de que os estudos em comunicação se relacionam às 

ciências sociais como um todo na medida em que analisam construções, interesses e 

contradições de atores dotados de poderio simbólico na conflituosa luta de construção de 

sentido, interpretação da realidade e tomada de posições. 

Palavras-chave: mídia, enquadramento, economia, Jornal Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The brazilian media historically interprets political and economic facts from certain 

interests and points of view - which is to a certain extent natural, in view of the effective 

impossibility of neutrality. Closely observed in practical examples, in the reporters' texts, 

in the transmitted images and in the sources speeches, these interpretations can be very 

illuminating in the complex relationship between the media, the state and the financial 

Market. It is in this context that the objective of this work: to analyze the choices and the 

framings of the main television news program of the country's media - Jornal Nacional, 

from Rede Globo de Televisão - in the face of the facts of the Brazilian economy and of 

actions and omissions of the federal governments, in three months before the 

impeachment of President Dilma Rousseff and three months after the installment of 

President Michel Temer. Using methodologies of content analysis and discourse analysis, 

mainly with Valencia Analysis Methodology and with identification of framings, were 

analysed 248 news of the Jornal Nacional in the considered periods, observing the 

scheduled subjects, the forms of approach constructed and the points of views privileged. 

It was identified that the Jornal Nacional conveyed a view contrary to the Dilma 

government and more balanced in the Temer government, and demonstrated positions 

aligned with those of the financial market - for example in defense of a radical cut in 

public spending and the approval of labor and social security reforms, despite majority 

opinion of the population contrary to these points. It is concluded that the Jornal 

Nacional, by not opening space to the contradictory, by defending government actions 

unwanted by the population and by modifying its position faced with the two 

governments, again, as in other moments of its history, did not respect what it preaches 

itself Rede Globo and what is expected of a company that uses a public servisse: 

exemption, openness to the adversary and consideration of public opinion.. In order to 

study all of that, it is assumed that studies on communication are related to the social 

sciences as a whole, insofar as they analyze the constructions, interests and contradictions 

of an actor endowed with strong symbolic power in the conflictive struggle to meaning 

construction, interpretation of reality and taking positions. 

Keywords: media, framing, economy, Jornal Nacional 
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INTRODUÇÃO 

 

A mídia, como importante mediador entre os fatos e o público, tem, em tese, 

grande responsabilidade em contribuir com a difusão das informações e, idealmente, com 

a explicitação da profundidade, historicidade e meandros da realidade econômica e dos 

papéis que são tomados, os que não são tomados e os que poderiam ser tomados pelo 

Estado no sentido de melhorar a situação socioeconômica e o desenvolvimento social dos 

brasileiros. E essa discussão torna-se ainda mais fundamental tendo em vista as 

características de centralidade1 e concentração da mídia no Brasil, cujos discursos 

possuem grande capilaridade e influência na luta pela hegemonia, difusão de discursos e 

tomada de decisões por parte da população e do Estado2.  

O papel desempenhado pela mídia na sociedade é objeto de diversos estudos nas 

ciências sociais. Os enquadramentos, agendamentos e posicionamentos da mídia sobre 

determinados temas socialmente relevantes foram e continuam sendo analisados por 

estudiosos da sociologia, economia, ciência política e comunicação social. De fato, em 

um país com uma mídia tão forte e concentrada, que tem grande poder de influência na 

política e na sociedade, é fundamental que existam análises detalhadas sobre as 

produções, os pontos de vista, as tendências e as influências da mídia. Soma-se a isso a 

gradual ampliação do acesso à internet, que vem alterando a lógica unilateral e 

concentrada da grande mídia, possibilitando espaços de contraposição, crítica e exposição 

de fatos e pontos de vistas diferentes e eventualmente ausentes das transmissões 

predominantes. 

Para materializar essa discussão das construções da grande mídia, foi escolhido 

para o estudo de caso o telejornal mais importante do país: o Jornal Nacional, da Rede 

Globo de Televisão, que há mais de três décadas é líder de audiência, alcance e influência 

no Brasil. Embora seu prestígio tenha diminuído um pouco nos últimos anos, ainda não 

há qualquer outro programa jornalístico, de qualquer outro meio, que ameace a 

hegemonia do JN3. Dada sua importância, o telejornal já foi objeto de inúmeros estudos 

                                                           
1 Braga (2001) traz três razões para a centralidade da mídia: foi o fenômeno sócio-histórico estimulador e 

gerador da percepção e problematização do “comunicacional”, tem grande presença nas interações sociais 

contemporâneas e põe em causa modos habituais de conversação social. 
2 Vários estudiosos reafirmam essa influência provocada pela mídia na sociedade, embora não seja uma 

manipulação unilateral como outrora se pensava (ABRAMO, 2016; BOURDIEU, 2013; LIMA, 2006; 

NEVES, 2008; SOUZ, 2016; TRAQUINA, 2000). 
3 Na semana de 18 a 24/09/2017, por exemplo, o site Kantar Ibope Media indicou que 31,2% dos domicílios 

brasileiros dos 15 principais mercados estavam ligados no Jornal Nacional todos os dias, contra 7,1% do 

Jornal da Record e 4,2% do Jornal da Band (KANTAR, 2017). Apesar de ainda ter um alcance 
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acadêmicos nas ciências sociais e na comunicação social, com discussões, por exemplo, 

sobre cobertura e enquadramento de eleições, de manifestações e de governantes. 

Pesquisa feita pelo autor no Banco de Teses da CAPES no dia 30/09/2017 encontrou 173 

dissertações de mestrado e 56 teses de doutorado realizadas de 1992 a 2017 que tiveram 

o Jornal Nacional como objeto principal de pesquisa. 

Quais são e como se dão as escolhas e as abordagens do Jornal Nacional com 

relação aos fatos recentes da economia brasileira, em especial daqueles que tratam das 

ações e omissões do Estado diante da crise? Esta é a problemática geral a que esta 

dissertação se propõe a responder.  

Diante desta problemática, o estudo tem como objetivo geral analisar e 

problematizar os enquadramentos e agendamentos construídos pelo Jornal Nacional com 

relação a fatos da política econômica brasileira antes e depois do impeachment da 

presidenta Dilma Rousseff.  

E como objetivos específicos: (i) discutir a relação entre mídia e temas 

publicamente relevantes (política, economia, desenvolvimento social); (ii)  identificar se 

houve no Jornal Nacional a defesa de determinada concepção de Estado; (iii) verificar se 

houve mudança de postura do telejornal diante do governo Dilma Rousseff e diante do 

governo Michel Temer com relação à situação econômica do país e às ações e omissões 

do governo federal; (iv)  problematizar os enquadramentos e agendamentos do Jornal 

Nacional a partir de artigos e notícias publicadas em outros meios de comunicação; (v) 

identificar interesses explícitos e implícitos nos discursos do Jornal Nacional; (vi) 

identificar se o Jornal Nacional em suas matérias respeitou princípios básicos do 

jornalismo que são cobrados pela própria Rede Globo, como isenção, abertura ao 

contraditório e pluralidade; (vii) discutir, a partir de matérias do telejornal, assuntos de 

grande relevância para a sociedade brasileira.  

As seguintes hipóteses nortearam o estudo com relação ao enquadramento, 

agendamento e aprofundamento dos assuntos: (i) no período anterior ao afastamento de 

Dilma Rousseff, a agenda concentrou-se na má situação econômica do país, com 

enquadramento predominantemente negativo, e no período posterior concentrou-se nas 

medidas tomadas pelo governo Michel Temer para melhorar a economia, com 

enquadramento predominantemente positivo; (ii) O espaço dado a cada um dos assuntos 

econômicos atendeu principalmente aos interesses da Rede Globo como um ator político 

                                                           
considerável, o Jornal Nacional, segundo o jornalista Paulo Nogueira, perdeu metade da audiência que 

tinha no final dos anos 1990 (NOGUEIRA, 2015b).  
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e econômico; (iii) Em geral, nas notícias relacionadas a política econômica, o Jornal 

Nacional construiu enquadramentos que, majoritariamente, privilegiaram um dos lados 

do debate, o que defende a necessidade de mais mercado e menos Estado. 

No que refere aos procedimentos metodológicos do estudo, as categorias chaves 

de análise são enquadramentos e agendamentos no telejornal, observados a partir de 

metodologias de análise de conteúdo – em especial a Metodologia de Análise de 

Valências (MAV) – e análise do discurso – em especial as análises de enquadramento. As 

principais referências teóricas com relação a estas metodologias foram Laurence Bardin, 

Robert Entman, Helena Brandão e João Feres Júnior, além de inúmeros artigos, teses e 

dissertações que analisaram enquadramentos construídos pela mídia, em especial as 

dissertações de Breno Lima Moreira e Flora Neves, a tese de doutorado de Paulo 

Fernando Liedtke e livros e artigos de Venício Lima.  

O universo da pesquisa empírica foi o principal telejornal brasileiro – o Jornal 

Nacional, da Rede Globo – e o corpus de análise se constituiu de matérias que trataram 

explicitamente de fatos da economia nacional e de ações ou omissões do governo federal 

brasileiro com relação à economia e/ou a aspectos a ela relacionados. Os períodos 

considerados para análise foram dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016 (período 

1) e outubro, novembro e dezembro de 2016 (período 2). Nas 158 edições do JN deste 

período foram identificadas 248 notícias/reportagens sobre política econômica que 

trataram explicitamente da situação da economia brasileira ou de ações ou omissões do 

governo federal brasileiro com relação à economia e/ou a aspectos a ela relacionados. 

As matérias foram organizadas em uma tabela com as seguintes segmentações: 

data, título, formato, duração, assunto, valência com relação ao governo federal, trechos 

e observações para análise. As fontes ouvidas pelas matérias foram também organizadas 

em uma outra tabela, contendo o nome do especialista, o cargo, a data de veiculação, o 

título da matéria e a transcrição de toda fala. Essas tabelas foram utilizadas como 

referência e indicativo para todo o trabalho empírico.  

Além de organizar os dados nestas tabelas, também foram realizadas análises dos 

enquadramentos construídos pelas matérias, identificando o problema apresentado pela 

matéria, a causa deste problema, o julgamento moral e a recomendação de tratamento. 

Estes elementos foram suficientes para identificar qual o enquadramento que o telejornal 

construiu em cada reportagem.  

A pesquisa analisou o noticiário do Jornal Nacional nos períodos considerados 

sob três diferentes (embora conexos) aspectos: a) enquadramento com relação ao governo 
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federal, considerando cada matéria como favorável, contrária ou neutra; b) agendamento 

dos assuntos, com contabilização e análise da quantidade e do conteúdo das matérias de 

cada um dos quinze assuntos considerados; c) aprofundamento qualitativo em matérias 

de três assuntos: política fiscal, reforma trabalhista e reforma previdenciária.  

O primeiro passo consistiu na identificação das matérias relacionadas ao tema, 

pré-análise, identificação das unidades de análises relevantes, tabulação das matérias, 

indicando se a valência foi favorável, contrária ou neutra com relação ao governo federal 

de ocasião e indicando qual o assunto predominante dentre os seguintes: política fiscal, 

produção e venda, emprego e desemprego, consumo e crédito, avaliação e crédito 

internacional, câmbio e bolsa de valores, inflação, impostos, juros, situação geral da 

economia brasileira, orçamento público, exportação e importação, reformas, renda e fatos 

políticos. Essas divisões deram indicações com relação aos enquadramentos e 

agendamentos do Jornal Nacional. 

Enquanto os dois primeiros aspectos observaram de forma mais ampla e 

quantitativa os assuntos abordados, inferindo conclusões a partir do tempo e da 

recorrência de cada tema, o terceiro momento consistiu na seleção de três temas 

macroecônomicos: política fiscal, reforma trabalhista e reforma previdenciária. A política 

fiscal diz respeito aos gastos e às receitas do governo, reflete o conjunto de medidas pelas 

quais o governo arrecada receitas e realiza despesas de modo a cumprir suas funções de 

estabilização macroeconômica, redistribuição da renda e alocação de recursos.  Os 

noticiários sobre política fiscal podem envolver notícias e discussões sobre tamanho, 

abrangência e direcionamento dos gastos públicos, qualidade do gasto público, impactos 

da política fiscal no bem-estar dos cidadãos, entre outros aspectos. A discussão sobre as 

reformas envolve o escopo, as alterações que podem resultar em ganhos/perdas de direitos 

sociais para trabalhadores, alterações no sistema de proteção social, sobre a questão da 

progressividade/regressividade do sistema tributário e nos sistemas de financiamento 

previdenciário. Uma vez selecionados os temas, eles foram detalhadamente analisados, 

com utilização de técnicas de análise de conteúdo e análise do discurso para identificação 

de posicionamentos, pontos de vista e silenciamentos do Jornal Nacional e com utilização 

de produções de outros veículos de comunicação para contrapontos.   

Para cumprir com os objetivos, o relatório de pesquisa foi organizado em quatro 

capítulos. O primeiro, com a matriz teórica, trata da relação intrínseca entre comunicação 

(incluindo os estudos sobre mídia) e ciências sociais, sistematiza os paradigmas em 

disputa, indica tendências atuais, trata do papel da comunicação na sociedade e concentra-
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se em dois elementos construídos pela mídia e que são fundamentais para a presente 

pesquisa: o agendamento e o enquadramento. O primeiro compreende, em linhas gerais, 

as escolhas feitas pela mídia entre o que deve e o que não deve ser noticiado e a influência 

dessas escolhas no debate público. O segundo – o enquadramento – trata das formas, dos 

pontos de vista em que os fatos são transmitidos. As principais referências teóricas deste 

capítulo foram Joaquim Paulo Serra, Mauro Wolf, Denis McQuail e Pierre Bourdieu, 

além dos já citados com relação às partes mais metodológicas e técnicas de agendamento 

e enquadramento.  

O segundo capítulo trata da história da imprensa no Brasil, atendando-se em 

especial à constituição dos grandes conglomerados de comunicação, e da história da Rede 

Globo, demonstrando e exemplificando como a emissora foi criada e se consolidou de 

formas pouco democráticas e como em diversos momentos na história utilizou de seu 

alcance para beneficiar determinado ponto de vista.  

O terceiro capítulo delineia os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa 

e a matriz de base para o estudo da cobertura dos fatos econômicos no Jornal Nacional. 

Nesta parte são apresentadas e descritas as explicitações dos recortes, das justificativas e 

das técnicas utilizadas diante das 248 notas, notícias, indicadores e reportagens do 

telejornal que foram assistidas. Em síntese, as matérias foram inseridas em uma tabela 

com as seguintes referências: data, título, formato, duração, assunto, valência com relação 

ao governo federal, trechos e observações para análise. Grosso modo, foram utilizadas 

duas técnicas para as duas análises principais: a Metodologia de Análise de Valências 

(MAV) para identificar em cada matéria as valências contrárias, favoráveis ou 

neutras/ambivalentes ao governo federal de ocasião; e a análise de enquadramento das 

matérias relativas aos temas política fiscal, reforma trabalhista e reforma da Previdência, 

identificando pontos como problema, causa, julgamento moral e recomendação de 

tratamento conferidos pelo Jornal Nacional às matérias. 

O quarto capítulo trata da análise e sistematização dos dados de modo a extrair 

conclusões acerca da concepção de Estado presente no JN; das mudanças de postura do 

telejornal diante dos governos de Dilma Rousseff e de Michel Temer com relação à 

situação econômica do país e às ações e omissões do governo federal; dos 

enquadramentos e agendamentos do Jornal Nacional a determinados temas, inclusive 

considerando abordagens de outros meios de comunicação sobre os mesmos temas; de 

interesses explícitos e implícitos nos discursos e do desrespeito aos princípios de isenção, 
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abertura ao contraditório e pluralidade. Por último, são feitas as considerações finais, 

incluindo sistematização dos resultados, balanço das hipóteses e conclusões.  
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1. A COMUNICAÇÃO COMO CAMPO DE ESTUDOS DAS CIÊNCIAS 

SOCIAIS E SEU PAPEL NA SOCIEDADE  

 

As inúmeras formas das pessoas se comunicarem, de um gesto manual a sistemas 

eletrônicos, constroem, reconstroem e por vezes destroem relações sociais e formas de 

vivência em sociedade. A existência social pressupõe a capacidade e disponibilidade das 

pessoas em dialogar, conviver, chegar a entendimentos mútuos. Essa relação que parece 

básica é, porém, absolutamente complexa, a envolver distintas personalidades, interesses, 

experiências e conhecimentos, que podem se reforçar mutuamente, se chocar, gerar 

conflitos e rupturas por vezes trágicos. 

Mesmo quando se pressupõe uma fala com possibilidade de ambos interlocutores 

se manifestarem, por exemplo em uma interação face a face, ou mediada por aparelhos bi 

ou multilaterais, como telefone ou internet, ainda assim a relação dificilmente é 

igualitária. Na maioria dos casos, determinadas posturas, poderes e capacidades impõem 

mais proeminência e dominância para determinados agentes. 

 As formas da comunicação, manifestadas desde os primórdios da existência 

humana, complexifica-se com o avanço – ora gradual, ora abruto – das mediações 

tecnológicas que surgem ao longo de toda história. Momentos marcantes desse avanço 

estão situados no século XX, não por acaso chamado de “século da comunicação social” 

(SERRA, 2007, p. 61). Este período marca um caminho que vai da oralidade, da escrita e 

do início da imprensa aos meios eletrônicos e internet crescentemente massificados, 

mundializados e instantâneos. A comunicação de massa potencializa-se, tendo no século 

XX o surgimento de três dos seus principais veículos: rádio, televisão e, mais 

recentemente, a internet4. Essa complexificação e potencialização não é fruto apenas de 

fatores tecnológicos, mas também – e muitas vezes sobretudo – de outros, como o 

econômico, o político e o demográfico (SERRA, 2007). Assim como as mudanças, as 

inovações e as decadências de um e outro meio, os efeitos, as funções e os interesses das 

publicações midiáticas dependem de modo fundamental do contexto histórico. 

 Foi no século XX, com o surgimento dos meios de comunicação de massa, que se 

começa a se pesquisar a comunicação em todos seus aspectos. De fato, por essa relação 

                                                           
4 Não há absoluto consenso em se considerar a internet como um meio de comunicação de massa, sobretudo 

devido à sua característica rizomática, interativa e plurilateral, o que contrasta, portanto, com a lógica 

tradicional em que convencionou historicamente a designar a massa diante da comunicação: uma grande 

coletividade receptora de mensagens de pouquíssimos emissores. McQuail (2003) lembra, porém, que há 

um certo caráter global dos novos media e que não há uma indicação clara de desmassificação e 

fragmentação das audiências. 
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dialética com a sociedade, por tornar-se um elemento central da sociedade moderna, por 

influenciar na percepção da realidade que as pessoas possuem sobre o mundo, por ser 

uma forma avançada do pressuposto básico de vivência em comunidade, por dar a ver – 

em suas transmissões mas também em seus interesses e atividades – aspectos relevantes 

da realidade, por omitir outros tantos e por outros motivos, a mídia é um campo5 de 

pesquisa fértil para as ciências sociais. Assim, são muitos os estudos e trabalhos de 

pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, em especial das ciências humanas e 

em específico das ciências sociais, sobre o campo comunicativo. Não é sem razão que os 

estudos da comunicação tenham surgido no âmbito da sociologia, afinal “as questões mais 

fundamentais para a sociedade – as que se referem à distribuição e ao exercício do poder, 

à gestão dos problemas e aos processos de integração e de mudança – dizem todos respeito 

à comunicação” (MCQUAIL, 2003). Desde o início, a abordagem sociológica se impôs 

como “pertinência fundamental dos estudos sobre os meios de comunicação”, e já se 

demonstrava de antemão “o reconhecimento da necessidade de um estudo 

multidisciplinar dentro desse quadro sociológico” (WOLF, 1987, p.12). 

 O conhecimento das teorias, paradigmas e tendências dos estudos da comunicação 

de massas é fundamental para se compreender melhor aspectos tecnológicos, sociais e 

econômicos das sociedades e para se colocar em prática um estudo de caso de um produto 

de um expoente desta comunicação amplificada. Ademais, pesquisas em comunicação 

podem colocar em relevo aspectos ocultos que geralmente passam desapercebidos – esta 

é, a propósito, uma tarefa importante da sociologia, como lembra Bourdieu (2013), e que 

pode minimizar a violência simbólica que se exerce nas relações sociais em geral e nas 

de comunicação mediática em específico. O campo de comunicação constitui-se, assim, 

como um espaço de preocupação que encontra lugar adequado “no conjunto de estudos 

que compõem a vasta abrangência das preocupações com o desenvolvimento de 

conhecimento sobre o Homem e sua Sociedade” (BRAGA, 2001).  

 

1.1. Histórico dos estudos sobre a comunicação de massas 

 

A comunicação em sentido amplo, como uma interação social por meio de 

mensagens, é estudada pelo menos desde Platão, mas em seu sentido moderno, como uma 

                                                           
5 Dizer que a comunicação se constitui como um campo significa dizer que há a “objetivação de um espaço 

de estudos, reflexões e pesquisa percebidos largamente como relevantes” (BRAGA, 2001, p. 11), gerando 

um estatuto acadêmico formal do campo, como base adequada para as reflexões a serem feitas.  
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comunicação mediatizada – ou seja, que torna acessível a um público potencialmente 

vasto e distante mensagens sobre fatos ou opiniões por via de um ou mais meios – o 

estudo tem histórico bem mais recente6. Embora tenham havido estudos acadêmicos de 

uma “sociologia da imprensa” no final do século XIX, com autores como Comte, Le Bon, 

Tarde, Durkheim, Simmel e Weber (SERRA, 2007), é mais comum situar a origem efetiva 

das ciências da comunicação7 no início do século XX, de modo praticamente simultâneo 

ao surgimento de seu principal objeto de pesquisa – a comunicação de massa, que dá as 

primeiras demonstrações de sua possível força de influência e manipulação no período 

entreguerras. Neste período, os estudos e universidades se concentravam na Europa, mas 

é nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra, que a comunicação foi efetivamente 

articulada como tal. 

Ao longo do século XX é possível identificar duas grandes perspectivas de 

abordagem com relação aos efeitos da comunicação, marcando todo o desenvolvimento 

desta nova disciplina científica: uma crítica, mais atenta às relações entre os meios de 

comunicação e as questões sociais – mais característica da Europa – e outra administrativa 

(ou aplicada), voltada para estudos mais empíricos e pontuais sobre questões objetivas da 

comunicação de massa - tendência americana (WOLF, 1987; ESTEVES, 2002; 

MCQUAIL, 2003). A primeira uma “sociologia do conhecimento” e a outra um “estudo 

das comunicações de massa” (WOLF, 1987, p.12). Importante ressaltar que o presente 

trabalho não se enquadra exclusivamente em uma ou outra perspectiva, mas vale-se do 

histórico, da aplicação e das problemáticas de ambas, na medida em que se preocupa com 

o papel, a inserção, as contradições e as influências da mídia no sistema social, como 

também se vale de análises objetivas e quantitativas de um exemplo concreto da imprensa 

nacional. 

                                                           
6Tanto nesta primeira parte teórica quanto no estudo de caso, este trabalho trata predominantemente dos 

meios de comunicação de massa, ou seja, de mensagens de um ou mais produtores que alcançam uma 

grande, heterogênea e espalhada coletividade. Portanto, não será tratada a comunicação em sua forma mais 

elementar, como uma maneira básica de interação e diálogo entre pessoas. Assim, neste item, o histórico 

das teorias da comunicação é muito mais o histórico das teorias de comunicação de massas, embora em 

muitos pontos sejam absolutamente coincidentes. 
7O termo ciências da comunicação aparece em alguns teóricos na perspectiva assinalada por Berger e Chaffe  

(1987:17 apud MCQUAIL, 2003), de uma “ciência que pretende compreender a produção, processamento 

e efeitos dos sistemas de símbolos e sinais pelo desenvolvimento de teorias testáveis, com generalizações 

adequadas que expliquem fenômenos associados à produção, processamento e efeitos”. McQuail (2003, p. 

9/10), porém, ressalta que este conceito embora seja muito aplicável, é mais dirigido ao estudo quantitativo 

do comportamento comunicacional e que a ciência da comunicação não é autossuficiente dada “as origens 

do estudo da comunicação em muitas disciplinas e a natureza alargada das suas questões, provenientes dos 

campos econômico, jurídico, político, ético, cultural”. 
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Embora esse dilema exista até hoje e ambas as problemáticas estejam 

simultaneamente em grande parte dos estudos, é possível empreender uma aproximação 

generalista que indica que a administrativa foi o chamado “paradigma dominante”, que 

deu a tônica das pesquisas em comunicação de meados dos anos 1920 ao início dos anos 

19608, e a crítica, que vem em sequência, sobretudo após a viragem dos anos 1970, 

contesta e desconstrói a lógica anterior por meio de um pluralismo de paradigmas, teorias 

e metodologias de estudo. 

De toda forma, a comunicação é extremamente complexa para que um ou outro 

modelo possa dar conta de todas suas nuances, efeitos, potencialidades e situações. 

Mesmo as divisões teóricas dos paradigmas da comunicação são amplas e variadas, com 

diversas sistematizações de esquemas e períodos9. A este trabalho não cabe aprofundar-

se nestes termos, bastando optar por divisões que ajudem a reforçar a relação entre 

comunicação e sociologia e estabelecer bases teóricas para melhor compreensão do objeto 

de estudo em tela. 

 

1.2. Paradigma dominante: funcionalismo e comunicação como transmissão 

massiva linear e unidirecional  

 

 A linha paradigmática que deu origem e dominou por quase cinquenta anos os 

estudos sobre a comunicação tem como fundamento um olhar que vê as mensagens da 

comunicação em sua forma mais funcional, linear e objetiva, tendo como método 

científico o estudo empírico, quantitativo e estatístico. A afirmação e consolidação deste 

chamado “paradigma dominante” se dá dos anos 1920 a meados dos anos 1960, período 

em que a área é dominada por pesquisas empíricas sobre os efeitos da comunicação que 

acabavam por se ater às mensagens transmitidas, às suas funções, aos seus efeitos de curto 

prazo e às afirmações de poder. Muito embora tenha sido posteriormente criticado e 

superado por ter reduzido a comunicação a uma transmissão linear de efeitos, não 

                                                           
8Essas datações redondas serão feitas ao longo deste capítulo mais como forma de dividir para melhor 

compreender as tendências de cada período, mas vale ressaltar que nos estudos de comunicação e mesmo 

de sociologia os paradigmas e tendências não se alteram em datas tão estanques, e sim se entrecruzam ao 

longo do tempo e influenciam-se mutuamente. 
9DeFleur e Ball-Rokeach (1988, apud SERRA, 2007), por exemplo, dividem os paradigmas das ciências 

da comunicação em quatro: funcionalismo estrutural, evolução social, modelo do conflito social e 

interacionismo simbólico, destacando qual o papel social que cada um atribui à comunicação. Wolf (1987) 

divide os paradigmas (ou “modelos”) em informacional, semiótico-informacional e semiótico-textual. E 

Rosengren (1983 apud SERRA, 2007) trata dos paradigmas funcionalista, interpretativo, humanista-radical 

e estrutural-radical. McQuail (2003) levanta três perspectivas principais: estrutural, comportamental e 

cultural. 
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considerando satisfatoriamente as diversas e variadas possibilidades de apresentações, 

usos, apropriações e interpretações dos meios de comunicação, tal paradigma é de grande 

contribuição para os estudos da comunicação e para o estabelecimento de um olhar cético 

com relação aos veículos de massa. Cumpre destacar o contexto histórico em que surge e 

se consolida tal paradigma. O aparente sucesso da influência das propagandas de 

determinadas posições nas duas grandes guerras e sobretudo no nazismo, parecia 

confirmar o poder ilimitado e direto da imprensa escrita e, mais tarde, da rádio e da 

televisão. É importante, em qualquer consideração das teorias de comunicação, tomar o 

cuidado de não as ver com o viés exclusivamente tecnológico sem atentar-se para uma 

série de outros elementos, da realidade social, econômica e cultural. 

 A teoria hipodérmica é o marco inicial e um dos mais importantes do paradigma 

dominante. Para este modelo de “estímulo-resposta”, as mensagens atingem direta e 

pessoalmente cada elemento do público, que recebe de forma dócil, uniforme e 

homogênea, tal qual a agulha de uma seringa penetrando na pele (SERRA, 2007; WOLF, 

1987). Os efeitos dos media são, nessa visão, ilimitados. 

 O sociólogo e teórico da comunicação norte-americano Harold Lasswell foi o 

responsável por fundamentar a teoria hipodérmica e por indicar suas deficiências e 

necessidade de superação. 

A teoria hipodérmica defendia uma relação direta entre a exposição às 

mensagens e o comportamento: se uma pessoa é ‘apanhada’ pela propaganda, 

pode ser controlada, manipulada, levada a agir. Este é o ponto de partida que 

toda pesquisa posterior tenta modificar mais ou menos totalmente (WOLF, 

1987, p. 23). 

 

 Com a ampliação e variação dos estudos, percebeu-se que o comportamento 

humano não se reduzia de maneira tão passiva a um modelo de estímulo-resposta. Os 

efeitos das mensagens não podiam ser dados como certos. 

 Novas pesquisas dão continuidade e de alguma forma rompem com os 

pressupostos da teoria hipodérmica, passam a considerar que os efeitos possuem grande 

dependência do contexto social, e não tanto do conteúdo. O estudioso que mais marca 

esta viragem é o sociólogo austríaco Paul Lazarsfeld. Em pesquisas empíricas nos anos 

1930, 1940 e 1950 de análise de conteúdo, caracterização dos ouvintes e estudos sobre as 

satisfações, Lazarsfeld identifica, por exemplo, que as escolhas das pessoas pelos 

candidatos nas eleições não correspondiam diretamente ao alcance e à quantidade de 

propaganda. Um grande contributo deste teórico para a sociologia da comunicação são 

duas propostas originais: o modelo de “fluxo de comunicação de dois níveis”, em que 
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identifica que a influência das mensagens da comunicação depende em grande medida 

dos líderes de opinião; e a teoria dos efeitos mínimos, que coloca em causa a conclusão 

de Lasswell de que a difusão das mensagens seria linear e uniforme no tecido social 

(ESTEVES, 2002).  

 Ainda nesta ótica da sociologia funcionalista, surgem várias outras teorias e 

estudos na Europa e sobretudo nos Estados Unidos, quase todas a partir dos grupos de 

referência de Lazarsfeld. 

 Com o avanço do tempo e dos estudos, o paradigma dominante foi sendo 

considerado reducionista nos planos epistemológico, ontológico, metodológico e plano 

político (SERRA, 2007). Em consequência, “todos e cada um dos pressupostos do 

‘paradigma dominante’ foram sendo postos em causa por teorias, seja contemporâneas 

seja posteriores, pressupondo paradigmas alternativos” (SERRA, 2007, p. 18). 

 De toda forma, os primeiros anos de estudos sobre a comunicação já trazem, entre 

outros –  um elemento que acaba sendo de grande importância para a sequência das teorias 

e inclusive para o presente trabalho: o embate entre, de um lado, efeitos totais e 

manipulação, e, de outros, efeitos limitados com influência que depende de outros fatores, 

como líderes de opinião, persuasão psicológica, contexto socioeconômico e fatores 

sociais dos destinatários. Para efeitos da presente pesquisa, será destacada a força de 

alcance, poder e influência da grande mídia brasileira, sem deixar de considerar que as 

pessoas não recebem as mensagens de forma passiva, homogênea e acrítica. 

 

1.3. Paradigmas alternativos: crítica à produção midiática e ao modelo 

transmissivista, rejeição da neutralidade e desconstrução do paradigma 

dominante 

 

 Embora já existissem desde o início das pesquisas em comunicação, as teorias e 

estudos alternativos, que se diferenciavam das lógicas do paradigma dominante 

funcionalista, tiveram pouca influência e visibilidade até meados dos anos 1960, quando 

enfim passaram a ditar o ritmo da área. Como ressalta McQuail (2003), sempre foi muito 

difícil provar quaisquer efeitos dos meios de comunicação, portanto novas ideias que 

consideravam outros aspectos no tortuoso caminho da comunicação passaram a ser 

valorizadas. 

 Para Esteves (2002), o poder dos meios de comunicação é visto, nos anos 1920, 

com muita dramatização e até certa ingenuidade; nos anos 1950 e 1960 com uma obsessão 

tranquilizadora, desconsiderando tamanha influência; e a partir dos anos 1970 com caráter 
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cumulativo dos efeitos, vistos como indiretos e de longo prazo, que portanto precisam de 

pesquisas de maior tempo, com métodos qualitativos. É de fato os anos 1970 que se dá 

essa viragem, gerando uma nova sociologia da comunicação, 

 

que alia às preocupações tradicionais sobre os efeitos e funções dos meios de 

comunicação, novas preocupações tradicionais sobre os efeitos e funções dos 

meios de comunicação, novas preocupações relacionadas com o 

funcionamento da Opinião Pública nos nossos dias, a importância social do 

jornalismo no atual discurso político e o papel geral dos meios de comunicação 

na construção social da realidade (ESTEVES, 2002, p. 23). 

 

 Enquanto antes a concentração era muito mais em efeitos imediatos (de eleições, 

por exemplo), agora passa-se a pensar em efeitos mais amplos, institucionais e sociais, 

passa-se para “cognições em vez de atitudes e afetos, e para fenômenos coletivos como 

climas de opinião, estruturas de crença, ideologias, padrões culturais e formas 

institucionais de produção midiática” (MCQUAIL, 2003, p. 426). 

 Resumidamente, os paradigmas alternativos, em geral, têm visão crítica da 

sociedade e rejeição do valor da neutralidade, rejeitam o modelo de transmissão da 

comunicação, têm uma visão não-determinista da tecnologia e das mensagens dos media, 

adotam uma perspectiva interpretativa e uma metodologia qualitativa, têm preferência 

por teorias culturais e político-econômicas e preocupam-se amplamente com a 

desigualdade e fontes da oposição na sociedade (MCQUAIL, 2002). Novamente na 

história, portanto, não é possível pensar o campo dos estudos em comunicação a partir de 

uma visão prioritariamente tecnológica. A direção dos estudos é dada muito fortemente 

em virtude das tendências e amadurecimentos do pensamento diante da realidade social, 

política e econômica do mundo. As próprias percepções sobre os efeitos têm muito a ver 

com o período e a situação social e, lembra McQuail (2003), provavelmente o efeito, a 

capacidade, o poder dos media também varia a depender do tempo e história: a influência 

potencial, portanto, não é constante. 

 Uma das principais inspirações ideológicas para boa parte das perspectivas críticas 

é o socialismo e o marxismo e tem grande impulso com a Escola de Frankfurt, que 

considera o processo de comunicação de massas como manipulativo e opressivo, mas 

encara o sentido como construído e as mensagens como decodificadas de acordo com a 

situação social e os interesses da audiência receptora (MCQUAIL, 2003). 

 Há, nessa nova perspectiva, duas tendências consideráveis: uma mais crítica, que 

se opõe radicalmente aos métodos e pensamentos dos empíricos e que considera os meios 
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de comunicação de massa como aparatos estandartizados que divulgam uma imagem do 

mundo favorável à classe dominante – e tem como teóricos pensadores como Theodor 

Adorno, Max Horkheimer, Wright Mills, Herbert Marcuse, Henry Lefebvre e Louis 

Althusser; e outra mais interpretativa e qualitativa, que tem nos culturalistas a sua 

principal vertente e que trata da análise e interpretação das diversas formas de expressão 

cultural dos povos, considerando a criticidade e proatividade da recepção – nomes como 

Edgar Morin, Stuart Hall, Richard Hogard, Raymon Williams e Antônio Gramsci 

(MCQUAIL, 2003; SERRA, 2007). 

 Ao contrário da tendência cada vez maior das disciplinas por especializarem-se, a 

teoria crítica pensava os fenômenos de modo analítico, procurando entender a sociedade 

como um todo e considerando os fatos sociais como produtos de uma situação histórico-

social específica. E a originalidade e fôlego da teoria crítica está justamente em enfrentar 

as novas temáticas societárias da época, como o autoritarismo, a transformação dos 

conflitos sociais e a indústria cultural como fenômenos estruturais da sociedade 

contemporânea. 

 Termo cunhado por Adorno e Horkheimer em Dialética do Esclarecimento, a 

‘indústria cultural’ remete a um sistema mercadológico de produtos midiáticos que 

estandartiza, padroniza e organiza, reforçando uma identidade de domínio e conservação 

e uma lógica de consumo sem qualquer autonomia do indivíduo (WOLF, 1987). 

 Para Wolf (1987), nenhum tipo de análise dos meios de comunicação de massa e 

de seus efeitos pode ignorar as caraterísticas essenciais da indústria cultural. Os estudos 

sobre esses meios precisam levar em conta suas estruturas multiestratificadas e os efeitos 

das mensagens ocultas. Embora sejam difíceis de compreender e estudar, as relações entre 

os diversos níveis das mensagens não são casuais ou privadas de finalidade. Ao contrário, 

tendem a canalizar a reação do público, reforçando a suspeita de que boa parte dos 

espetáculos televisivos produzem ou reproduzem mediocridade, inércia intelectual e 

credulidade que parecem se adequar aos preceitos totalitários, ainda que transpareçam 

mensagens democráticas e plurais. 

 Embora tenham sido muito criticadas e evitadas devido à sua radicalização na 

consideração da estrutura de manipulação e unilateralidade dos meios de comunicação de 

massas, as concepções da indústria cultural em específico e da teoria crítica em geral 

podem contribuir significativamente com observações críticas, analíticas e contextuais 

dos produtos e ações de veículos de comunicação dominantes, como é o caso da Rede 

Globo no Brasil. Como lembra McQuail (2003) a reflexão da teoria crítica é relativamente 
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antiga e foi feita pensando-se em determinado contexto, mas foi e ainda é muito influente 

nas ciências da comunicação. 

 Outro importante herdeiro da teoria crítica que trata da comunicação é o filósofo 

e sociólogo alemão Jurgen Habermas, com perspectivas relativamente distintas em suas 

obras: na década de 1960, ainda por grande influência de Adorno e Horkheimer, 

Habermas traz, sobretudo em Mudança estrutural da esfera pública, uma visão 

pessimista do impacto dos meios de comunicação, como componentes de uma esfera 

pública burguesa unificada e elitista que exclui os pontos de vista, os interesses e as 

necessidades das outras classes (HABERMAS, 1984; MARQUES, 2008). Após os anos 

1980, Habermas revisou muitas de suas ideias originais de esfera pública, mantendo a 

percepção da diferença de poderes e de posições neste espaço mas ressaltando a 

possibilidade de sobreposição dos diferentes públicos, a existência de diferentes níveis de 

esfera pública e a existência de uma multiplicidade de espaços discursivos e modos de 

comunicação, definindo a deliberação pública como um importante instrumento de 

diálogo, de socialização e de decisão (MARQUES, 2008; LOSEKANN, 2009).  

 

Ainda que reafirme os aspectos contraditórios dos meios de comunicação, a 

produção atual de Habermas define o sistema dos media como um espaço 

marcado por algumas características específicas, tidas como essenciais ao 

fortalecimento e à manutenção das estruturas deliberativas que fazem parte da 

dinâmica democrática das sociedades contemporâneas (MARQUES, 2008, p. 

25) 

 

  Outra área de interesse e reflexões que foi se constituindo em oposição ao 

paradigma dominante foi a dos estudos culturais, que tinham como objeto de análise não 

os meios de comunicação de massa ou seus efeitos, e sim a “definição da nova forma de 

cultura da sociedade contemporânea” (WOLF, 1987, p. 87). É um sistema da cultura, da 

civilização e da história que se constitui “como um conjunto de símbolos, valores, mitos 

e imagens que dizem respeito quer à vida prática quer ao imaginário coletivo” (WOLF, 

1987, p. 87). 

 Essa forma de interpretar as diversas formas de expressão cultural de um povo não 

deixa de considerar a natureza industrial de produtos de consumo massivo, as técnicas de 

estandartização, o peso das estruturas burocráticas e as tendências à homogeneização, 

ressaltando, porém, a dialética existente entre o sistema de produção da indústria cultural 

e as necessidades culturais do povo. De certa forma, os estudos culturais “deslocaram as 

questões relacionadas à comunicação e à mídia dos paradigmas dominantes nos países 



24 
 

intelectualmente hegemônicos […] para a complexa dinâmica da cultura contemporânea, 

palco de construção das representações sociais e da disputa pelo poder” (LIMA, 2014). 

 Stuart Hall, um dos mais importantes nomes dessa vertente, deixou, dentre outras, 

duas grandes contribuições na área dos estudos dos sistemas de mídia: uma sobre o papel 

da audiência na interpretação das mensagens da mídia e outra sobre a comunicação como 

campo autônomo do conhecimento (LIMA, 2014), posturas que exerceram e continuam 

a exercer grande influência nos estudos sobre a comunicação. Hall, com sua tradição 

marxista, também ressalta que “a prática da significação pela linguagem estabelece mapas 

de significado cultural que promovem o domínio da ideologia da classe dominante, 

especialmente o estabelecimento de uma ideologia” (MCQUAIL, 2003, p. 311). As 

notícias camuflam aspectos da realidade, fragmentam interesses, enfraquecendo a 

sociedade e impondo uma unidade imaginária de coerência. 

 A teoria crítica e a perspectiva dos estudos culturais são duas das diversas 

reflexões de contestação e desconstrução do paradigma dominante que ganharam força a 

partir dos anos 1970 junto com novas proposições de várias áreas do conhecimento, como 

a teoria dos media da Escola da Toronto, a semiótica, o estruturalismo, a fenomenologia 

e hermenêutica e a cibernética, que vão tornando o campo das ciências da comunicação 

cada vez mais complexo e multiparadigmático. 

  

1.4. Pluralismo paradigmático, teórico e metodológico: ampliação dos objetivos 

dos estudos, maior atenção à recepção e identificação entre o social e o 

comunicacional 

 

 Na esteira da teoria crítica, dos estudos culturais e das demais reflexões que 

contestaram e superaram os pressupostos administrativos, empiricistas e positivistas do 

paradigma dominante, passou a haver a partir de meados dos anos 1980 uma 

multiplicidade de estudos, paradigmas, disciplinas e teorias na área da comunicação. 

Apesar das diversidades de formatos, objetos e perspectivas, passou-se a dar atenção 

especial aos aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais dos fenômenos da 

comunicação. Superou-se, em certa medida, a visão de uma comunicação de massa 

unilateral que provoca influência e efeitos óbvios nos receptores homogêneos, acríticos e 

passivos. Passou a ser praticamente um consenso que o público adapta, interpreta, 

decodifica os conteúdos.  

 Mas, a nosso ver, há de se ter em conta também que tem havido uma certa 

supervalorização da recepção, como se o poder da mídia de influenciar, gerar efeitos, 
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construir consensos, reforçar preconceitos e determinar caminhos fosse quase inócuo 

diante da individualidade da recepção. Ao contrário, e é esta é a concepção de fundo do 

presente trabalho, os meios de comunicação de massa, mesmo considerando o aumento 

do alcance das novas mídias, a proatividade da audiência e as contradições das grandes 

empresas de mídia, ainda são de grande centralidade e poder e possivelmente exercem 

significativa influência, sobretudo em longo prazo, na percepção que a sociedade possui 

da realidade social, na determinação e formatação dos temas do debate público, na lógica 

de consumo, nos padrões de comportamento. 

 Os objetivos dos estudos dos conteúdos dos meios de comunicação, antes restritos 

à identificação dos efeitos, se alargaram enormemente, e atualmente os principais são: 

descrever e comparar a produção midiática; verificar se os media refletem a realidade 

social; tratar o conteúdo como reflexo dos valores e crenças sociais e culturais; observar 

as funções e efeitos dos media; avaliar o desempenho dos media; avaliar tendências 

organizacionais; analisar as audiências e analisar questões relacionadas a gêneros 

midiáticos, análise textual e do discurso (MCQUAIL, 2003). 

 Em geral, tem-se fortalecido uma identificação entre o social e o comunicacional, 

indo além de uma disciplina específica – fazendo a comunicação perpassar, pela 

linguagem, por todas as ciências. A comunicação não é um “objeto empírico ou material, 

mas antes um objeto formal: uma certa perspectiva ou ponto de vista sobre os fenômenos 

sociais e humanos” (SERRA, 2007, p. 28).  

 

1.5.  A autonomização relativa do campo jornalístico 

 

Em sua vasta obra, o sociólogo francês Pierre Bourdieu deixou contribuições para 

a reflexão sobre as relações entre a sociedade e a mídia, em especial o campo jornalístico 

e, dentro dele, a televisão. Segundo Ferreira (2005), há três perspectivas críticas nos 

estudos de Bourdieu sobre a mídia: nos anos 1960, a crítica aos conceitos de cultura de 

massa e a defesa da pesquisa empírica; nos anos 1970 e 1980, a crítica ao jornalismo 

como local de vulgarização dos campos político e acadêmico; e nos anos 1990 a crítica 

ao jornalismo como campo de autonomia incompleta, subordinado aos ditames do campo 

econômico, com efeitos e consequências nos demais campos. Esta última perspectiva, 

que tem em Sobre a Televisão a sua maior marca, contribui sobremaneira com as 

discussões do presente trabalho. 
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Inicialmente, há de se destacar que a noção de campo perpassa grande parte da 

reflexão de Bourdieu, e diz de um espaço estruturado, demarcado e codificado por 

determinados eixos, estruturas e aspectos, que se constrói socialmente e que, apesar de se 

diferenciar dos demais campos, só existe em relação a eles. O jornalismo, nessa visão, é 

um campo que foi construído em determinado período histórico – o capitalismo moderno, 

e isso é de grande relevância –, e possui sua estrutura, sua gramática, sua deontologia 

próprias de mediação da produção social de sentido, guardando relação direta com os 

campos político, artístico, científico e, destacadamente, mercadológico. Em Sobre a 

Televisão, Bourdieu ressalta duas importantes correlações do campo jornalístico 

televisivo com os demais campos: a sujeição às forças de mercado, o que acaba por tirar 

a autonomia da TV; e a perversa influência que essa sujeição, sobretudo em função da 

onipresente preocupação com os índices de audiência, gera sobre os demais campos, 

notadamente o artístico, o científico e o político, muitas vezes retirando-lhes a autonomia 

– um escritor passa a ter como meta escrever um best seller e um político se transforma 

em uma peça de marketing, por exemplo. O critério absoluto se torna o número de pessoas 

alcançadas. E isso não necessariamente garante qualidade, ao contrário, ironiza Bourdieu 

(2013, p. 37, tradução do autor), “historicamente todas as produções culturais que 

considera as melhores da humanidade foram realizadas a contracorrente da lógica do 

comércio”. 

Outros campos, assim, fecham-se em torno das lógicas, gramáticas e discursos do 

campo midiático, que ademais “não é aberto, mas constituído conforme as lógicas de 

produção jornalística” (FERREIRA, 2005, p. 38). Ainda assim, lembra Bourdieu, o 

campo artístico e o político guardam uma certa autonomia e são relativamente menos 

dependentes dos índices de audiência ou da lógica do mercado do que o campo 

jornalístico. Esta concepção será de grande relevância para o estudo de caso empreendido 

neste trabalho. 

A heteronomia do jornalismo – principalmente o da grande mídia – frente ao 

capital econômico, aos anunciantes e aos índices de audiência configuram, para a visão 

marxista, um campo de reprodução e manutenção dos privilégios de classe, servindo, por 

meio de seu poder simbólico, como um instrumento de imposição de interesses e da 

ideologia da classe dominante – a quem a grande mídia se dobra ou mesmo da qual faz 

parte.  

Cumpre destacar o próprio Bourdieu (2005) em O Poder Simbólico: as produções 

simbólicas são instrumentos que servem aos propósitos da ideologia dominante, criando 
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uma falsa homogeneização do mundo e cumprindo a função política de imposição ou 

legitimação da dominação, lançando mão de uma violência simbólica que ajuda a 

assegurar a dominação de uma classe sobre a outra – muitas vezes sem que os dominados 

e nem mesmo os dominantes se deem conta dessa relação. Os sistemas simbólicos 

distinguem-se entre si, cada um conforme seus meios de produção e seu contexto sócio-

histórico, e o campo jornalístico, sobretudo a partir do século XX, constitui-se enquanto 

um desses sistemas aparentemente autônomos, possuindo a notável especificidade de 

exprimir a realidade com certa fachada de objetividade. “O jornalista exerce uma forma 

de dominação (conjuntural não estrutural) sobre um espaço de jogo que ele construiu, e 

no qual ele se acha colocado em situação de árbitro, impondo normas de ‘objetividade’ e 

‘neutralidade’” (BOURDIEU, 2005, p. 55). Com o tempo, estabeleceu-se uma 

prerrogativa de que os jornalistas são os profissionais capacitados em definir o que de 

mais importante aconteceu para ser noticiado e a forma em que será noticiado, de tal 

forma que faz parecer natural a escolha por este ou aquele fato, por este ou aquele 

enquadramento. E na luta pela imposição de cada forma de ver o mundo, os campos 

disputam entre si a primazia do discurso: 

As estratégias discursivas dos diferentes atores, e em especial os efeitos 

retóricos que têm em vista produzir uma fachada de objetividade, 

dependerão das relações de força simbólicas entre os campos e dos 

trunfos que a pertença a esses campos confere aos diferentes 

participantes (BOURDIEU, 2005, p. 56) 

 

Ao longo deste trabalho, os conflitos entre os campos serão exemplificados, assim 

como a problemática da autonomização relativa do jornalismo, que é manifestada de 

diversas formas, incluindo o que se escolhe para transmitir e a forma em que se transmite, 

conceitos que veremos a seguir. 
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1.6. Agendamento 

 

Uma das perspectivas de destaque dos estudos em comunicação que ganham 

proeminência após os anos 1970 é a hipótese da agenda-setting, que trata da função de 

agendamento10 dos meios de comunicação de massa e tem em Maxwell McCombs e 

Donald Shaw seus principais teóricos11.  

 A hipótese foi sucintamente resumida por Cohen (1963 apud MCCOMBS; 

SHAW, 1972): “a imprensa pode não ser tão bem-sucedida em dizer em que o público 

deve pensar, mas é espantosamente bem-sucedida ao dizer sobre o que o público deve 

pensar”12. Ou seja, dependendo do que os meios de comunicação divulgam, “o público 

sabe ou ignora, presta atenção ou descura, realça ou negligencia elementos específicos 

dos cenários públicos” (SHAW, 1979, p. 96 apud WOLF, 1987, p. 128). O que é excluído 

dos meios de comunicação costuma também ser excluído do conhecimento das pessoas. 

E o que é incluído, é tratado pelas pessoas com a importância próxima à que é dada pela 

mídia. A hipótese não fala de persuasão e manipulação, mas sim da força que os meios de 

comunicação de massa possuem em determinar grande parte do que o público pensa e 

discute sobre a realidade social, sobretudo os fatos mais amplos, que não dizem respeito 

diretamente à vivência cotidiana de cada um. E, como reforça Liedtke (2006), o conceito 

de agenda-setting ganha ainda mais relevância quando é relacionado à formação da 

opinião pública em sociedades mediatizadas como o Brasil, em que a relação entre os 

meios de massa e a opinião pública é fundamental para se compreender como se 

constroem as agendas temáticas e questões públicas em debate.  

 Azevedo (apud LIEDTKE, 2006), resume o poder de agendamento em quatro 

aspectos: a mídia define quais são os temas, acontecimentos e atores relevantes para 

serem noticiados; enfatizando determinados temas, fatos e atores, a mídia cria uma escala 

de proeminências; adotando enquadramentos positivos e negativos, constrói atributos 

                                                           
10Segundo Maia e Agnez (2010), foi Traquina (2000 apud MAIA e AGNEZ, 2010) quem traduziu “agenda-

setting” por “agendamento”. Embora seja também uma redução, a tradução é suficiente para se 

compreender seus termos que são levantados neste trabalho. 
11McCombs e Shaw são sempre apontados como os fundadores dessas pesquisas, que se inspiraram em 

estudos de Walter Lippmann, que já em 1922 destacara “o papel desempenhado pelos meios informativos 

ao definirmos o nosso mundo, nos dizendo quais são os assuntos mais importantes que estão ao nosso 

redor” (COLLING, 2001, p.89). Mas o ponto alto do teste da hipótese do agendamento é de fato as 

pesquisas feitas por McCombs e Shaw com eleitores nos Estados Unidos em 1972, verificando o forte 

impacto e influência da mídia tanto no eleitor quanto nos candidatos (COLLING, 2011). 
12Tradução do autor. 
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sobre temas, acontecimentos e atores; e há uma correlação direta entre as proeminências 

dadas pela mídia e a percepção pública do que é relevante.  

 Pensemos em um exemplo próximo: a corrupção, que nos últimos anos passou a 

receber grande atenção da mídia e, consequentemente, da população, de políticos e de 

órgãos públicos. Sobre este tema cabem inúmeras discussões sobre possíveis opções e 

interesses da grande mídia brasileira e vale constatar que vários autores destacam a forma 

sensacionalista e recorrente com que a mídia vem tratando a corrupção nos últimos anos 

(BAPTISTA, 2016; JÚNIOR, 2011; LIMA, 2013; SOUZA, 2016). Tem-se, como 

hipótese, que em função dessa excessiva cobertura, a mídia tem sido uma das grandes 

responsáveis pelo agendamento do tema na opinião pública e na própria 

institucionalidade política. Pesquisa do Datafolha de novembro de 2015 mostrou que 

naquele ano pela primeira vez os brasileiros consideravam a corrupção como o maior 

problema do país, à frente de saúde, desemprego, educação e violência (MENDONÇA, 

2015). É grande a possibilidade de a mídia ter influência nisso. 

 Como se nota, o agendamento, com ampliações e novas considerações que vão 

além da proposta inicial de McCombs e Shaw, continua sendo de grande valia para se 

analisar, ainda que por meio de evidências e hipóteses, a força, os interesses, as 

influências e as contradições da grande mídia com relação a fatos da realidade social e 

mesmo às atuações e decisões do campo político. Em sua tese de douturado, intitulada 

Governando com a mídia: duplo agendamento e enquadramento no governo Lula, Paulo 

Fernando Lietdke traz exemplos na literatura internacional de pesquisas que buscaram 

identificar o poder de agendamento da mídia em importantes fatos do cenário político 

mundial, como o caso Watergate, a Guerra do Vietnã e a Guerra do Golfo, que 

demonstram “como a hipótese do agendamento vem desencadeando uma considerável 

variedade de pesquisas”, inclusive com muitos seguidores no Brasil (LIEDTKE, 2006, p. 

70).  

Em nosso estudo de caso, consideramos a pertinência de se utilizar a teoria do 

agendamento, atentando-se aos principais temas relacionados à economia que foram 

pautados nos períodos analisados e detectando o quanto foram noticiados e o que isso 

pode significar com relação a possíveis interesses do Jornal Nacional em criar ou evitar 

o agendamento público de determinados assuntos. 

Vale ressaltar, ainda, que o agendamento proposto pelos meios de comunicação 

não pode ser visto como uma construção absolutamente impositiva, unilateral e livre de 

interferências. Primeiro que como vivem de anunciantes – e a conquista destes passa pela 
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demonstração da audiência alcançada, o que, como lembra Bourdieu (2013), prejudica a 

autonomia do campo jornalístico – os meios de comunicação privados precisam dialogar 

a todo tempo com os interesses, as manifestações e as necessidades latentes ou manifestas 

do público, o que implica em eventuais concessões e aberturas. “Há uma correlação entre 

a agenda da mídia e a do receptor, mas também a agenda do receptor pode e acaba 

influenciando a agenda da mídia” (COLLING, 2011, p. 93), assim como também geram 

influência outros tipos de mídia e ações organizadas. A propósito, não é por acaso que 

instituições públicas e privadas, movimentos sociais, partidos políticos e figuras públicas 

lutam a todo momento para tentar colocar suas pautas e seus nomes na agenda da mídia: 

o cálculo é de que a presença nesses veículos seja um grande catalisador para os interesses 

das personagens que a solicitam. Aliás, há discursos, manifestações e eventos que são já 

construídos pensando-se na sua transmissão midiática – ou seja, a cobertura não é uma 

consequência, mas um fim em si mesmo. “Há que se produzir, cada vez mais, 

manifestações para a televisão, isto é, manifestações que por sua natureza despertem o 

interesse da gente da televisão (...) e que, retransmitidas e amplificadas por essa gente, 

alcancem sua plena eficácia” (BOURDIEU, 2013, p. 29, tradução do autor).  

Da mesma forma, a presença de pautas negativas das instituições e pessoas na 

mídia pode ser capaz de destruir reputações, negócios, cargos públicos e pretensões 

políticas. Destes pontos, decorre uma relação complexa de embate, diálogo, contra-

agendamento, negociação, aproximação e recuo entre mídia e esferas pública e política. 

Há, também, grande influência da agenda política, da agenda policial e, com destaque 

recente, da agenda judiciária na agenda da mídia. Vale lembrar: o efeito da agenda a partir 

da mídia é bem mais eficiente e possível do que o contrário, da população em direção aos 

jornalistas. Mas, quando se trata da política, a relação com a mídia já se torna mais 

interativa, tendo em vista a grande relevância pública dos atos e fatos da 

institucionalidade política e a dependência que os governos possuem da mídia para a 

realização da mediação com a população (LIEDTKE, 2006), 

 Por fim, como já ressaltado, os meios de comunicação não são elementos isolados 

da realidade social. Ao contrário, configuram e são configurados por ela, são compostos 

por pessoas com suas subjetividades, vivem em um cenário de disputa, pressões e 

negociações e suas publicações são produzidas por profissionais de diversos matizes, 

ideologias, interesses e capacidades. Além disso, mais uma vez há de se considerar que o 

relacionamento do público com as mensagens midiáticas é muito mais complexo do que 

boa parte dos estudos dos efeitos fazem transparecer. O isolamento de um dos elementos 
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do processo comunicativo deixa essa complexidade incompleta e acaba restringindo a 

comunicação.   

   

1.7. Enquadramento 

 

Um desdobramento dos estudos da perspectiva da agenda pública é o 

enquadramento, que busca analisar as formas, os pontos de vista, as valências que os 

meios de comunicação aplicam em cada tema e como esses enfoques ajudam a influenciar 

a opinião pública.  

 Por questões técnicas e materiais, bem como por aspectos sociais, financeiros, 

administrativos, profissionais e legais, o jornalismo não é espelho da realidade. É, ao 

contrário, um ator social revelador e construtor da realidade e dos jogos de poder e 

interesses diversos. 

 

[A produção jornalística] envolve aspectos mais sofisticados que são, em 

última instância, os definidores dos modos mesmo como o jornalismo 

seleciona acontecimentos e apresenta-os sob a forma de narrativas que não 

apenas refletem a realidade, mas trazem uma perspectiva particular sobre cada 

aspecto divulgado do real. A essa “operação”, e especialmente sob influência 

de Tuchman, tem-se dado o nome de enquadramento (CARVALHO, 2009, p. 

3) 

 

 O enquadramento, portanto, vai além de um ponto de vista do veículo noticioso, 

faz parte da dinâmica do jornalismo de construção social da realidade. 

 O conceito foi originalmente proposto por Erving Goffman, que ressalta que os 

enquadramentos são necessários e até naturais para tornar as informações inteligíveis, 

dentro de estruturas cognitivas e quadros de referência em uma dentre várias visões 

possíveis. Na comunicação, conforme Gaye Tuchman – uma das principais teóricas da 

comunicação a utilizar o termo na área –, a questão vai além da operacionalidade da 

linguagem e das técnicas jornalísticas, tendo a ver com os critérios de noticiabilidade, 

com o jornalismo como prática institucionalizada e com a tendência em privilegiar 

posições ideológicas hegemônicas (CARVALHO, 2009). 

 Segundo Porto (2002), um dos principais disseminadores da teoria no Brasil, o 

enquadramento supera a visão predominante da crítica de mídia que se limitava a ressaltar 

a falta de objetividade ou a imparcialidade das mensagens. Devido às limitações do 

‘paradigma da objetividade’, têm sido cada vez mais significativos os estudos que usam 

conceitos como o de enquadramento como alternativa e consideram elementos mais 
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abrangentes, relacionados a orientações e relações sistemáticas, papéis políticos e 

ideológicos, regras e conceitos estruturantes dos meios e construção de hegemonia.  

Assim, “o conceito de enquadramento tem contribuído também para dinamizar 

perspectivas teóricas existentes, particularmente as pesquisas sobre função de 

agendamento da mídia” (PORTO, 2002, p. 3). Tem, assim, dinamizado o campo da 

comunicação política no país, estabelecendo novas perspectivas para entender o papel da 

mídia. 

 O conceito oferece uma maneira de descrever o poder de um texto comunicativo. 

Enquadramento, segundo Entman (1993, p. 52, tradução do autor), envolve seleção e 

saliência: “enquadrar é selecionar alguns aspectos da realidade percebida e fazê-los mais 

salientes no texto comunicativo, definindo, de forma particular, a definição do problema, 

a interpretação de causas, a avaliação moral e/ou a recomendação de tratamento para o 

item descrito”. Em outras palavras, os quadros definem problemas, fazem o diagnóstico 

das causas, julgam moralmente e sugerem remédios. E essas percepções em boa medida 

são incorporados ao discurso das pessoas e aos esquemas de significado que atribuem aos 

fatos. A mídia – e, em especial, a TV – transforma-se em um quadro de referência 

relevante, que fornece os enquadramentos mais recorrentes, autorizados e disponíveis 

(LIEDTKE, 2006).  

 Outra sistemática definição é apresentada por Gitlin (1980 apud PORTO, 2002, p. 

6): “enquadramentos da mídia são padrões persistentes de cognição, interpretação e 

apresentação, de seleção, ênfase e exclusão, através dos quais os manipuladores de 

símbolos organizam o discurso, seja verbal ou visual, de forma rotineira”. 

 Não se trata de algo exclusivamente posterior à notícia. Na verdade, as notícias 

possuem enquadramentos prévios, próprios das regras, métodos e costumes do fazer 

jornalístico (COSTA, 2014). Os valores-notícia e os critérios de noticiabilidade, que boa 

parte das vezes são utilizados de maneira natural e até inconsciente pelos jornalistas, já 

de antemão determinam formas de se enquadrar as notícias. Como o tempo e o espaço 

dos veículos não são infinitos, é obrigatório fazer recortes e inclusive é inevitável deixar 

de fora e não noticiar uma infinidade de temas e assuntos relevantes. A escolha do que 

não é noticiado costuma ser também muito indicadora dos interesses e percepções dos 

órgãos de imprensa. A opção por não tratar de determinado tema – portanto, uma escolha 

de enquadramento – pode ser uma opção por não querer gerar o agendamento daquele 

tema. O exemplo da corrupção é possivelmente revelador: um dos temas principais do 

noticiário político dos últimos anos tem sido a corrupção, e de uma forma ‘fulanizada’ e 
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seletiva, não se considerando e julgando o sistema político como um todo e assim 

utilizando o tema da maneira que convém (SOUZA, 2016). 

 Maurice Mouillaud destaca a inevitabilidade de se deixar informações de fora – 

ao mostrar uma figura, seu outro lado necessariamente fica sombreado, e esse jogo de luz 

e sombra não está somente no ‘quadro’ mas sobretudo na mão de quem escreve. O que é 

informado é o que é legítimo ou possível mostrar, “mas também o que devemos saber, o 

que está marcado para ser percebido” (MOUILLAUD, 2002), mostrando o caráter 

imperativo na informação, que conta algo além que ela própria, conta também “o que não 

pode ou não deve ser visto” (MOUILLAUD, 2002). O que fica de fora, se bem observado, 

é também testemunho, diz muita coisa sobre a caneta de quem assim procedeu. Assim, 

muitos cenários permanecerão escondidos em por não se encaixarem em determinados 

critérios jornalísticos, por serem incômodos ou por não dialogarem com determinados 

interesses e ideologias. As greves são um exemplo citado pelo autor: o foco recai sobre a 

paralisação da cidade e dos serviços, e não sobre a ação e justificativas dos grevistas. Das 

faces de uma moeda, escolhe-se uma, sombreia-se outra.  

Em sua conferência Sobre a Televisão, Pierre Bourdieu (2013) chama atenção para 

a importante ação da televisão em “ocultar mostrando”, que significa mostrar algo 

diferente do que deveria mostrar caso realmente informasse, ou quando mostra o que deve 

mas de forma insignificante ou que passa desapercebida. 

 Para ater-se à esfera econômica, vários temas publicamente relevantes, como a 

sonegação de impostos, o caráter regressivo e injusto da tributação e a questionável dívida 

pública brasileira não são temas recorrentes na mídia (DRUMMOND, 2015; PASSOS, 

2015; NOGUEIRA, 2014). Naturalmente que o não agendamento destes temas não é 

somente em virtude dos interesses da imprensa: tem a ver, também, com a lógica própria 

do jornalismo, a percepção ou ‘experiência’ dos próprios jornalistas sobre o que é notícia 

e mesmo as demandas da população. Mas a questão dos interesses implícitos é o ponto 

nevrálgico e a ‘sombra’ que por muitas vezes permanece oculta.  

A pobreza é também um tema que não é discutido com a profundidade e seriedade 

que necessita. O discurso público da economia dominante optou por negar ou minimizar 

esses problemas, dando a ideia de serem naturais, que sempre existiram e que também 

existem nos países desenvolvidos (KLIKSBERG, 2001). Zigmunt Baumman (apud 

LIEDTKE, 2006) também critica a cobertura da mídia sobre a fome, destacando que a 

questão não é transmitida numa perspectiva que relacione riqueza global com pobreza 

local. 
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Muitas vezes a mídia opta por dimensionar ou não o problema da pobreza, assim 

como outros problemas sociais graves como desemprego e violência, possivelmente de 

acordo com seus interesses no jogo político, por exemplo para de alguma forma afetar a 

imagem de determinado governo que esteja no poder ou postulante candidato da situação 

(SIFFERT, 2017). 

 Voltemos ao tema da corrupção. Jessé de Souza, no livro A radiografia do golpe: 

entenda como e por que você foi enganado, diz que houve uma manipulação midiática, 

política e jurídica que usou a corrupção como uma arma seletiva contra o inimigo político 

da vez, no caso o Partido dos Trabalhadores, e assim conseguiu criar e vender a tese de 

um governo que devia ser afastado. Trata-se em boa medida de uma percepção sobre o 

possível enquadramento dado pela grande mídia ao tema com vistas a determinados 

objetivos. 

 

A ‘fulanização’ da corrupção, como se ela fosse privilégio de políticos e 

partidos específicos, e não uma variável estrutural da nossa política, é a prova 

mais cabal de um debate público sistematicamente distorcido pela grande 

mídia. É ela, afinal, a grande inimiga de qualquer ordem democrática vigorosa 

no Brasil de hoje (SOUZA, 2016, p. 17). 

 

 Como ressaltamos, os enquadramentos não são fruto apenas de interesses 

corporativos e financeiros das grandes empresas midiáticas. As pressões administrativas 

nas empresas jornalísticas e a situação de instabilidade da profissão também interferem. 

Bourdieu assevera que a perda da autonomia da televisão diante do mercado, somada às 

intervenções políticas e à “grande precariedade no emprego e com um exército de reserva 

de aspirantes” (BOURDIEU, 2013, p. 19, tradução do autor), fazem com que haja uma 

propensão ao conformismo político, e os jornalistas acabam se deixando levar, de forma 

consciente ou inconsciente, por uma autocensura, sem que seja necessário receber ordens.  

 Segundo Porto (2002), várias pesquisas empíricas a partir dos anos 1980 passaram 

a destacar o enquadramento e mostrar como suas práticas pela mídia são parte constitutiva 

da produção das notícias. A maior parte dos estudos concentra-se apenas nas mensagens 

midiáticas, utilizando-se sobretudo de análise do discurso e análise do conteúdo, enquanto 

outros têm complementado o estudo com grupos focais e entrevistas qualitativas para 

identificar os reais efeitos dos enquadramentos da mídia no pensamento e na ação do 

público. 

 No Brasil nos últimos anos, o tema também tem sido recorrente em estudos das 

áreas de ciências humanas, destacando-se pesquisas sobre o enquadramento que é dado 
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por jornais, revistas, portais na internet e programas de televisão a figuras públicas, 

problemas sociais, eleições, movimentos sociais e escândalos políticos. Pesquisa feita 

pelo autor no Banco de Teses e Dissertações da CAPES no dia 12 de fevereiro de 2017 

encontrou referência a 544 trabalhos defendidos de 2012 a 2016 em instituições de ensino 

brasileiras tendo “enquadramento” como uma das palavras-chave. Os trabalhos foram 

realizados principalmente em programas de pós-graduação em comunicação, ciências 

sociais, administração, economia, ciência política e artes. Alguns trabalhos observados 

analisaram as formas em que determinado tema apareceu em um veículo de comunicação 

de massa em um certo período de tempo. Os temas variaram entre questões sociais 

(pobreza, saúde pública, aborto, prostituição), questões políticas (manifestações 

populares, escândalos políticos midiáticos, privatizações, eleições municipais, políticas 

afirmativas, movimentos sociais), questões ambientais (consciência ecológica, clima, 

direitos animais, células-tronco, Rio + 20), questões culturais (pontos de cultura, lei dos 

meios de comunicação na Argentina) e questões conceituais (nova classe média, emoção, 

identidade do Brasil). As manifestações de 2013 no Brasil foram um tema de destacada 

recorrência, com pelo menos 40 trabalhos13, que chegaram a conclusões como a de que 

as revistas Carta Capital e IstoÉ tiveram importante papel na cobertura dos protestos e 

consequentemente na disseminação dos direitos ao apresentarem enquadramentos mais 

positivos, equilibrados e significativos, enquanto Veja e Época sub-representaram as 

questões de cidadania, as pessoas e suas necessidades com enquadramentos que não 

legitimaram os protestos e não serviram de suporte nem para a compreensão dos fatos e 

nem para suporte dos direitos reivindicados (AMÔR, 2016). Já o trabalho de Borges 

(2015), ao analisar sete edições do Jornal Nacional e do Repórter Brasil, concluiu que 

enquanto a cobertura do JN privilegiou a emoção e o espetáculo político-midiático, a 

cobertura do telejornal da TV Brasil teve certo distanciamento dos fatos e conseguiu 

aprofundar o debate sobre temas de interesse público envolvidos nas manifestações.  

Devemos destacar, porém, que ainda que haja diferenças nos enquadramentos, nas 

opções, nas fontes e nos pontos de vistas de cada veículo – conforme comprovaram estes 

trabalhos –, essas diferenças são manifestadas dentro de mesmos formatos, operações e 

                                                           
13 Alguns exemplos: Bola na trave: os enquadramentos do ‘não vai ter Copa’ antes e durante a Copa do 

Mundo de 2014 no Facebook (KLEINA, 2014); A Máscara e a multidão: enquadramentos dos anonymous 

nas manifestações de junho de 2013 no Brasil (TORINELLI, 2015); Entre o espetáculo e o debate público: 

enquadramentos sobre as manifestações de junho de 2013 no Jornal Nacional e no Repórter Brasil 

(BORGES, 2015); Enquadramentos jornalísticos das manifestações de protesto de junho de 2013 (AMOR, 

2016). 
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características profissionais: CartaCapital, IstoÉ, Veja e Época são todas revistas 

semanais, produzidas por jornalistas, com a presença de editoriais, artigos e reportagens, 

que se utilizam de mesmos arcabouços profissionais na busca de fontes, na construção de 

notícias e na ânsia pelo furo, que sobrevivem de anunciantes e de vendas e que optam por 

defender ou criticar determinados governos. Bourdieu ressalta que de fato os produtos 

midiáticos são muito mais homogêneos do que parece e isso principalmente em virtude 

da dependência do mercado. 

 

As diferenças mais evidentes, relacionadas fundamentalmente à cor política 

dos periódicos, ocultam profundas semelhanças, consequência, sobretudo, dos 

constrangimentos impostos pelas fontes e por toda sorte de mecanismos, dentre 

eles e de maior importância a lógica da concorrência (BOURDIEU, 2013, p. 

30, tradução do autor) 

 

 A influência do público sobre a mídia também existe, naturalmente. Na sua busca 

pela audiência, os veículos atentam-se às críticas, movimentos e demandas da sociedade. 

Para o carnaval de 2017, por exemplo, a vinheta que há 26 anos apresentava uma ‘mulata 

Globeleza’ nua ou seminua no Carnaval da Globo mudou consideravelmente, trazendo 

roupas, outros personagens e retratando diversos carnavais do Brasil, o que demonstra 

uma certa resposta do canal diante da ampliação da força das reivindicações das mulheres 

e das recorrentes críticas que corriqueiramente sofria por reforçar uma imagem 

preconceituosa de objetificação do corpo feminino e por representar quase que 

exclusivamente o Sudeste brasileiro. “Dessa vez, a Globo apostou em deixar a nudez de 

lado – nudez alvo de críticas e que levantava um debate sobre a exploração do corpo 

feminino”, além disso “diversos ritmos e tradições culturais do Brasil no Carnaval foram 

contemplados, como samba, axé, frevo, maracatu e bumba meu boi” (DEARO, 2017).  

 Apesar de pender para o lado do mais forte – no caso, a mídia, pela propriedade 

dos meios que possui –  a relação dos meios de comunicação com o público tem algum 

nível de negociação mútua, diálogo e interdependência. É fundamental, pois, situar a 

mídia como um dentre vários atores nesse contexto de construção social da realidade.  

Não somente este como boa parte dos temas tratados neste capítulo, em especial 

o agendamento, o enquadramento, os discursos ausentes e os interesses implícitos, são 

recorrentes neste trabalho e são a base teórica para balizar as análises dos telejornais no 

estudo de caso. Conforme será melhor explicitado no terceiro capítulo, utilizamos, grosso 

modo, a análise de conteúdo e a Metodologia de Análise de Valências (MAV), que é um 

tipo da análise de enquadramento, para organizar e identificar o viés do JN com relação 
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à economia nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer; e utilizamos o escopo geral 

do agendamento e do enquadramento, além de pressupostos da análise do discurso, para 

discutir de modo mais detido e qualitativo alguns dos assuntos abordados.  
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2. HISTÓRIA DA IMPRENSA NO BRASIL 

 

A imprensa está longe de ser um mero coadjuvante na história do Brasil. Embora 

questões como urbanização tardia, baixo letramento, lentidão nas inovações tecnológicas 

e baixo poder aquisitivo geral tenham sido características do desenvolvimento brasileiro, 

os jornais, as revistas, as rádios, as emissoras de televisão e, mais recentemente, os sites 

e redes sociais foram peças importantes, centrais ou até mesmo em grande medida 

definidoras de quedas de presidentes, decisões políticas, arranjos institucionais, 

agendamento temático, padrões de consumo e vitórias e derrotas eleitorais, além de a 

mídia ter sido constituída pelo e constituidora do capitalismo à brasileira. Neste capítulo, 

será resgatada a história da imprensa brasileira, da chegada dos impressos com a Corte 

Portuguesa, em 1808, até a caracterização da grande mídia como um privilégio de grandes 

corporações, buscando aproximações e um fio condutor entre todo este período de forma 

que a localização sócio-histórica do objeto do estudo de caso desta dissertação possa ser 

referenciada na história de uma mídia tradicionalmente às voltas com o poder político e 

financeiro.  

2.1. Dos passos iniciais à profusão de publicações 

 

Na América portuguesa, a imprensa propriamente dita surge apenas em 1808, com 

a vinda da Corte e instalação da tipografia da Impressão Régia, embora antes mesmo desta 

data já existissem muitas obras de autores nascidos no território brasileiro, inclusive 

impressos relatando festas, acontecimentos, narrativas históricas, poesias e transcrição ou 

tradução de livros. Ainda que os primeiros tempos da imprensa no Brasil tenham sido 

marcados por atraso, censura e oficialismo, isso não se deu em um vazio cultural, “mas 

em meio a uma densa trama de relações e formas de transmissão já existentes, na qual a 

imprensa se inseria” (MOREL, 2012, p. 24). O primeiro jornal, o Correio Braziliense, era 

feito na Inglaterra e transportado para ser lido no Brasil, e carregava um tom oposicionista 

à Corte. Com impressão no próprio Brasil, o pioneirismo é da Gazeta do Rio de Janeiro, 

ainda em 1808, um jornal oficial, mas também defensor da monarquia14. Outros jornais 

circularam no Brasil neste primeiro quartel do século XIX, trazendo já alguma 

                                                           
14 Nelson Werneck Sodré chama atenção para a diferença entre estes dois precursores da imprensa 

brasileira: enquanto o Correio era mensal, tinha geralmente 140 páginas, de preço elevado e era mais 

doutrinário do que informativo, a Gazeta era um embrião de jornal, com curta periodicidade, intenção mais 

informativa, poucas folhas e preço baixo (SODRÉ, 1999).  
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diversidade de pontos de vista e tipos de assuntos abordados, fazendo surgir uma chamada 

opinião pública. Mas a maior parte dos títulos eram efêmeros, diferenciando-se do que 

hoje conhecemos por imprensa periódica. O estilo de escrita era geralmente panfletário, 

com estratégia de convencimento, espírito crítico e linguagem literária (MOREL, 2012).  

 Vale notar que desde esse início da imprensa no Brasil se discute sua relação com 

os governos e suas possíveis parcelas de interferência em importantes momentos da 

história política do país – independência, revoluções, tentativas de revoluções, golpes, 

eleições, julgamentos. Nos primeiros passos da imprensa no Brasil - períodos joanino e 

imperial - as causas políticas eram os temas principais. No Segundo Reinado, política e 

imprensa se conjugavam a serviço dos partidos Conservador ou Liberal (MARTINS, 

2012). Na segunda metade do século XIX, a imprensa já está bem propagada, com 

jornalistas vivendo exclusivamente dos escritos da imprensa. E o leque de temas se 

amplia, escrevendo muito, por exemplo, de questões públicas e problemas de 

administração e economia nacional, um reflexo da complexificação da sociedade, do 

aumento da população e da expansão dos aparelhos administrativos. Mas, em geral, a 

atividade jornalística brasileira tem raízes políticas, constituindo-se “a partir de grupos de 

interesse que viam na imprensa um meio de propagação de suas ideias e aspirações” 

(COHEN, 20128, p. 103).  

Os jornaizinhos de poucas páginas começam a desaparecer, dando lugar a grandes 

jornais, como O Constitucional, O Correio Mercantil e O Jornal do Comércio. O 

jornalismo “bacharel”, produzido no âmbito da Academia de Direito do Largo do São 

Francisco, as revistas e o pasquim são outros modelos jornalísticos do Segundo Reinado 

com significativo peso e interesse público (MARTINS, 2012). 

 Numa sociedade que amplia sua busca por mais e variados produtos e serviços, 

começa a aparecer com mais importância a figura dos anúncios: as assinaturas não eram 

suficientes para sustentar os jornais, já demonstrando o início de uma dependência do 

mercado. Nas últimas décadas do século XIX, acirra-se o questionamento do sistema, e 

os jornalistas passam a ser porta-vozes do ideal republicano, “veiculando o jornalismo 

abolicionista, marco da história da imprensa do país” (MARTINS, 2012, p. 75), contando 

com nomes de peso como Castro Alves, Raul Pompeia e Joaquim Nabuco. Cumprira-se 

a fase heroica do jornalismo brasileiro, “arrebatado pelos ideais de gerações que fizeram 

da imprensa o instrumento eficaz de crítica ao regime (...). Na bagagem de seus agentes 

estava o jornalismo de combate, conjugando a causa política, a linguagem empolada e os 

compromissos literários” (MARTINS, 2012, p. 80). 
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 Em tempos republicanos, a imprensa é marcada pelo cultivo ao progresso, pela 

presença de novos atores e pela segmentação do mercado. Na Primeira República (1889 

a 1930), a imprensa se diversificava, acompanhando em certa medida a civilização, a 

urbanização e a nossa Belle Époque (ELEUTÉRIO, 2012). As inovações técnicas – 

impressões de melhor qualidade e mais baratas, aumento das tiragens, ilustrações 

diversificadas – permitiram o ensaio da comunicação de massa. “A imprensa tornava-se 

grande empresa, otimizada pela conjuntura favorável, que encontrou no periodismo o 

ensaio ideal para novas relações de mercado do setor” (ELEUTÉRIO, 2012, p. 83). 

Fortaleceu a integração com o mercado, influenciando e sendo influenciada pela 

indústria, comércio, finanças, mas não sem percalços, a começar pela censura do novo 

regime, temeroso da reação monárquica. Alguns veículos sofreram intervenções, com 

prisões de jornalistas, fechamento de jornais e destruição de tipografias, e outros foram 

cortejados pelo governo para sua propaganda e serviço. Esse período contou com 

experiências de características que posteriormente se tornam regra: formação de empresas 

de grande porte, monopólio dos anúncios e ligação com agências internacionais, como 

foi o caso do Jornal do Brasil. E dois periódicos surgidos nesta época são de particular 

destaque em virtude dos grandes conglomerados que deram origem posteriormente, 

conforme retomaremos mais à frente: A Noite, fundado por Irineu Marinho em 1911 – 

embrião da Rede Globo; e O Jornal, adquirido por Assis Chateaubriand em 1924 – o 

início dos Diários Associados. O Estado de S. Paulo também se destaca nesse período, 

conjugando “a ideologia elitista das classes dirigentes com um veio de defesa do cidadão 

(...), garantindo seu lugar como um dos principais veículos de comunicação de São Paulo 

e mesmo do Brasil, durante a maior parte do século XX” (ELEUTÉRIO, 2012, p. 89). 

 No início da República, os grandes jornais, de certa forma prenunciando a atuação 

dos veículos de massa que lhes sucedem, engajam-se contra ou a favor de movimentos 

diante dos regimes de ocasião, não necessariamente condizendo com a vontade da 

população. A corajosa experiência sócio-religiosa da comunidade de Canudos, no sertão 

baiano, foi alvo de destacada campanha dos grandes jornais por sua desmantelação, 

inclusive com envio de correspondentes para a cobertura das principais expedições do 

Exército Brasileiro. De outro lado, houve campanha em alguns jornais em prol do serviço 

militar durante a Primeira Guerra. A força de influência da imprensa e das letras de um 

modo geral já passam a ser destacadas pelos intelectuais, a ponto do escritor Oswald de 

Andrade definir que “o papel impresso é mais forte que as metralhadoras” (ELEUTÉRIO, 

2012, p. 99).  
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 Neste período da jovem República, diante da efervescência política e econômica 

e do questionamento dos modelos tradicionais de cultura, as páginas impressas passam a 

refletir a nascente modernidade e voltar-se aos mercados emergentes do país, “que 

demandaram o surgimento de títulos alinhados às redimensões da economia nacional e a 

um jornalismo cada vez mais empresarial, modelador de outra dinâmica da imprensa” 

(ELEUTÉRIO, 2012, p. 101). Apesar do grande número de publicações e da variedade de 

tendências políticas expressas, o idealismo quase sempre acabava sucumbindo diante das 

exigências do mercado, “condenando ao desaparecimento as pequenas folhas e as revistas 

sem estrutura econômica segura” (COHEN, 2012, p. 106). Assim, o financiamento, 

através das assinaturas e sobretudo da publicidade, era o que garantia os 

empreendimentos. Em contrapartida, a visibilidade das empresas estimulava a ampliação 

dos consumidores.  

 De fato, como destaca Nelson Werneck Sodré, “a história da imprensa é a própria 

história do desenvolvimento da sociedade capitalista” (SODRÉ, 1999, p.1). Em uma 

relação dialética e não simplesmente mecânica, a imprensa foi sendo construída e 

comandada dentro da lógica capitalista. Para este sistema, era fundamental ter um meio 

de influência sobre o comportamento das massas, conduzindo à uniformidade, 

universalização da valores, padronização de hábitos de consumo. Além disso, por meio 

dos anúncios ajudava a tornar as empresas e produtos conhecidos e estimulava o 

consumo. Naturalmente, os veículos não estavam todos dentro de uma mesma lógica. 

Como ocorre em toda a história do capitalismo, a realidade não é uniforme e livre de 

contradições. A imprensa operária, em defesa das reivindicações dos trabalhadores das 

fábricas, e os jornais anarquistas são exemplos dessa contracorrente, embora quase todos 

tivessem sofrido com falta de recursos, repressão política e, consequentemente, 

periodicidade irregular e desaparecimento.  

  

2.2. A formação dos grandes conglomerados midiáticos 

 

No final do século XIX e início do século XX, os processos de caráter industrial 

começaram a substituir a produção artesanal dos impressos, com máquinas modernas e 

especialização e divisão do trabalho – críticos, repórteres, articulistas, fotógrafos, 

empregados administrativos e até agências de publicidade especializadas. A imprensa se 

torna um negócio, envolvendo concorrência, propaganda, busca por audiência, mercado 

crescente e lucros. As grandes transformações pelas quais passava o Brasil, com o fim da 
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escravidão, vinda de imigrantes, ampliação do letramento, primeiro surto industrial e 

crescimento dos centros urbanos “favoreciam e demandavam a circulação da informação 

(...) e delineavam tanto uma paisagem marcada pela presença de objetos técnicos como 

configuravam outras sensibilidades, subjetividades e formas de convívio social” (LUCA, 

2012, p. 150). Ganham espaço seções especializadas, crônicas, entrevistas, notas e 

reportagens; e a gradual implementação das cores vai deixando os impressos mais leves 

e visualmente mais agradáveis. Fica delineada a divisão entre textos opinativos e matérias 

informacionais em tese neutras. O “declínio da doutrinação em prol da informação” 

(LUCA, 2012, p. 151) é a mudança fundamental. A conquista do público era questão de 

negócio, de tal forma que seguir os fundamentos da economia de mercado se transforma 

na condição da existência dos empreendimentos. 

 Importante destacar essa relação que passa a ser íntima entre mídia e mercado: 

isso marca toda posterior história da grande imprensa, o que inclusive dialoga com 

análises e resultados do estudo de caso da presente pesquisa e pontos de vista de autores 

como Bourdieu e Habermas, que foram tratados no capítulo anterior. Ao analisar a 

imprensa europeia, Habermas conclui que, “desde então, os interesses econômicos 

acabaram por esmaecer a atuação política da imprensa” (LUCA, 2012, p. 155), misturar 

anúncio e redação e tornar o jornal uma mercadoria como outra qualquer, não deixando 

de ser um espaço de conflito, de lutas simbólicas e de contradições. O apoio dos jornais 

a uma ou outra causa ou governo variava, a depender de mudanças de diretores, fatos 

políticos e relações com oligarquias.  

 Algo que também surge nesta primeira metade do século XX e passa a marcar a 

grande imprensa brasileira é a oligopolização e a construção de grandes conglomerados 

nas mãos de elites familiares, religiosas ou políticas, que se tornam influentes, ricas e com 

íntimas (ou eventualmente conflituosas) relações com o poder e o mercado. O advogado, 

empresário e jornalista Assis Chateaubriand é o primeiro grande exemplo deste sucesso: 

em 1924 adquire O Jornal e aos poucos passa a comprar ou fundar diversos outros jornais, 

revistas, emissoras de rádio e de televisão e uma agência, fazendo dos Diários Associados 

nos anos 1950 o maior conglomerado de mídia da América Latina, que chegou a ter, em 

seu auge, noventa empresas, incluindo nove emissoras de TV e 28 de rádio, além de uma 

revista ilustrada – O Cruzeiro – que atingiu média de mais de 720 mil exemplares 
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semanais (LAURENZA, 2012)15. Chateaubriand foi ainda cofundador do Museu de Arte 

de São Paulo (MASP), senador da República e responsável pela chegada da televisão no 

Brasil, com a TV Tupi inaugurada em 1950. Polêmico e controverso, Chateaubriand 

alimentou relações de aproximações, chantagens, disputas e apoios com poderosos 

empresários e governantes. Com Getúlio Vargas, a relação dele e de toda a grande 

imprensa experimentou complexas relações, variando entre apoio, críticas, perseguições, 

questões legais e pressões16. Apoiou a ditadura nos anos 1960, mas numa época em que 

“já havia perdido a eficácia da capacidade política para se compor com os altos escalões 

da República, agora uniformizada” (LAUREZA, 2012, p. 182). Em 2017, segundo o 

portal dos Diários Associados, a empresa se mantém como “um dos maiores grupos de 

comunicação da América Latina” (DIÁRIOS ASSOCIADOS, 2017), com cinquenta 

veículos de comunicação em sete estados e no Distrito Federal, incluindo catorze jornais 

– incluindo Estado de Minas, Correio Braziliense e O Imparcial, oito emissoras de 

televisão – com destaque para TV Alterosa e TV Brasília, doze rádios – como Rádio Clube 

AM e Rádio Guarani ,e treze sites – incluindo Uai e Jornal do Commercio. Mas está longe 

de ter o peso que teve nos anos 1930, 1940, 1950 e meados de 1960 e não se vincula 

estritamente a herdeiros de “Chatô”: antes de morrer, o magnata doou 49% do seu 

patrimônio dos Diários e deixou 51% de herança a um grupo de 22 funcionários.  

 Os demais grandes conglomerados midiáticos de hoje são, em sua maioria, 

propriedades familiares, que começam no século XX e de pai para filho vão mantendo 

seus poderes, incorporando outras empresas, diversificando os formatos, adaptando-se às 

mudanças tecnológicas, influenciando governos.  

 Segundo o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), 11 

famílias controlam os principais meios de comunicação do Brasil, concentrando a maioria 

dos anúncios – inclusive governamentais – e da audiência (ALMG, 2015). Estas empresas 

                                                           
15 Para se ter uma ideia da grandeza de O Cruzeiro, a revista Veja contava, em 2016, com cerca de um 

milhão de exemplares impressos (PORTAL IMPRENSA, 2016), em uma população quatro vezes maior 

que a de 1950 e com uma taxa de alfabetizados 30% maior. 
16 O reordenamento jurídico e constitucional pós o primeiro governo Vargas, em 1946, indicava que era um 

novo momento. O surgimento da Tribuna da Imprensa, em 1949, e da Última Hora, em 1951, não é por 

acaso, e estes veículos polarizam o debate nas décadas seguintes no jornalismo impresso (LUCA, 2012, p. 

176). A briga entre o jornal de Carlos Lacerda, notadamente contrário a Vargas (Tribuna da Imprensa) e o 

de Samuel Wainer, mais favorável a Getúlio (Última Hora) marca época, envolvendo CPIs relacionadas a 

aportes do Banco do Brasil, destituição de ministros e, em especial, o suicídio de Getúlio Vargas, cuja crise 

se inicia de fato com o famoso atentado da rua dos Toneleros contra Carlos Lacerda. A célebre frase “Só 

morto sairei do Catete”, de Vargas, sai na primeira página da Última Hora, enquanto a Tribuna pede a 

renúncia. De fato, saiu morto, e a carta testamento foi publicada na edição extra do jornal de Wainer em 24 

de agosto de 1954 (LAURENZA, 2012).  
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detêm jornais, revistas e emissoras de televisão e rádio em um mesmo mercado, o que, 

em tese, é vedado pela Constituição Federal, que em seu artigo 220, diz que “os meios de 

comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou 

oligopólio” (BRASIL, 2017). Na televisão, por exemplo, em 2011 a família Marinho, da 

Rede Globo, detinha 38,7% do mercado, o bispo Edir Macedo (principal acionista da Rede 

Record), 16,2% e Silvio Santos, do SBT, 13,4%. Junto com a família Civita, do Grupo 

Abril, os Marinho controlavam 60% do mercado editorial (GGN, 2013). Além dessas, as 

famílias Frias (Folha de S. Paulo), Sirotsky (RBS) e Mesquita (Estadão) são também 

donas de grandes conglomerados.   

 Outras prerrogativas da Constituição, como a regionalização da produção, o 

estímulo à produção independente, a complementaridade dos sistemas privado, público e 

estatal e a proibição de senadores e deputados em serem sócios ou associados de empresas 

concessionária de radiodifusão também continuam sem regulamentação e sem efetividade 

na prática. Este último ponto é particularmente grave. O FNDC destaca que 25% dos 

senadores e 10% dos deputados possuem alguma emissora de rádio ou TV (ALMG, 

2015). Em 2015, o Ministério Público Federal começou a investigar 32 deputados federais 

e oito senadores denunciados pela prática e chegou a pedir o cancelamento de algumas 

licenças (INTERVOZES, 2015).  

 Voltemos à questão das famílias proprietárias dos meios de comunicação, tratando 

de duas das maiores delas a título de exemplificação: Folha e, mais detidamente, Globo. 

 Com origem na Folha da Noite, de 1921, a Folha de S. Paulo é a junção da Folha 

da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite, realizada em 1960, e passa ao comando de 

Carlos Caldeira Filho e Octavio Frias de Oliveira, sendo que este passa a deter o controle 

acionário da companhia em 1992 e faz da Folha por muitos anos o maior jornal em 

número de exemplares diários no país (GRUPO FOLHA, 2017). Falecido em 2007, Frias 

lutou na Revolução Constitucionalista de 1932, que tentou dar um golpe em Vargas, e 

apoiou o golpe militar de 1964, exaltando e dando voz aos ditadores militares, chegando 

a dizer, em editorial em 1971 após as caminhonetes da Folha sofrerem um ataque da Ação 

Libertadora Nacional (ALN) que o governo Médici era “sério, responsável, respeitável e 

com indiscutível  apoio popular” que estava “levando o Brasil pelos seguros caminhos do 

desenvolvimento com justiça-social”, um país onde a subversão estava sendo 

“definitivamente erradicada, com o decidido apoio do povo e da imprensa, que reflete os 

sentimentos deste” (BLOG DA CIDADANIA, 2016). Em 2009, editorial afirmou que a 

ditadura brasileira não foi dura, foi uma “ditabranda” (FOLHA DE S. PAULO, 2009) e 
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em abril de 2016, um mês antes do afastamento da presidenta Dilma Rousseff, editorial 

pediu que ela renunciasse pois havia perdido as condições de governar o país e era “o 

obstáculo à recuperação do país”, apesar de admitir que “nunca é desejável interromper, 

ainda que por meios legais, um mandato presidencial obtido em eleição democrática” 

(FOLHA DE S. PAULO, 2016). Possui hoje a terceira colocação em número de 

impressos, perdendo para O Globo e SuperNotícia, mas é primeiro se se considerar 

também a versão digital. Nos últimos anos diversificou seus veículos e deu especial 

atenção à internet, com significativo aumento de pagamentos por acesso ao conteúdo 

digital e chegando a alcançar, segundo a própria Folha, “20 milhões de leitores em suas 

diversas plataformas” (FRIEDLANDER, 2016), com audiência 41% maior que O Globo 

e 91% maior que O Estado de S. Paulo (FOLHA DE S. PAULO, 2016b). O Grupo hoje 

“reúne cinco empresas em várias áreas, que atuam na produção de conteúdo, no setor 

gráfico, em logística, meios de pagamento, armazenamento de dados e ensino a distância” 

(FRIEDLANDER, 2016).  Segundo ainda esta mesma publicação do próprio jornal, a 

Folha é o segundo grupo de mídia do país, com faturamento de R$ 4 bilhões em 2016, 

perdendo apenas para o Grupo Globo.  

2.3. Consolidação da Rede Globo como principal veículo da grande imprensa 

brasileira e do Jornal Nacional como principal telejornal: histórico 

revelador, legislação permissiva e coberturas polêmicas 

 

Como lembra Sodré, a imprensa do século XIX e metade do século XX, ou seja, 

predominantemente os jornais e revistas, era relativamente pouco consumida, inclusive 

em virtude do baixo número de alfabetizados e de pessoas com condições de consumir os 

produtos jornalísticos com regularidade. Coube às empresas jornalísticas, primeiro pelo 

rádio e culminando com a televisão, impulsionar os meios de massa. E a Rede Globo é 

uma das grandes responsáveis por universalizar a imprensa no Brasil. Em 2016, a 

Pesquisa Brasileira de Mídia revelou que a televisão era o meio preferido para se 

informar para 63% dos brasileiros, seguido de longe pela internet (26%); e que 77% da 

população assistia TV todos os dias, enquanto apenas 10% lia jornais e 50% acessava 

internet diariamente. Entre as emissoras de TV abertas ou pagas, a Globo foi a citada 

como mais assistida por 56% da amostra, seguida por SBT (11%) e Record (12%) 

(SECOM, 2016). A emissora da família Marinho é exemplificativa da grande imprensa 

brasileira em geral: início modesto em páginas impressas, com pouco alcance e poder, 
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que vai se ampliando com o passar dos anos, imbricando-se ao poder político e financeiro 

e experimentando formatos e tecnologias até encontrar na televisão o meio mais adequado 

para construir um conglomerado de alcance nacional e irrestrito, transformando a 

imprensa em um meio de comunicação efetivamente de massa.  

 Nascido em 1904 e falecido em 2003, Roberto Pisani Marinho, que herdou do pai 

o jornal O Globo em 1925 e se tornou o presidente das Organizações Globo, foi o 

responsável, em 1962, pela fundação da Rede Globo de Televisão, que se deu a partir de 

uma concessão de televisão que foi concedida por Juscelino Kubitschek em 1957 – antes, 

Vargas havia revogado em 1953 a concessão que havia sido concedida em 1951 (BIAL, 

2005).  

Porém, a televisão só entrou no ar efetivamente em 26 de abril de 1965, após 

parcerias e incorporações suspeitas de irregularidades. A alavancada se deu com um 

contrato de assistência técnica assinado junto ao grupo norte-americano Time-Life, 

prevendo participação nos lucros da emissora, o que contrariava a Constituição, que “não 

permitia a associação de companhias estrangeiras com empresas de comunicação 

brasileiras” (NEVES, 2008, p. 36). No livro A História Secreta da Rede Globo, Daniel 

Herz descreve documentos que mostram irregularidades desse e de outros acordos 

realizados pela emissora. “Os contratos assinados pela Globo [com o grupo Time-Life], 

antes de qualquer outra análise, inequivocamente violaram o Código Brasileiro de 

Telecomunicações (Lei 4.117 de 27/8/62) e o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão 

(Decreto 52.795 de 31/10/63)” (HERZ, 1987, p.107). Em 1966, uma CPI investigou os 

contratos e concluiu que de fato havia irregularidades. Indícios também dão conta de que 

a Globo assumiu o controle de várias emissoras sem possuir ou emitir a documentação 

legal exigida, ou mesmo com falsificações. Ainda assim, com a morosidade das 

investigações, a boa relação de Roberto Marinho com os militares recém conduzidos ao 

poder e um novo contrato com a Time Life permitiram que novas remessas de dólares, de 

assessores e de equipamentos garantissem as condições estruturais e financeiras 

necessárias para colocar a TV Globo no ar, o que ocorreu inicialmente com treze horas de 

duração e apenas no Rio de Janeiro.  

O prosseguimento das investigações acabou com a emissão de parecer favorável 

e, em 1968, o então presidente Arthur da Costa e Silva legalizou definitivamente a Rede 

Globo (HERZ, 2005). O documentário Muito Além do Cidadão Kane revela que a 

parceria com a Time-Life foi dissolvida em 1969, apesar de continuar havendo algumas 

relações entre os grupos.  
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A intimidade com o governo militar não se resume a esta legalização apressada e 

ao pouco questionamento e investigação da implantação da empresa, embora sejam 

relatados alguns casos de censuras, como o discurso do papa Paulo VI, a missa do sétimo 

dia de João Goulart e a denúncia de acordos militares entre Brasil e Estados Unidos 

(MEMÓRIA GLOBO, 2004)17. Para Daniel Herz, a Rede Globo, ao criar e estimular um 

mercado nacional unificado, principalmente em virtude da concentração de renda, 

garantiu funcionalidade ao modelo dos governos ditatoriais, inclusive catalisando 

determinados mercados. Na política, a emissora era a voz da “ideologia ‘modernizante-

conservadora’ do Estado e dos interesses – especialmente os comerciais – que tinham 

liberdade de expressar-se nesse contexto” (HERZ, 1987, p. 206). Além disso, como 

registra Flora Neves (2008, p. 45), durante toda a ditadura a Globo “nunca noticiou 

tortura, prisão de estudantes, operários ou jornalistas; ao contrário, divulgou fotos e 

nomes de pessoas procuradas para que se facilitasse a prisão” – como foi o caso, segundo 

a autora, de Frei Betto.  

Editorial do jornal O Globo de agosto de 2013, após as grandes manifestações 

daquele ano, admite: “Desde as manifestações de junho, um coro voltou às ruas: ‘A 

verdade é dura, a Globo apoiou a ditadura’. De fato, trata-se de uma verdade, e, também 

de fato, de uma verdade dura” (O GLOBO, 2013)18.  

Vale destacar que a legislação brasileira nunca foi um embaraço à forma 

possivelmente monopolista e oligopolista em que grandes conglomerados – Globo a 

frente – se constituíram ao longo da história. Ao contrário, a legislação brasileira incentiva 

o desenvolvimento da radiodifusão comercial e privada (LIMA, 2006) e historicamente 

favoreceu as emissoras já detentoras de recursos para bancar o novo modelo de televisão. 

O marco regulatório das telecomunicações – de 1962 e ainda hoje em vigor – atentou-se 

apenas a questões políticas, sem se preocupar com a regulação econômica e, portanto, 

não inibindo o assombroso crescimento da Rede Globo, que hoje abocanha as maiores 

fatias das verbas publicitárias públicas e privadas. Para se ter uma ideia, em 2016 o Grupo 

Globo recebeu do governo federal e de seus ministérios – portanto sem contar as estatais 

                                                           
17 No livro de mais de 400 páginas da Memória Globo sobre o Jornal Nacional, só há a menção às censuras 

dos “anos de chumbo” da ditadura em quatro páginas, reservando outras 28 para outros temas neste período 

– conceito de noticiário nacional, jornalismo internacional, transformações tecnológicas, esporte e dia-a-

dia da produção. Inclusive, confessa que o jornalismo político tinha pouca expressão no telejornal e nos 

demais programas da Globo até 1974, com início do governo Geisel e sua abertura política controlada 

(MEMÓRIA GLOBO, 2004).  
18 Esse mesmo editorial reforça que não foi só o jornal O Globo que concordou com a intervenção dos 

militares: grandes jornais como O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil e Correio da 

Manhã também foram no mesmo caminho.  
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– quase 36 milhões de reais em publicidade, o que corresponde a 23,5% de tudo o que o 

governo gastou na mídia (ROSÁRIO, 2017). 

Notamos, assim, que três fatores contribuíram sobremaneira para a consolidação 

e ampliação da Rede Globo de Televisão: acordo com o grupo norte-americano Time-Life, 

conivência e apoio dos governos militares e permissividade da legislação brasileira.  

E é no jornalismo que se dá o passo adiante no sentido de nacionalização do acesso 

à informação e integração nacional, dialogando inclusive com esta que era uma das 

grandes propagandas do regime ditatorial19. O Jornal Nacional estreia em 1969, em uma 

Rede Globo que começava a ampliar seu império de emissoras próprias e filiadas em todo 

o país e já havia superado em audiência da Rede Excelsior – que acabou fechando neste 

mesmo ano, muito em virtude de sua oposição à ditadura – e a TV Tupi – que encerra suas 

atividades em 1980. Em 1971, os dez programas mais assistidos do Rio e de São Paulo 

eram da Globo (MEMÓRIA GLOBO, 2004). E cabe ao Jornal Nacional ser o primeiro 

telejornal do Brasil transmitido em rede nacional, feito permitido pelas modernizações 

técnicas implementadas pela Embratel. 

A inovação, a qualidade técnica e a expansão e manutenção do grande alcance são 

características do JN desde seu nascimento, que aliás inaugura um novo jeito de fazer 

telejornalismo – distanciando-se do jornalismo radiofônico – e se torna o exemplo que ao 

longo dos anos vai sendo seguido pelas outras emissoras.  

O grande objetivo do telejornal sempre fora, segundo William Bonner – 

apresentador e editor do JN desde 1996 – “mostrar aquilo que de mais importante 

aconteceu no Brasil e no mundo naquele dia, com isenção, pluralidade, clareza e 

correção” (BONNER, 2009, p.17). João Roberto Marinho, vice-presidente das 

Organizações Globo, reforça que a empresa sempre procurou profissionais competentes, 

independente do matiz ideológico, sempre fora “mais voltada para a notícia do que para 

o debate pseudo-intelectual” e sempre procurou “oferecer ao leitor as informações 

relevantes para que ele forme suas próprias opiniões” (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p.11). 

O Jornal Nacional, para ele, garante para quem assiste que aquilo é a mais pura verdade. 

                                                           
19 Atentos ao potencial da comunicação e, especificamente, da televisão em construir o ideário de um país 

unificado e moderno, os governos militares apoiaram e impulsionaram o setor, com a criação da Embratel, 

a facilitação da compra de televisores a crédito e o desenvolvimento de um moderno sistema de 

telecomunicações (SIFFERT, 2010). Pedro Bial (2005, p. 180), admite que “havia, sim [entre Globo e 

governo] um objetivo comum de fortalecimento da Federação”, que “havia eventual identidade de 

interesses”. 
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Porém, conhecidos exemplos de coberturas da Globo – e também os analisados 

nesta dissertação – demonstram que estas afirmações podem nem sempre terem sido 

efetivadas na prática: subjetividades, interesses, equívocos e obscuras relações com o 

poder são características aparentemente comuns na emissora. Tratemos abaixo de alguns 

desses exemplos. 

Cobertura das Diretas Já: A campanha pelas eleições diretas no início dos anos 

1980 contou com grande mobilização e participação da população brasileira, que lotou as 

ruas em diversas cidades manifestando-se pelo direito de eleger seus governantes, mas a 

Rede Globo passou a noticiar o movimento tardia e timidamente. A própria emissora, em 

seu portal, admite que registrou os grandes comícios de 1984 apenas nos telejornais locais 

e que “naquele primeiro momento, as manifestações não entraram nos noticiários de rede 

por decisão de Roberto Marinho”, que temia “que uma ampla cobertura da televisão 

pudesse se tornar um fator de inquietação nacional” (MEMÓRIA GLOBO, 2017). Dias 

depois, a Globo começou a divulgar as manifestações em rede nacional, mas de forma 

tímida e até “escondida”: o grande comício da Praça da Sé no dia 25 de janeiro de 1985 

recebeu reportagem de apenas um minuto e três segundos, e foi anunciada como uma 

festa – “A cidade comemorou seus 430 anos com mais de 500 solenidades. A maior foi 

um comício na Praça da Sé”, dizia a chamada do locutor. A “cobertura não foi adequada”, 

admite José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, então vice-presidente de operações da TV 

Globo, muito em virtude de uma suposta pressão feita pelos militares (MEMÓRIA 

GLOBO, 2017). Só em abril, com a campanha tendo tomado o país e os militares acuados, 

a Globo enfim passou a dar o destaque devido às grandes manifestações e às votações no 

Congresso, apresentando flashes durante o dia, ocupando boa parte do Jornal Nacional e 

até transmitindo ao vivo partes dos comícios.  

Eleições de 1989: Na primeira eleição direta para presidente pós-ditadura, a Rede 

Globo teve em seus programas um posicionamento bem mais favorável ao candidato 

Fernando Collor de Melo do que a seus concorrentes, em especial Luiz Inácio Lula da 

Silva. A famosa edição do último debate antes do segundo turno, que foi ao ar no Jornal 

Nacional dedicando-se mais tempo às falas de Collor e colocando seus melhores 

momentos contra os piores de Lula, foi apenas a cartada final de toda uma construção de 

um cenário de representação da política que foi além do telejornalismo, alcançando 

também telenovelas e programas de auditório, que em geral apresentaram o desconhecido 

alagoano Collor ao país e construíram um cenário de anti-política e da necessidade de se 

valorizar a ‘juventude’, a ‘inteligência’ e a ‘esperança de um Brasil novo’ e se rejeitar o 
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‘populismo’ e o ‘discurso agressivo’ (LIMA, 2004). Pesquisa do Datafolha citada por 

Neves (2008) indica que no período de 28 de agosto a 29 de novembro, Collor teve 21,5% 

do tempo no JN, enquanto Lula teve 9%. Citando entrevista de Roberto Marinho, Venício 

Lima mostra que o mandatário da Globo, não concordando com a postura do jornalismo 

moderno de dar o mesmo espaço para qualquer político, orientou explicitamente no 

sentido de dar mais destaque às propostas mais sensatas (LIMA, 2004). Especificamente 

sobre o debate, que àquela época tinha um poder de influência no eleitorado bem maior 

que hoje, os próprios diretores da Globo à época admitiram mais tarde: “O que se fez foi 

marcar um gol contra a TV Globo (...). Foi má-fé do Alberico, que servia ao Collor” 

(Armando Nogueira, diretor de Jornalismo); “Ao ver a edição do debate, levei um susto. 

A matéria do JN não tinha nada a ver com a do Hoje” (Alice-Maria, diretora-executiva de 

jornalismo); “Naquele momento, não cabia isenção. Cabia mostrar a realidade” (Ronald 

de Carvalho, editor de política); “A edição mancha a história da Globo” (Octavio Tostes, 

editor de texto do JN) (MEMÓRIA GLOBO, 2004).  

 Eleições de 2002, 2006 e 2010: Diferentemente das eleições anteriores, a partir 

de 2002 a Globo e o Jornal Nacional passam a dedicar muita atenção às disputas 

presidenciais, com reportagens especiais, coberturas diárias das campanhas, séries e 

entrevistas com os candidatos. Mas, novamente, enquadramentos mais favoráveis a 

determinados candidatos não passaram desapercebidos.  

Em seu estudo sobre a cobertura do Jornal Nacional nas eleições de 2002 e 2006, 

Neves (2008) esquadrinhou 847 matérias de 199 edições do telejornal e concluiu que em 

ambos os casos o JN privilegiou os candidatos da situação em 2002 (José Serra, do PSDB) 

e da oposição em 2006 (Geraldo Alckmin, do PSDB). O levantamento englobou o número 

de matérias, o tempo de cada uma, o tempo de fala de cada candidato e a classificação do 

conteúdo como positiva, negativa ou neutra.  Em 2002, Neves demonstrou que, no 

primeiro turno, o candidato José Serra teve 42,1% de valência positiva nas matérias do 

Jornal Nacional, enquanto Lula teve 18,75% de valência positiva e 43,75% de valência 

negativa, e no segundo turno Lula teve 20% de valência positiva e Serra 66,66%. Ciro 

Gomes, que até um certo período esteve empatado com Lula na liderança das intenções 

de voto, foi o mais prejudicado antes do primeiro turno, de forma que possivelmente o 

Jornal Nacional contribuiu com a redução deste risco à presença de Serra no segundo 

turno. Diante desses dados, conclui Neves que “o telejornal exerceu um papel 

fundamental no processo eleitoral”, “os candidatos não tiveram o mesmo tratamento e os 



51 
 

editores destacaram suas preferências” e o JN derrubou candidatos e colaborou para “as 

valências negativas do candidato do PT” (NEVES, 2008, p. 131).  

Na eleição presidencial seguinte inverte-se a lógica das três eleições anteriores, 

nas quais o Jornal Nacional ou não deu destaque às eleições – 1994 e 199820 – ou tentou 

privilegiar o candidato da situação – 2002. Em 2006, o candidato à reeleição, Lula, foi 

prejudicado em virtude da ampla cobertura dada pelo telejornal às denúncias de esquemas 

de corrupção supostamente realizados no governo, como o “mensalão”. A Caravana JN, 

que não por coincidência não existia nas eleições anteriores, foi uma série de reportagens 

que percorreu cidades de todo o Brasil exibindo os “desejos do país” e destacando, em 

cidades em que Lula possuía maioria eleitoral, problemas sociais não resolvidos, como 

demonstra a tese de doutorado de Carla Montuori Fernandes sobre esta série de 

reportagens (MONTUORI, 2009).  

Em 2010, houve algo semelhante, mas dessa vez de avião: a série JN no Ar, que 

percorreu todos os estados às vésperas das eleições com foco nos problemas e desafios 

que o próximo eleito enfrentaria. Nosso trabalho de conclusão de curso tomou este 

programa como objeto de estudo e demonstrou que quase metade dos 27 programas do 

JN no Ar tiveram enquadramento no todo ou em maior parte negativo, outros sete foram 

predominantemente neutros e apenas três contrabalancearam conquistas e desafios de 

modo mais equilibrado. A visão que se pretendeu passar, portanto, foi a de que os 

problemas eram muito mais comuns do que as conquistas e então precisava-se de 

mudanças em âmbito nacional (SIFFERT, 2010).  

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
20 Em estudo quantitativo das matérias do Jornal Nacional no período imediatamente anterior às eleições 

de 1998, Miguel (1999) identificou uma “ausência completa da campanha política no noticiário”, o que 

reforçou mais uma vez, segundo o autor, que “a emissora revelou sua disposição para, se necessário, 

manipular informações e, assim, conduzir processos políticos importantes”. 
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3. AGENDAMENTOS E ENQUADRAMENTOS DA ECONOMIA NO 

JORNAL NACIONAL: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A explanação histórica e teórica feita nos capítulos anteriores possibilita que 

passemos aos procedimentos metodológicos e a apresentação dos dados da pesquisa 

empírica. Isso é feito buscando-se dialogar com fundamentos epistemológicos, técnicos 

e conceituais de pesquisas em comunicação. As definições dos recortes, dos 

procedimentos de pesquisa e dos conceitos utilizados, que serão explicitadas adiante, 

tiveram como base o acúmulo científico da área e, em especial, a possível contribuição 

em termos de sistematização e de produção de um conhecimento crítico além das 

reportagens analisadas – não em vistas de uma pretenciosa generalização, mas de um 

olhar mais aguçado e cuidadoso diante de produções que muitas vezes aparecem ao senso 

comum como objetivas e neutras.  

3.1. Campo do estudo e a perspectiva interdisciplinar 

 

 O campo do conhecimento que este trabalho se debruça não é único, o que 

encontra respaldo na perspectiva interdisciplinar do Desenvolvimento Social. Embora 

com grande ancoragem na comunicação (em virtude da formação do autor), o trabalho 

tem inserção junto à sociologia e à economia e dialoga com outras áreas das ciências 

humanas e sociais. 

 Conforme discutido no primeiro capítulo, a comunicação não pode ser vista como 

um objeto isolado. Ela é sempre uma construção social, está presente de diversas formas 

na realidade e na nossa percepção sobre ela. As produções são fruto de uma complexa 

combinação de fatores sociais, históricos, pessoais, administrativos e financeiros e geram 

uma série de possibilidades de efeitos na audiência. A sua empiria, portanto, não pode 

abrir mão dos pressupostos do real. 

 É relevante pensar a configuração da sociedade – incluindo a realidade econômica 

– atentando-se para os discursos midiáticos, uma vez que estes, ainda mais em países de 

muita centralidade e alcance da mídia de massa, têm grande potencial em construir 

agendas, influenciar percepções e até contribuir com derrubadas de governos. Assim, 

aquilo que “identificamos como objetos empíricos da comunicação se referem a ações 

sociais também estudadas por outras ciências” (FRANCA, 2016, p. 156). Inclusive, como 

ressaltado no primeiro capítulo, os estudos sobre a comunicação surgiram apenas quando 

seus objetos de estudo – sobretudo a comunicação de massa – passaram a ter uma 
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dimensão significativa a ponto de estar – pelo menos na percepção dos estudiosos – 

influenciando a realidade. 

 O paradigma dominante dos estudos em comunicação no século XX implantou a 

lógica de se pensar a comunicação do ponto de vista exclusivamente ‘transmissivista’, ou 

seja, de uma forma linear entre o que emite a mensagem e os que recebem, 

superdimensionando a capacidade de influência da intenção do emissor. Como vimos, 

com o tempo esta concepção linear e esquemática da comunicação foi sendo contestada 

por uma infinidade de teorias, pressupostos, hipóteses e paradigmas. Uma das grandes 

tendências desde fins do século XX é de se pensar a comunicação de modo relacional e 

interativo, conferindo grande atenção às formas como os atores se entrecruzam e como a 

recepção reconstrói o discurso de acordo com suas subjetividades e interesses. Para 

França (2006), esta formulação funda-se em três pressupostos: a) a comunicação é uma 

prática, uma ação, e portanto implica trabalho de agente, de ação no mundo, não se 

tratando, então, de ação mecânica ou instintiva; b) as várias formas de comunicação a que 

os indivíduos se submetem implicam a vivência de incontáveis experiências, inclusive a 

de ser afetado por produtos e momentos midiáticos; c) a comunicação é uma ação com o 

outro, uma interação, marcada pela reflexividade, supondo consciência do outro e 

autoconsciência; d) a linguagem é o meio, a mediação, através do qual a interação se faz 

possível. 

 A metodologia e as análises deste trabalho ressaltam e dialogam com estes 

pressupostos, reconhecendo que as transmissões midiáticas ou qualquer forma de 

comunicação nunca são unilaterais e que seus efeitos não necessariamente se confirmam 

na prática, uma vez que as mensagens se constroem a partir de uma série de mediações, 

interpretações e influências mútuas. Porém, a nossa opção foi por direcionar o olhar para 

transmissões da mídia massiva pelos seguintes motivos: a) no Brasil, mesmo com o 

avanço das novas tecnologias de comunicação, a televisão ainda é o meio de comunicação 

predominante, acessada pela quase totalidade da população21, e a influência que exerce 

na percepção que as pessoas têm da realidade e em suas atitudes e tomadas de posição 

ainda é provavelmente muito grande; b) embora compartilhemos da percepção de que nos 

últimos anos houve um reordenamento nas práticas e modos de produção midiática, 

consideramos que o excessivo foco das pesquisas em interações simbólicas, em objetos 

                                                           
21A Pesquisa Brasileira de Mídia indicou que 98% da amostragem assiste televisão, sendo que mais de três 

quartos assistem todos os dias (SECOM, 2016). 
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ultracontemporâneos22 e em interpretações da recepção – que marcam boa parte dos 

estudos em comunicação no século XXI – acaba supervalorizando as capacidades e 

potencialidades do público e abandonando o olhar sobre a grande mídia, como se esta não 

mais existisse como tal e não conseguisse mais exercer influência – inclusive influência 

sobre os próprios conteúdos produzidos e compartilhados na internet; c) a grande mídia 

tem um histórico mais alargado, o que permite um olhar mais holístico, processual e 

referenciado, ao passo que as novas mídias e a lógica de conhecimento do mundo baseado 

na interpretação são perspectivas que embora precisem ser de fato estudadas pelas 

ciências sociais são objetos que se alteram muito rapidamente, conduzindo a pesquisas 

por vezes fragmentadas e produzindo ‘história em migalhas’ (BARBOSA, 2016)23, além 

disso, como lembra Medeiros (2013), os espaços públicos de debate na internet precisam 

de ser validados pelos meios tradicionais para terem influência na esfera política; d) 

consideramos de grande importância verificar empiricamente e com rigor científico as 

hipóteses levantadas por vários estudiosos, políticos, jornalistas e militantes do campo da 

esquerda, que situam a grande mídia, em especial a TV Globo, como uma das grandes 

responsáveis pelo processo que culminou com o impeachment da presidenta Dilma 

Rousseff e como uma emissora que, num geral, pratica um jornalismo parcial, no mais 

das vezes em favor do mercado e dos grandes anunciantes e em desfavor das 

reivindicações de grande parte da população.  

 Desde que o jornalismo se converteu em campo de debate acadêmico vem sendo 

travadas discussões e classificações com relação às manifestações jornalísticas, 

estabelecendo grande diversidade de pressupostos e diagnósticos que visam compreender 

a articulação, a construção e o modus operandi do jornalismo. Não se faz necessário, para 

os fins deste trabalho, delinear as divisões funcionalistas do jornalismo em categorias, 

gêneros e formatos, tendo em vista que não é nosso objetivo empreender análises de 

questões técnicas e operacionais da informação, mas ir além, observando esquemas de 

significado, instâncias de mediação e sentidos sociais das produções midiáticas do Jornal 

Nacional, independente se reportagens, notas ou entrevistas e se de gênero informativo 

ou opinativo – mesmo porque estas divisões não são facilmente delimitadas: muitas 

                                                           
22Uma busca feita pelo autor no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES encontrou 1017 trabalhos que 

tinham “Facebook” como tema, 363 com “Twitter” e 4253 com “redes sociais” entre 2012 e 2016. 
23Há uma “excessiva preocupação com o ultracontemporâneo, com processos inacabados ou que apenas se 

iniciaram, tornando a produção da pesquisa um eterno devir. Os objetos empíricos que são escolhidos, 

muitas vezes ao sabor de modismos, esfacelam-se diante de transformações igualmente ultravelozes” 

(BARBOSA, 2016, p. 202). 
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vezes, por exemplo, os telejornais se refugiam no seguro e ‘distanciado’ gênero 

informativo mas na verdade utilizam-se de recursos e discursos que não só expõem o fato, 

mas efetivamente manifestam nas entrelinhas opiniões e juízos de valor sobre ele. 

 

3.2. Delimitação do objeto de estudo 

 

Na pré-análise –  etapa de levantamento e organização do material, sistematização 

de ideias e definição dos recortes – foram realizadas leituras flutuantes e contatos iniciais 

com diferentes produções de diferentes veículos de comunicação, construindo hipóteses 

e verificando as potencialidades e possibilidades dos objetos a serem analisados. A 

pesquisa empírica começou a ser desenvolvida no primeiro semestre de 2017, período em 

que o Brasil passava por um momento extremamente conturbado na economia e na 

política. Alta nos índices de desemprego24, escândalos de corrupção envolvendo altos 

escalões da política25, ruptura de um governo democraticamente eleito26 e redução de 

gastos públicos27 e de programas sociais28 construíram um cenário de instabilidade, 

desconfiança e geravam efeitos preocupantes na vida da população, sobretudo a mais 

pobre. Pela importância histórica deste período, com desdobramentos que poderão gerar 

consequências no país por muitos anos, consideramos a relevância de empreender um 

estudo detalhado de um importante ator neste período, contribuindo com as discussões 

ainda durante o desenrolar dos fatos e com possíveis interessados no futuro que queiram 

                                                           
24 Em abril de 2017, o IBGE divulgou pesquisa que indicava índice de desemprego de 13,7%, o maior 

índice da série histórica do Instituto, iniciada em 2012 (SILVEIRA e CAVALLINI, 2017). 
25 Algumas manchetes da imprensa exemplificam: “Brasil piora em ranking internacional de corrupção” 

(Agência Brasil, 25/01/2017); “Procuradoria denuncia Cabral, Eike e mais sete por corrupção e lavagem de 

dinheiro” (Estadão, 10/02/2017); “Aécio Neves pediu R$ 2 milhões a Joesley, dizem executivos da JBS” 

(Folha de S. Paulo, 17/05/2017); “Temer será investigado por corrupção e obstrução da Lava Jato” 

(Globo.com, 19/05/2017); “Denúncia do sítio imputa a Lula 10 crimes de corrupção e 44 de lavagem de 

dinheiro” (Estadão, 23/05/2017); “Desde 2013, prisões por corrupção crescem 288% (Estadão, 

25/06/2017); “Moro condena Palocci a 12 anos e 2 meses por corrupção e lavagem de dinheiro” (O Globo, 

26/06/2017). 
26 Eleita em 2014, Dilma Rousseff iniciou seu mandato em janeiro de 2015 e acabou sendo afastada 

preliminarmente em maio de 2016 e definitivamente em agosto de 2016 em decorrência de um processo 

jurídico-político acatado pelo Congresso Nacional que a condenou pela realização de pedaladas fiscais – 

assinatura de crédito suplementar sem autorização do Congresso e atraso de repasse ao Banco do Brasil 

para pagamento de programa agrícola.  
27 Houve uma redução real de 7,2% nos gastos do governo no primeiro semestre de 2017 (Portal Brasil, 

2017). 
28 O número de beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, teve em julho de 2017 o maior corte desde 

seu lançamento em 2013, atingindo mais de 500 mil famílias (PORTAL 247, 2017). Em redução desde o 

governo Dilma, o programa Minha Casa Minha Vida, que subsidia casas para famílias de menor renda, 

continuou a encolher, o Prouni, Programa Universidade para Todos, e o Fies, de financiamento estudantil, 

também seguiam sofrendo cortes (BBC Brasil, 2016). 
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compreender melhor o ordenamento de forças e o papel da mídia nesta crise institucional, 

financeira e de representatividade29.  

 Dada a opção já definida pela grande mídia, optamos pelo Jornal Nacional por 

ser o telejornal de maior audiência, alcance e influência no Brasil. Passamos abaixo à 

delimitação do objeto de estudo: 

 

- Universo da pesquisa: Edições diárias do Jornal Nacional (disponíveis na internet, no 

portal da Globo) 

 

- Corpus da pesquisa: matérias que tratem explicitamente de fatos da economia brasileira 

e de ações ou omissões do governo federal brasileiro com relação à economia e/ou a 

aspectos a ela relacionados. Serão buscadas estas unidades de análises em todas as edições 

de dois grandes períodos: 

 

- Período 1: outubro de 2015, dezembro de 2015 e fevereiro de 2016 (três meses 

alternados, com distância de dois a seis meses com relação ao afastamento inicial de 

Dilma Rousseff da presidência do Brasil) 

 

- Período 2: novembro de 2016, janeiro de 2017 e março de 2017 (três meses 

alternados, com distância de dois a seis meses com relação à posse definitiva de Michel 

Temer na presidência do Brasil) 

 

Out 

15 

Nov 

15 

Dez 

15 

Jan 

16 

Fev 

16 

Mar 

16 

Abr 

16 

Mai 16 Jun 

16 

Jul 

16 

Ago 

16 

Set 

16 

Out 

16 

Nov 

16 

Dez 

16 

Jan 

17 

Fev 

17 

Mar 

17 

Período 1 (meses 

alternados) 

 Afastamento 

Dilma 

  Posse 

Temer 

 Período 2 (meses 

alternados) 

 

A escolha destes períodos se justifica pelos seguintes motivos: 

 

                                                           
29 Muito embora saibamos da importância, nas ciências sociais, da distância temporal com relação aos fatos 

estudados, para maior maturação histórica de seus desdobramentos, consideramos que também é possível, 

e até necessário, empreender estudos de situações recentes, que ainda implicam consequências e cujos 

atores envolvidos ainda estejam em cena. O envolvimento e conhecimento pessoal diante dos fatos ainda 

em curso, desde que com certos cuidados para que paixões não direcionem a pesquisa, são elementos que 

contribuem com a percepção que o pesquisador tem com relação aos efeitos do objeto estudado na vida da 

população naquela época – algo mais difícil de se apreender quando distanciado no tempo e no espaço.  
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- Um dos objetivos do trabalho é verificar qual foi a agenda e os enquadramentos da 

cobertura do Jornal Nacional em um e outro governo, para identificar se houve ou não 

mudança de posicionamento; 

 

- O distanciamento de dois meses pretendeu evitar os períodos de maior cobertura 

específica dos fatos relacionados ao impeachment e se centrar em matérias que poderiam 

indicar as posturas mais implícitas e generalizadas do telejornal não diretamente 

vinculadas ao impeachment; 

 

- Três meses de telejornal é um tempo nem muito amplo que pudesse tornar muito extenso 

e inviável o trabalho e nem muito curto que não pudesse indicar generalidades da 

cobertura; 

 

- Optou-se por alternar os meses do período analisado e não pegar uma sequência direta 

de três meses para evitar lidar com muitas matérias de um determinado tema ou com a 

dominância do noticiário por fatos diretamente relacionados ao impeachment. 

 

 Ainda com relação ao corpus da pesquisa, vale ressaltar que publicações de outros 

veículos de comunicação também foram utilizadas sobretudo para trazer fatos e pontos 

de vistas que se contrapunham aos transmitidos pelo telejornal estudado ou para se 

comparar com a cobertura de outros telejornais com relação aos mesmos temas.  

 Embasando-se nas discussões teóricas iniciais das problemáticas dos estudos da 

comunicação e nos resultados identificados no estudo de caso, foram indicadas, após as 

análises, conclusões com relação aos enquadramentos e agendas do Jornal Nacional 

sobre fatos da política econômica brasileira. 

 

3.3. Dimensões e temas analisados no noticiário 

 A pesquisa analisou o noticiário do Jornal Nacional nos períodos considerados 

sob três diferentes (embora conexos) aspectos: a) valência com relação ao governo 

federal, considerando cada matéria como favorável, contrária ou neutra; b) agendamento 

dos assuntos, com contabilização e análise da quantidade e do conteúdo das matérias de 

cada um dos dezesseis assuntos considerados; c) aprofundamento qualitativo em matérias 

de três assuntos: política fiscal, reforma trabalhista e reforma da previdência. 
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 Com relação ao item “b”, vale ressaltar que cada matéria foi classificada em um 

dos quinze assuntos considerados e estes assuntos podem ser agrupados em torno das 

seguintes dimensões e temas gerais: 

Dimensão Tema geral Assuntos 

Econômica Relações internacionais -  Avaliação internacional 

- Exportação e importação 

- Câmbio e bolsa de valores 

Econômica Política fiscal - Política fiscal 

- Impostos 

- Orçamento público 

Econômica Política monetária - Juros 

- Inflação 

Econômica Oferta e demanda agregada - Produção e vendas 

- Consumo e crédito 

Econômica Mercado de trabalho 

 

- Emprego e desemprego 

- Renda 

Econômica Regulamentação das relações 

capital/trabalho e Proteção 

Social 

- Reforma trabalhista  

- Reforma da Previdência 

Econômica Situação geral da economia - Situação geral da economia 

Política Fatos políticos - Fatos políticos com relação ou impacto 

na economia 

 

3.4. Hipóteses 

 

Para cada um dos três aspectos analisados, foi considerada uma hipótese: 

 

a) Valência com relação ao governo federal: No período anterior ao afastamento de Dilma 

Rousseff, a agenda concentrou-se na má situação econômica do país, com enquadramento 

predominantemente negativo, e no período posterior concentrou-se nas medidas tomadas 

pelo governo Michel Temer para melhorar a economia, com enquadramento 

predominantemente positivo; 

 

b) Agendamento dos assuntos: O espaço dado a cada um dos assuntos econômicos 

atendeu principalmente aos interesses da Rede Globo como um ator político e econômico. 
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c) Aprofundamento em três assuntos – política fiscal, reforma trabalhista e reforma 

previdenciária: Em geral, nas notícias relacionadas a política econômica, o Jornal 

Nacional construiu enquadramentos que, majoritariamente, privilegiaram um dos lados 

do debate, o que defende a necessidade de mais mercado e menos Estado.  

 

3.5. Separação, observação e organização do material 

 

 Todas as edições do Jornal Nacional são disponibilizadas no portal da emissora30 

logo após a exibição na televisão e ficam disponíveis por cerca de dois anos e meio, com 

divisão individualizada de todas as matérias, indicadas por um título que resume o 

conteúdo (Figura 1). 

                                                           
30 http://g1.globo.com/jornal-nacional/edicoes/  

http://g1.globo.com/jornal-nacional/edicoes/
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Fonte: página do Jornal Nacional31 

 

 Esta disponibilização e segmentação facilitou enormemente o trabalho, uma vez 

que nos desobrigou de ter que assistir a todas as 158 edições, o que totalizaria mais de 

100 horas de programa, dada a média de 40 minutos por edição. Vale considerar, porém, 

que esta opção por não assistir aos programas na íntegra deixou de captar questões que 

poderiam ajudar a compreender os enquadramentos, como a associação de um fato 

econômico com um escândalo político, ou com algum fato de um outro país que tenham 

sido assuntos de matérias dos mesmos dias. Entretanto, dada a limitação de tempo, 

                                                           
31Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/edicoes/2017/03/01.html>. Acesso em 10 de junho 

de 2017. 

Figura 1 - Cópia da tela do portal do Jornal Nacional na internet 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/edicoes/2017/03/01.html
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tivemos que optar por ater às notícias diretamente relacionadas à economia brasileira. 

Foram encontradas – e assistidas integralmente – 248 notas, notícias, indicadores e 

reportagens, totalizando aproximadamente 7 horas e 50 minutos. 

 Grande parte das notícias apresentam, ainda, a transcrição completa do texto 

noticiado, com algumas pequenas adaptações. 

 

 

Fonte: página do Jornal Nacional32 

 

                                                           
32Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/10/agencia-de-avaliacao-de-risco-

fitch-rebaixa-nota-de-credito-do-brasil.html>. Acesso em 10 de junho de 2017. 

Figura 2 - Cópia da tela de uma notícia do Jornal Nacional 

 

 

Figura 3 - Cópia da tela do portal do Jornal Nacional na internetFigura 4 

- Cópia da tela de uma notícia do Jornal Nacional 

 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/10/agencia-de-avaliacao-de-risco-fitch-rebaixa-nota-de-credito-do-brasil.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/10/agencia-de-avaliacao-de-risco-fitch-rebaixa-nota-de-credito-do-brasil.html
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Após a delimitação do recorte, todas as 248 notícias que trataram de fatos da 

economia e política econômica brasileira foram assistidas e organizadas em uma tabela 

que permitiu melhor observação geral, intuições do material, contagem do tempo e da 

quantidade de matérias em cada período e com cada característica e ainda comparações, 

demarcações de trechos e observações que foram posteriormente utilizados nas análises. 

Foram inseridos os seguintes parâmetros de cada matéria: 

- Data: o dia de veiculação da matéria; 

- Título: o título que apresenta as matérias no portal do Jornal Nacional na internet; 

- Formato: se indicador (indicações de tendências ou resultados de natureza 

diversa), nota simples (leitura sintética de um fato), nota coberta (leitura sintética de um 

fato com imagens em off) notícia (relato de um fato de forma mais completa que a nota), 

reportagem factual (notícia completa e ampliada de acontecimentos do dia-a-dia) ou 

reportagem feature (notícia completa e ampliada de assuntos de interesse permante, não 

necessariamente atual); 

- Duração: tempo de duração das matérias em minutos e segundos; 

- Assunto: tema econômico predominante da matéria; 

- Valência com relação ao governo federal: Favorável, Contrária ou Neutra, 

utilizando a Metodologia de Análise de Valência (MAV); 

- Trechos: Transcrição da abertura e de textos relevantes para referência, 

compreensão e exemplificação; 

- Observações para análise: considerações como justificativa da valência 

considerada, pontos de vista evidentes, possibilidades de questionamentos, elemento que 

contribuíram com o enquadramento (gráficos, entonações, passagens externas, falas da 

população). 

  

 Outra tabela registrou todos os especialistas que foram ouvidos nas matérias dos 

períodos considerados, indicando o nome do especialista, o cargo, a data de veiculação, 

o título da matéria e a transcrição de toda a fala.  

Essas duas tabelas com todos esses parâmetros totalizaram 63 páginas e foram 

retomadas e observadas ao longo de todo o estudo de caso, fornecendo elementos para as 

contagens e as análises. Por sua extensão e também por ser mais uma organização dos 

elementos a serem analisados, as tabelas não foram incluídas em sua totalidade no corpo 

do relatório de pesquisa, e, na parte das análises dos assuntos escolhidos, inseridas de 

modo reduzido, constando apenas data, título, formato e duração.  
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3.6. Análise de conteúdo 

 

 Para a análise de enquadramento do Jornal Nacional com relação aos fatos da 

economia brasileira, foram empregadas – mais como instrumentos teóricos de sustentação 

do que propriamente como um manual – a análise de conteúdo e a análise do discurso, 

com estudos quantitativos e qualitativos para identificação, inferência e análise de 

esquemas e tendências de significado dos enquadramentos. Portanto, foram utilizados 

como base para as conclusões tanto a quantidade de matérias de cada tema e de cada 

forma de enquadramento (valência), quanto algumas das formas discursivas – sobretudo 

os textos – transmitidas pelas reportagens analisadas. 

 A análise de conteúdo (AC) tem sua origem vinculada ao surgimento dos meios 

de comunicação de massa, no início do século XX, com análises da imprensa e da 

propaganda, sob uma perspectiva mais funcionalista, que se voltava exclusivamente à 

pesquisa quantitativa e via a comunicação como um processo unidirecional. Ao longo do 

século, porém, passa a ser percebido como um método mais híbrido, em que as 

observações quantitativas são um dos passos para se empreender análises qualitativas 

baseadas na inferência. A presença ou ausência de conteúdos e características também é 

algo que passa a ser de importância para a AC.  

Como lembra Bardin (2016), a AC não é apenas um instrumento, mas um ‘leque 

de apetrechos’ utilizados para analisar as comunicações e identificar elementos que não 

são obtidos por um olhar imediato e espontâneo. Resgatando Berelson, assim Laurence 

Bardin (2016, p. 42) define a análise de conteúdo: “uma técnica de investigação que 

através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das 

comunicações tem por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações”. Esse 

procedimento, então, consiste em dividir e classificar de forma metódica e quantificada 

os elementos dos textos, para extrair inferências e interpretações.  

 Diante dos produtos jornalísticos33, resumidamente, a AC permite sistematizar e 

descrever os conteúdos abordados pelo veículo midiático, identificar e quantificar a 

ocorrência de características específicas do conteúdo e também do próprio trabalho 

jornalístico e por fim fazer inferências a respeito das mensagens e dos significados 

presentes. Imbrica-se entre o desejo de rigor analítico e a necessidade de ir além das 

aparências, de dizer algo do contexto social. Segundo Bardin (2016), a AC é feita 

                                                           
33 A aplicação da análise de conteúdo vai além dos produtos de comunicação, sendo utilizada também em 

outras disciplinas, como psicologia e linguística (GADRET, 2011). 
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basicamente em torno de três polos cronológicos: 1) a pré-análise, que sistematiza e 

organiza as ideias, escolhendo os documentos, formulando as hipóteses e objetivos e 

elaborando indicadores; 2) a exploração do material, que aplica as decisões tomadas, com 

operações manuais ou de computador para codificar, decompor ou enumerar; e 3) o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, dando significação aos materiais, 

colocando em relevo as informações obtidas34. A inferência é que permite a passagem 

entre a enumeração das características do texto e a interpretação, o estabelecimento de 

significado dado a estas características.  

 Como o enquadramento não possui um método próprio de análise dos objetos 

comunicativos, muitos autores, como Robert Entman, William Gamson e Mauro Porto 

utilizam da técnica da análise de conteúdo para suas descrições e interpretações 

(GADRET, 2011).  

Na análise dos assuntos agendados pelo Jornal Nacional, tomamos como base 

trabalhos semelhantes, em especial o de Moreira (2007), que, mesclando as metodologias 

de Robert Entman e Daniel Hallin, elabora uma ficha de avaliação para identificar o 

enquadramento construído, contendo a interpretação causal, a avaliação moral e a 

recomendação de tratamento. Em cada uma, procuramos identificar: qual o problema 

apresentado pela matéria, que assunto ela levanta? O que a matéria aponta como causa 

desse problema, o que levou a esse problema? Como a construção narrativa julga os atores 

e as questões envolvidas, qual o julgamento moral que faz da situação? E por fim o que 

a notícia deixa como proposta de solução, como recomendação de tratamento para o 

problema? Importante destacar que esses pontos não necessariamente são produzidos 

apenas a partir da fala dos repórteres, mas também pelas posições das fontes, cujas 

participações e falas são muitas vezes escolhidos, como veremos à frente, para defender 

a posição do telejornal – de um modo supostamente distanciado e objetivo.  

 Nem todos os pontos aparecem em todas as matérias. Vejamos um exemplo para 

melhor compreensão da metodologia. Em matéria do dia 23/03/2017 sobre o projeto de 

terceirização, o problema é assim apresentado: “O Brasil tem hoje quase 13 milhões de 

trabalhadores terceirizados, funcionários contratados por uma empresa para trabalhar em 

outra. E mesmo assim não havia uma lei regulamentando a contratação deles”. Além das 

falas de fontes defendendo o projeto, o julgamento moral apresentado pelo próprio 

                                                           
34Pela dimensão, área e escopo do nosso trabalho, não consideramos viável e necessário aprofundar na 

análise de conteúdo, por exemplo com agregação em unidades, frequências, intensidades, direções e 

equivalências e categorização de elementos. Valemo-nos somente do escopo geral da técnica. 
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repórter é o de que “o projeto mantém todos os direitos do trabalhador e estabelece ainda 

o que um terceirizado deve fazer se não receber direitos trabalhistas ou previdenciários”. 

E a recomendação de tratamento é que “para virar lei, o projeto precisa da sanção, do ok, 

do presidente Michel Temer”. 

No item 4.4 transcrevemos uma notícia inteira indicando, em cada passagem, o 

problema, a causa, o julgamento moral e a recomendação de tratamento, demonstrando 

como procedemos na análise das matérias consideradas. 

 De modo mais detido e técnico, utilizaremos a metodologia de análise do conteúdo 

denominada Metodologia de Análise de Valências (MAV) para se analisar os 

enquadramentos conferidos pelas matérias aos governos Dilma Rousseff e Michel Temer, 

conforme veremos a seguir. 

  

3.7. Metodologia de Análise de Valências 

A metodologia utilizada para essa categorização do enquadramento com relação 

ao governo federal foi a de análise de valência (MAV), de significativa tradição nos 

estudos de mídia35 e que no Brasil tem como grande aplicador e incentivador o 

Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública (LEMEP), do Instituto de Estudos 

Sociais e Políticos (IESP) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)36. A 

MAV consiste, basicamente, em identificar se as produções midiáticas analisadas 

(manchetes, editoriais, matérias, artigos) expressam alguma posição quanto ao assunto ou 

aos personagens mencionados. Após assistidas e julgadas pelo pesquisador, as matérias 

são classificadas em quatro valências: positivas, negativas, neutras e ambivalentes, de 

modo a considerar favorável a determinado ator caso tenha predominância de referências 

positivas ao personagem analisado (no nosso caso o governo federal de ocasião), contrária 

quando predominam as referências negativas, neutra quando o texto é 

preponderantemente descritivo e sem conteúdo que seja claramente positivo ou negativo, 

e ambivalente, quando há grande equilíbrio entre as referências positivas e negativas. 

Mais à frente explicitaremos um pouco mais detidamente o que utilizamos para julgar as 

valências das matérias utilizadas. 

                                                           
35 Internacionalmente, termos como “slant analysis”, “sentiment analysis” e “opinion mining”, de larga 

utilização e publicação, são, segundo Feres Júnior (2016a), sinônimos de análise de valência. 
36 Um dos conhecidos trabalhos do Laboratório é o Manchetômetro, um portal de acompanhamento da 

cobertura da grande mídia (jornais impressos e Jornal Nacional) sobre temas de economia e política 

(www.manchetometro.com.br). Algumas das tabelas produzidas por este projeto foram, inclusive, 

utilizadas nesta dissertação.  

http://www.manchetometro.com.br/
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O professor João Feres Júnior, coordenador do projeto Manchetômetro, destaca a 

adequação e importância da utilização da MAV como análise de enquadramento pois, 

dentre outras razões: captura o viés da mídia em seu valor bruto, promove uma redução 

da complexidade do objeto assim como outras metodologias em ciências sociais, vem 

produzindo resultados consoantes com o resto da literatura de mídia e política no Brasil, 

dá elementos para contribuir com análises qualitativas, não depende do pressuposto da 

imparcialidade e está menos sujeita a distorções subjetivas do que outras metodologias 

mais qualitativas (FERES JÚNIOR, 2016)37. Além destes fatores, vale destacar, ainda, 

que a MAV também se adequa ao nosso trabalho – sobretudo na consideração das 

valências dos dois governos considerados – pois: o enfoque é sobre a emissão, 

desacoplada da recepção; a quantidade de edições do telejornal é muito extensa, o que 

inviabiliza a utilização de metodologias que usam vários operadores; há de antemão uma 

dicotomização da fonte midiática, que pobre de pluralismo de opiniões e perspectivas, 

pode ser analisada por uma metodologia que também dicotomize o texto, por exemplo, 

entre favorável e contrário.  

 

3.8. Análise do discurso 

 

A análise do discurso (AD) traz um maior alargamento, ancorando os textos sócio-

historicamente, definindo o discursivo como espaço de articulação entre linguagem e 

sociedade. Como ressalta Brandão (2004), a AD busca ir além do texto em si e da 

quantificação dos elementos dos textos e apreender as contradições da ideologia na 

materialidade linguística do discurso, as formas de organização de antagonismos, 

alianças, dissimulações. A AD atenta-se muito ao que está implícito no texto, às 

intencionalidades dos atores.  

 No método dialético, que é a base da influente corrente francesa, a AD reconhece 

o contexto, a situação, o momento histórico, estabelece os contrários como referência para 

entendimento dos discursos na sociedade, toma a historicidade como parte constituinte a 

ser somada nos estudos (ROCHA e DEUSDARÁ, 2005). Não é, portanto, uma 

interpretação semântica e puramente linguística do que o texto mostra, mas sim uma 

                                                           
37 Estes e outros pontos estão expressos em dois artigos publicados pelo professor João Feres Júnior em 

resposta a críticas de Luis Filipe Miguel à metodologia de análise de valências: Em defesa das valências: 

uma réplica (FERES JÚNIOR, 2016) e Análise de valências, debate acadêmico e contenda política 

(FERES JÚNIOR, 2016a). Nesses artigos, Feres Júnior explica pormenorizadamente os motivos de se 

considerar a MAV uma metodologia adequada para se analisar a mídia e se jogar luz sobre a atuação da 

grande mídia sempre em favor das forças conservadoras. 
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análise do como e porque aquilo foi dito, em qual contexto, com quais possíveis 

interesses. 

 Para Dominique Maingueneau (2004), o discurso é uma organização situada para 

além da frase, é orientado, se constrói em função de uma finalidade, é uma forma de ação 

sobre o outro, uma interação entre dois parceiros, é contextualizado, assumido por um 

sujeito, regido por normas e considerado no bojo de um interdiscurso. 

 Brandão (2004, p. 11) reforça que “a linguagem é lugar de conflito, de confronto 

ideológico, não podendo ser estudada fora da sociedade, uma vez que os processos que a 

constituem são histórico-sociais”. Assim, os estudiosos passam a tentar compreender o 

fenômeno da linguagem não com centralidade na língua, que é um sistema 

ideologicamente neutro, mas num nível situado “fora desse polo da dicotomia 

saussuriana. E essa instância de linguagem é a do discurso” (BRANDÃO, 2004, p. 11). A 

AD, portanto, articula o linguístico com o social e estende seu campo para diversas áreas 

do conhecimento. 

 A problemática da ideologia também é central na perspectiva francesa da análise 

do discurso. No marxismo, a ideologia é um sistema ordenado de ideias e representações 

utilizado pela classe dominante de forma separada das condições materiais para fazer com 

que todos comunguem das mesmas ideias desta classe, criando uma visão ilusória da 

realidade. Para isso, utiliza-se de diversos instrumentos, inclusive do discurso. 

 

A relação ideológica se caracterizaria assim pela não-transparência, por sua 

opacidade no que diz respeito a suas origens,  a sua vinculação com interesses. 

O discurso ideológico é o discurso dogmático, não-crítico, que resiste à 

interpelação, que é incapaz de explicitar seus fundamentos, de apresentar suas 

justificativas. Não é apenas pelo que diz que pode ser considerado ideológico, 

mas principalmente pelo modo como diz (MARCONDES, 2001, p. 124, grifos 

no original) 
 

 A ideologia tem várias definições, funções e forças de acordo com diferentes 

teóricos desta linhagem, como Althusser, Ricouer, Gramsci, além do próprio Marx. É sob 

a influência da perspectiva althusseriana, por exemplo, que Michel Pêcheux, um dos mais 

influentes estudiosos da AD, constrói seus conceitos (BRANDÃO, 2004). Para Pêcheux, 

os aparelhos ideológicos do Estado38 são lugar e meio da realização da ideologia da classe 

                                                           
38Althusser, em Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado, sustenta que a classe dominante, para manter 

sua dominação, gera mecanismos de perpetuação ou reprodução das condições materiais, ideológicas e 

políticas de exploração. O Aparelho (Repressivo) de Estado funciona pela violência e compreende, entre 

outros, o governo, a polícia e o judiciário, e os Aparelhos Ideológicos de Estado, que funcionam pela 

ideologia, são o religioso, o escolar, o familiar, o político, o sindical e o da informação (imprensa), entre 
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dominante, mas não são puros instrumentos desta classe e sim “constituem, simultânea e 

contraditoriamente, o lugar e as condições ideológicas da transformação das relações de 

produção” (PÊCHEUX, 2009, p. 131). 

 Essas percepções relacionadas ao discurso auxiliaram a visão crítica nas análises 

empreendidas no estudo de caso, ajudando a identificar aspectos ideológicos, 

contraditórios e conjunturais dos textos midiáticos e a reconhecer contextos e estabelecer 

contrários.  

 No jornalismo, objeto de nosso estudo, a pretensa porém falsa ‘objetividade 

jornalística’ esconde ideologias e “implica uma compreensão do mundo como agregado 

de fatos prontos e acabados, cuja existência, portanto, seria anterior a qualquer forma de 

percepção e autônoma em relação a qualquer ideologia ou concepção de mundo” (FILHO, 

1989, p. 188). A apreensão do senso comum dos fatos se dá, segundo Genro Filho, apenas 

na superficialidade da realidade, sem qualquer aprofundamento crítico, o que faz com que 

as pessoas muitas vezes decodifiquem os fatos numa perspectiva conservadora e assim 

não construam uma contra-ideologia que ameace a manutenção da hegemonia da 

ideologia das classes dominantes. 

 Vale considerar que no jornalismo, como em qualquer outro campo, o discurso 

está submetido a determinadas regras de organização, construção e apresentação. A 

aplicabilidade da AD, portanto, precisa considerar determinadas especificidades e mesmo 

adequar as formas de análise. As condições profissionais da área implicam em 

determinadas regras de conduta, possíveis limitações de autonomia, restrições 

orçamentárias, pessoais e de tempo que não aparecem claramente no texto, mas que são 

importantes influenciadores. Os possíveis interesses e finalidades dos veículos de 

comunicação – desde os mais naturais do jornalismo, como tornar o público ciente dos 

principais fatos da realidade, até os mais espinhosos, como favorecer esta ou aquela visão 

de mundo, esta ou aquela orientação política – também não são apreendidos facilmente. 

É preciso observação sistemática de várias recorrências e de outros pontos de vista e 

publicações para gradualmente se aperceber das nuances, formas de tratamento e 

orientações que tendenciam a determinado interesse. E o suporte – no caso deste trabalho, 

o televisivo – implica determinadas regras, possibilidades, linguagens, coações e alcances 

que interferem no texto. Além disso, a força e alcance de quem transmite implicam 

discursos com diferentes conotações e possibilidades com relação a outros produtores. 

                                                           
outros. “Nenhuma classe pode duravelmente deter o poder de Estado sem exercer simultaneamente a sua 

hegemonia sobre e nos Aparelhos Ideológicos de Estado” (ALTHUSSER, 1980, p. 49). 
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 Ademais, também há de se considerar que o público, o interlocutor, acessa os 

discursos com determinados objetivos e recebe aquelas informações de diferentes formas. 

Quem lê um livro procura e recebe algo diferente do que quem assiste a um telejornal. A 

concentração, a exigência, o esforço são diferentes em cada caso. E a recepção de cada 

um dos meios é feita a partir de um acúmulo sobre as formas discursivas daquele meio. 

Um telespectador já assiste ao jornal com determinada expectativa de linguagem, de 

formato, de imagens e até de conteúdo. 
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4. ANÁLISES DOS RESULTADOS DOS ENQUADRAMENTOS 

CONSTRUÍDOS PELO JORNAL NACIONAL 

 

4.1. Enquadramento com relação ao governo federal 

O enquadramento com relação ao governo federal foi trabalhado de forma a 

considerar a predominância da construção narrativa das matérias, classificando as 

valências como favorável, contrária ou neutra/ambivalente (nem favorável nem 

desfavorável/tanto favorável quanto desfavorável) a ações e omissões do governo federal 

ou mesmo frente a assuntos relativos a economia geral do país – como empregabilidade, 

balança comercial, valor do dólar, produção industrial, variação do PIB, inflação, 

consumo –, que direta e indiretamente têm muito a ver com o governo executivo federal 

de ocasião, haja vista a grande responsabilidade desta esfera de poder na realidade 

econômica do país. A proposta foi designar as valências a partir exclusivamente do texto 

e do que aparentemente o Jornal Nacional visou construir, e não diante das suas possíveis 

distintas interpretações, haja vista que não foi feito um estudo de recepção para indicar, 

por exemplo, como as pessoas recebem as informações – é provável que muito do que 

imaginamos ser positivo ao governo federal pode ser visto como negativo pelas pessoas, 

e vice-versa. Não visamos, portanto, dizer que este ou aquele enquadramento construiu 

na sociedade um discurso favorável ou desfavorável a determinada força política ou 

econômica, pois isso depende de uma série de outros fatores e variáveis. Coube-nos 

apenas demonstrar qual o posicionamento e o ponto de vista do Jornal Nacional, o que 

certamente gera consequências na sociedade e na percepção que as pessoas possuem da 

realidade, mas estas consequências não são objeto deste trabalho, como já ressaltado. 

Assim, muitas das valências foram consideradas favoráveis ou contrárias diante da forma 

em que foram apresentados e a qual ponto de vista deram mais visibilidade e 

aparentemente defenderam, embora de saída pudessem parecer negativos diante de outros 

pontos de vista. Por exemplo: a nota “Projeto que limita gastos públicos pelos próximos 

20 anos é aprovado pelo Senado”, de 30 de novembro de 2016, embora pudesse ser visto 

como negativo pois trata-se de visibilidade a um fato que possivelmente prejudicará 

grande parte dos brasileiros, foi considerado como favorável pois trouxe apenas a posição 

do governo e foi apresentada pelo texto como “fundamental para garantir o equilíbrio das 

contas”. Do ponto de vista em que foi transmitido é, portanto, favorável. O mesmo vale, 

aliás, para grande parte das notícias relativas às reformas trabalhista e previdenciária em 
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discussão no Brasil nesses períodos: embora grande parte da população seja contra39, a 

maior parte das reportagens traz como medidas positivas do governo para melhorar a 

arrecadação, gerar emprego, controlar os gastos públicos e estimular a economia. Os 

enquadramentos foram em grande medida, portanto, favoráveis.  

Explicitamos, abaixo, o que foi considerado de modo geral para designação de 

cada valência: 

- Favorável: foram consideradas de enquadramento positivo, favorável para o 

governo federal as notícias que trataram de: 

a) medidas tomadas pelo governo para estímulo da economia, redução de 

impostos, controle da inflação, ampliação da arrecadação, manutenção de programas 

sociais e proteção do emprego, como “Banco Central faz terceiro corte seguido e baixa 

taxa básica de juros para 13% ao ano” (11/01/2017), “Repatriação faz o governo federal 

bater recorde na arrecadação” (25/112017) e “Governo fixa em R$ 880 novo salário 

mínimo, a partir de 1º de janeiro” (29/12/2015); 

b) indicadores de resultados positivos da economia brasileira, como “Arrecadação 

de impostos sobe em fevereiro pelo segundo mês seguido” (27/03/2017), “Pela primeira 

vez em dois anos, Brasil contratou mais que demitiu” (16/03/2017) e “Bolsa de Valores 

de São Paulo fecha em alta nesta quarta-feira (9)” (09/12/2016); 

c) fatos que demonstram aquecimento da economia, como “Movimento chega a 

dobrar em lojas de produtos religiosos no fim do ano” (31/12/2015), “Expectativa de 

supersafra de grãos tem reflexos em setores da economia” (15/11/2016) e “Primeiro dia 

útil do ano tem grande movimento no comércio” (02/01/2017); 

d) exemplos e histórias que implícita ou explicitamente justificam ou defendem 

iniciativas e propostas do governo na área, como a série de reportagens sobre o 

envelhecimento da população brasileira e os desafios dos idosos, que no fundo justificam 

a proposta do governo para reforma da Previdência. 

- Contrária: foram consideradas de enquadramento negativo, desfavorável para 

o governo federal as notícias que trataram de: 

a) indicadores de resultados negativos da economia brasileira, como “Brasil tem 

quase 660 mil vagas de trabalho a menos desde janeiro” (23/10/2015), “Dívida pública 

do Brasil passa dos R$ 2,7 trilhões em setembro” (26/10/2015), “Contas do governo têm 

                                                           
39 Levantamento do Datafolha publicado em 02/05/2017 revelou que, à época, 58% da população 

considerava que a reforma trabalhista acarretaria menos direitos aos trabalhadores e que 71% rejeitava a 

reforma da previdência (DATAFOLHA, 2017; 2017a) 
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o pior resultado dos últimos 19 anos” (28/12/2015) e “Produto Interno Bruto recua 0,8% 

no terceiro trimestre” (30/11/2016); 

b) medidas tomadas pelo governo que trazem consequências ruins para a 

economia e/ou para a população, como “Banco Central decide manter a taxa básica de 

juros em 14,25% ao ano” (21/10/2015), “Impostos de chocolates, sorvetes, fumo, cigarros 

e rações vão aumentar” (01/02/2016) e “Petrobras anuncia reajuste de 6,1% no valor do 

diesel” (05/01/2017); 

c) fatos que demonstram o desaquecimento na economia, como “Liquidações 

movimentam o comércio de rua depois do Natal” (25/12/2015), “Desempregados aceitam 

ganhar menos para voltar ao mercado” (25/11/2016) e “Duas em cada dez pessoas não 

pretendem gastar no Natal, diz estudo” (28/11/2016) ; 

d) posições de especialistas, agências, organizações, políticos ou partidos de 

crítica ao governo federal, como “PMDB divulga documento com críticas e propostas 

econômicas” (29/10/2015), “Mais uma agência avaliação de risco tira o selo de bom 

pagador do Brasil” (16/12/2015), “Organização Mundial do Comércio condena subsídio 

à indústria no Brasil” (12/11/2016). 

- Neutra: foram consideradas de valência neutra para o governo federal as notícias 

que trataram de: 

a) fatos genéricos relacionados à economia, mas que não representam postura 

favorável ou desfavorável ao governo, como “Feriados de 2017 podem custar R$ 66 

bilhões à indústria do país, diz Firjan” (03/01/2017), “Queda no preço dos imóveis em 

2016 foi de 5,48%, diz FipeZap” (05/01/2017) e “Agricultores jogam tomate fora: 

produção aumentou e preço desabou” (16/01/2017); 

b) temas e posições favoráveis e desfavoráveis com semelhante espaço, como em 

matérias que falam de bons números para aquele determinado mês mas que indicam que 

no ano o total está ruim, ou temas e posições que são positivos por um lado mas negativos 

por outro, como as matérias relacionadas ao saldo positivo da balança comercial 

brasileira: neutra pois há o lado positivo de a balança registrar superávit e o lado negativo 

de isso ser em virtude de queda das importações e exportações, indicando economia 

pouco aquecida. Essa concessão de semelhante espaço às duas valências é também 

chamada de ambivalente; 

c) exemplos de pessoas e organizações que usam da criatividade diante da crise, 

como “Comércio inova: o consumidor decide o preço que quer pagar” (24/01/2017), 
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“Criatividade ajuda a driblar crise e salva negócios” (28/11/2016) e “Livros didáticos 

usados ajudam a cortar gastos com material” (29/11/2016); 

d) repercussão no Congresso Nacional de fatos e medidas da economia e da 

política econômica, com espaço para manifestações de base e oposição, como “Nota de 

crédito rebaixada pela Fitch gera troca de acusações em Brasília” (15/10/2015) e 

“Rebaixamento da nota do Brasil também repercute no Congresso” (16/12/2015), e 

trabalhos e proposições de leis do Congresso, como “Comissão mista vota o relatório do 

orçamento para o ano de 2016” (16/12/2015) e “Senado aprova projeto que reabre prazo 

para repatriação” (24/11/2016); 

e) medidas ou posicionamentos do governo diante de uma situação negativa, 

neutralizando a negatividade, como “Rombo no orçamento aumenta e governo anuncia 

contingenciamento” (22/03/2017) e “Governo anuncia aumento de imposto sobre folha 

de pagamento” (29/03/2017). 

 

Embora em grande parte das vezes a simples escolha de determinado tema já é um 

indicador de seu enquadramento, em outras vezes só o tema da notícia não é suficiente 

para indicá-la como favorável ou contrária. Assim, uma série de outros fatores foram 

considerados na análise, como a construção do texto, os especialistas e as pessoas 

entrevistadas e até a entonação dos âncoras e repórteres. De toda forma, enquadramento 

e agendamento acabam muitas vezes se misturando: assim como a escolha pela 

transmissão de determinado fato já é indicativo de um enquadramento; a forma de noticiar 

esses fatos também é um indicador de interesses em criar o agendamento naquele viés. 

 Conforme já destacado, e em coro com Feres Júnior (2016, p. 281), que ressalta 

que a Metodologia de Análise de Valências (MAV) é um estudo da emissão e assim “não 

tem poder de determinar quais as consequências da cobertura mais ou menos negativa 

para um dado candidato”, este estudo indica tão somente o viés dado pela mídia, sem ser 

capaz de dizer se essas valências foram as mesmas consideradas pelo público.  

Feitas as explicações dos enquadramentos e as considerações e ressalvas, 

passemos aos resultados identificados. Vale ressaltar que a consideração do 

enquadramento foi feita observando-se o lead, o ponto de vista da matéria, a 

predominância discursiva ou mesmo a combinação de diversos elementos. Não quer 

dizer, portanto, que as matérias são integralmente de um ou outro enquadramento, mas 

sim que são predominantemente daquele indicado. Os gráficos 1 e 2 sintetizam os 

resultados para o período 1:  
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Gráfico 1 - Distribuição das valências das matérias de cada mês do período 1 (governo 

Dilma) pelo tempo de duração 

 

 

Gráfico 2 – Total da distribuição das valências das matérias do período 1 (governo Dilma) pelo tempo 

de duração 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Como se nota pelos gráficos 1 e 2, neste primeiro período analisado, em que Dilma 

Rousseff ainda estava na presidência e o processo do impeachment ainda andava em seus 
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passos iniciais no Câmara dos Deputados, quase 70% das notícias de economia foram de 

temas ou valências contrárias para o governo federal, enquanto 24% foram neutros e 

apenas 7% favoráveis. Nos três meses, foram quase três horas de matérias que trouxeram 

números ruins da economia, recordes negativos da crise, ações equivocadas do governo, 

críticas da oposição e má situação das vendas no comércio. Considerando-se cada mês 

separadamente, em todos houve maioria de enquadramento desfavorável, com maior 

predominância em outubro de 2015, com quase 80% do tempo de viés negativo ao 

governo federal. Os gráficos 3 e 4 demonstram as valências do período 2: 

 

Gráfico 3 - Distribuição das valências das matérias de cada mês do período 2 (governo 

Temer) pelo tempo de duração 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Gráfico 4 - Total da distribuição das valências das matérias do período 2 (governo Temer) 

pelo tempo de duração 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

No período 2, já após a posse definitiva de Michel Temer como presidente do 

Brasil, há uma divisão mais equilibrada nos temas e enquadramentos da economia do 

país, conforme os gráficos 3 e 4: em média, 36% de tempo de notícias favoráveis para o 

governo federal, 30% de contrárias e 34% neutras e ambivalentes. Nos três meses, quase 

oitenta minutos foram de matérias que trouxeram números econômicos em melhoria, 

ações do governo para superar a crise, melhoria do movimento no comércio e elogios de 

especialistas e instituições. A distribuição de cada enquadramento teve variações: em 

novembro de 2016 foi mais desfavorável (44% do tempo total do mês), em janeiro de 

2017 mais neutra (52%) e em março de 2017 mais favorável (47%).  
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Gráfico 5 - Comparativo das valências das matérias entre os períodos 1 e 2 pelo tempo de 

duração (somatório total) 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Comparando-se os dois momentos (gráfico 5), vemos que de tempo de matérias 

favoráveis ao governo federal, o período 2 teve mais de três vezes a mais que o período 

1, enquanto que de valências contrárias o período 1 teve mais do que o dobro do período 

2. Vale destacar também que houve redução na quantidade e no tempo total de matérias 

sobre economia entre um período e outro: o primeiro contou com 133 matérias totalizando 

251 minutos e o segundo período teve 115 matérias com, no total, 217 minutos, uma 

redução de aproximadamente 15%.  

Os resultados da presente pesquisa convergem com os resultados indicados pelo 

portal Manchetômetro. Neste portal, que também utiliza a Metodologia de Análise de 

Valências, podem ser gerados gráficos com a indicação das valências das manchetes de 

três jornais – Estadão, Folha de S. Paulo e O Globo – e das notícias do Jornal Nacional 

com relação a partidos, temas e os principais personagens da política nacional. Geramos 

dois gráficos das notícias do governo federal em período que abrange os dois períodos 

que analisamos, sendo um das matérias apenas do Jornal Nacional, e outro de todos os 

veículos considerados pelo portal: 
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Gráfico 6 – Valências das matérias de outubro de 2015 a março de 2017 do Jornal 

Nacional sobre o governo federal  

 

 

Fonte: www.manchetometro.com.br. Gráfico gerado pelo autor em 21/10/2017 

 

Gráfico 7 – Valências das matérias do Jornal Nacional e das manchetes de Estadão, Folha 

de S. Paulo e O Globo de outubro de 2015 a março de 2017 sobre o governo federal  

 

Fonte: www.manchetometro.com.br. Gráfico gerado pelo autor em 21/10/2017 

 

Como se depreende dos gráficos 6 e 7, tanto no Jornal Nacional quanto nos outros 

veículos, a quantidade de matérias40 contrárias ao governo federal apresentou uma queda 

brusca em maio de 2016, exatamente no mês em que a presidenta Dilma Rousseff foi 

afastada do cargo, ao passo que se reduz consideravelmente o número de matérias que 

                                                           
40 Neste caso, o Manchetômetro considerou todas as matérias que de alguma forma se relacionavam ao 

governo federal, abrangendo vários temas, diferentemente do nosso trabalho, que considerou apenas as 

matérias relativas ao tema economia. 

http://www.manchetometro.com.br/
http://www.manchetometro.com.br/
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fazem referência ao governo federal, aumentam consideravelmente as notícias neutras e 

aumenta um pouco as matérias de valência positiva. Em junho, pela primeira vez desde 

que o portal começou a fazer a medição – janeiro de 2014 – o número de matérias neutras 

nos veículos analisados foi superior ao número de matérias contrárias.  

Em análise desses dados, o Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública 

(LEMEP), que produz o Manchetômetro, concluiu que “houve mudanças súbitas nas 

tendências das curvas, ascendentes para as notícias neutras e positivas” e “uma inflexão 

descendente aguda na curva de notícias negativas” (SASSARA et. al., 2017). E após 

destacarem que diante dos fatos da realidade política brasileira não fazia sentido objetivo 

tamanha discrepância no trato aos dois presidentes, os autores concluem:  

 

No Brasil, aqueles que se vendem como cães de guarda do interesse público se 

comportam, na verdade, como uma facção militante cuja agenda política é 

explicitamente pró-mercado, pró-capital financeiro e contra o Estado, 

particularmente contra uma concepção de estado de bem-estar social 

(SASSARA et. al., 2017).  

 

As fontes ouvidas pelo Jornal Nacional em grande parte das matérias do período 

analisado ajudam a explicar a construção dessa tendência de enquadramentos, conforme 

demonstrado no gráfico 8: 

Gráfico 8 – Caracterização das fontes ouvidas pelo Jornal Nacional em cada período e no 

somatório dos dois períodos 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Como se nota, as fontes mais ouvidas foram professores e pesquisadores de 

universidades e outras instituições, o que, a princípio, parece certo e natural. Das 31 fontes 

desse ramo escutadas, dezenove foram professores e pesquisadores de instituições não-

públicas, como Fundação Getúlio Vargas (nove vezes), Insper (seis vezes) e PUC-RJ (três 

vezes), ante doze de instituições públicas, como USP (seis vezes), UFRJ (três vezes) e 

IBGE (duas vezes). Por si só, isso não é um problema: públicas ou privadas, todas as 

universidades e instituições de pesquisa usualmente possuem pensadores das mais 

diversas vertentes. E, de fato, boa parte das vezes esses especialistas foram ouvidos pelo 

Jornal Nacional para falarem de resultados de pesquisas e questões mais estruturais da 

economia brasileira, não muito diretamente ligadas a um ou outro governo. Mas chama a 

atenção que nas discussões sobre os cortes de gastos públicos e sobre as reformas da 

previdência e trabalhista, não é escutado sequer um professor contrário. Marcos Lisboa, 

presidente do Insper, em uma matéria sobre o rebaixamento da nota do Brasil pelas 

agências de classificação de risco em 16/12/2015, diz que “quem faz grandes reformas 

em geral não é grande governo, é grande crise, e a grande crise chegou”. Após os 

primeiros meses do governo Temer, em matéria sobre a reação da indústria, diz outro 

economista do Insper, Eduardo Gianetti da Fonseca: “O Brasil passou por uma UTI em 

que todos os sinais vitais estavam em queda livre, agora ele está num processo de 

convalescença e está com uma perspectiva muito plausível, até provável, eu diria, de 

voltar à normalidade ao longo de 2017”. E, tendo em vista que o novo governo também 

sofria com uma série de graves denúncias de corrupção e obstrução da justiça, completa: 

“Se houver uma paralisia do governo por causa de uma grande crise política, essa 

recuperação da economia brasileira pode ser interrompida”. 

Em segundo lugar em número de falas ficaram os economistas ligados ao mercado 

financeiro nacional e internacional, incluindo empresas de consultoria financeira, 

agências de classificação de risco, corretoras e bancos. No período governado por Dilma, 

a presença desses “especialistas” foi ainda maior. Essas fontes foram convidadas a 

analisarem fatos como rebaixamento da nota do Brasil, troca de ministros da fazenda, 

déficit da Previdência e índice de desemprego. Como vinculados a empresas que operam 

no mercado financeiro, a posição foi em grande medida contrária a posições de 

intervenção do Estado na economia e a favor de medidas de ajuste fiscal. Essas fontes 

são, na realidade, representantes da real elite brasileira, uma elite, que nas palavras de 

Jessé Souza, é quem realmente domina o Brasil há 500 anos, mas se logrou tornar 

invisível e construir, juntamente com a mídia, um discurso dominante de que a corrupção 
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política passou a ser o grande problema nacional. “A construção de uma elite toda 

poderosa que habitaria o Estado só existe, na realidade, para que não vejamos a elite real, 

que está ‘fora do Estado’, ainda que a ‘captura do Estado’ seja fundamental para seus 

fins” (SOUZA, 2017). A elite brasileira atua, segundo Jessé, em curto prazo, em 

apropriação imediata das riquezas do país, sem qualquer compromisso social ou 

perspectiva de desenvolvimento da nação. É uma elite do atraso, como diz inclusive o 

título do livro do autor41. E o Jornal Nacional, conforme mostramos, deu amplo espaço 

às interpretações dos representantes dessa elite.  

Vale notar a disparidade no espaço dado a representantes dos empregadores e 

representantes dos empregados. Nos períodos analisados, os representantes de 

confederações, federações, associações e sindicatos patronais foram ouvidos 20 vezes, 

com destaque à Fecomércio (quatro vezes), à Confederação Nacional das Indústrias (CNI) 

(três vezes) e à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) (duas vezes). 

Naturalmente, estes representantes falam em defesa de suas categorias, ou ancorados em 

análises feitas a partir do ponto de vista dos empregadores, que em grande parte das vezes 

não coincidem com os interesses dos trabalhadores. Os representantes dos trabalhadores, 

a propósito, foram ouvidos apenas duas vezes nestes seis meses – em 05/02/2016, o 

presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas, em matéria sobre 

a desistência da presidenta Dilma em conduzir a reforma trabalhista, diz que os 

trabalhadores reivindicam a convecção 87 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), “que para ter demissão tem que ter a negociação direta disso com o empregador e 

os sindicatos”42; e em 11/12/2015 o presidente do sindicato que representa os analistas de 

finanças e controle do Tesouro, Rudnei Marques, em matéria sobre as “pedaladas fiscais” 

cometidas por Dilma, disse que os servidores alertaram o governo sobre o risco destas 

medidas.  

Essas análises das fontes ouvidas é de grande relevância diante do estudo feito 

neste trabalho com relação aos enquadramentos construídos, pois em muitas vezes o 

Jornal Nacional, para parecer fiel aos preceitos jornalísticos defendidos pela própria 

Globo e não se manifestar claramente, terceiriza na fala de um suposto especialista no 

assunto o ponto de vista do enquadramento que quer construir. Pela análise mais alargada 

                                                           
41 A elite do atraso – da escravidão à Lava Jato foi lançado pela editora LeYa em outubro de 2017. 
42 Vale notar que nesta mesma reportagem são dadas falas com o dobro do tempo em cada para dois 

entrevistadores favoráveis à reforma trabalhista: um professor da PUC-RJ, José Márcio Camargo, e a 

gerente de relações de trabalho da CNI, Sylvia Lorena.  
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de quais foram essas fontes ouvidas, fica claro que raramente foram procuradas diferentes 

opiniões: na maior parte das vezes foram opiniões que sugerem e cobram ações do Estado 

para beneficiar o setor empresarial e rentista e que tentam culpabilizar o Estado pelos 

problemas econômicos e sociais vividos pelo país, sem citar as possíveis parcelas de 

responsbilidade da elite brasileira. Ademais, as falas foram, assim como as matérias dos 

períodos, muito mais contrárias ao governo federal no período 1 do que no período 2, 

conforme explicitado nos gráficos 9a e 9b. 

Gráficos 9a e 9b - Valências das falas das fontes ouvidas nos dois períodos (a – período 1 e 

b- período 2). 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Conforme os gráficos 9a e 9b, durante os períodos analisados no governo da 

presidenta Dilma Rousseff, só duas falas foram favoráveis, contra 40 contrárias e 11 

neutras. No período do governo do presidente Michel Temer, além de ter se reduzido as 

falas – de 53 para 34 –, a maior parte foi favorável: 14 falas, contra 9 contrárias e 11 

neutras. 

No item 4.2, algumas análises da divisão das matérias por assunto também 

reforçam essa tendência de cada um dos períodos. 

Pelo fato de a situação da economia, da política e do dia a dia da população 

brasileira não terem mudado significativamente – nem para melhor nem para pior – entre 

o final do governo Dilma Rousseff e o início do governo Michel Temer, um jornalismo 

com real busca pela isenção continuaria a refletir mais ou menos com mesma intensidade 

aos problemas e dificuldades do país, assim como as ações do governo de ocasião – que, 

obviamente, sempre existem. O emprego continuou a baixar (com recorde no primeiro 

trimestre de 2017, com 13,7%), o consumo seguiu comprometido, a produção industrial 
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manteve-se volátil e as previsões de crescimento e de PIB continuaram baixas (IDOETA, 

2017). Os pontos positivos não foram suficientes para mudanças consideráveis: os juros 

até que abaixaram, mas não tão significativamente e a inflação esteve mais controlada 

(mas muito em virtude do baixo consumo, da queda da demanda agregada). O reflexo da 

situação pode ser expresso no aumento da reprovação do novo governo pela população 

brasileira: em pesquisa Datafolha de dezembro de 2016, 51% dos brasileiros 

consideravam a gestão ruim ou péssima, ante 31% em julho (FOLHA DE S. PAULO, 

2016a). 

 Estas evidências levam à conclusão de que o Jornal Nacional, pelo menos nos 

primeiros meses do governo Temer, estava sendo mais benevolente e cortês com o novo 

governo, concedendo uma cobertura mais equilibrada.  

 Esta postura do JN vai contra uma série de pressupostos do jornalismo da própria 

emissora, expressos nos Princípios Editoriais das Organizações Globo, documento que 

explicita “o que é imprescindível ao exercício, com integridade, da prática jornalística, 

para que, a partir dessa base, os veículos das Organizações Globo possam atualizar ou 

construir os seus manuais, consideradas as especificidades de cada um” (GLOBO, 2017). 

Este documento diz, por exemplo, que um jornal noticia os fatos e pode até os 

analisar, “mas com a intenção consciente de não ter um viés, de tentar traduzir a realidade, 

no limite das possibilidades, livre de prismas”. A isenção é, segundo o documento, um 

dos três atributos de qualidade do trabalho jornalístico – juntamente com correção e 

agilidade. “Sem isenção, a informação fica enviesada, viciada perde qualidade”. E dentre 

os tópicos deste atributo, cita que as Organizações Globo são “apartidárias” e 

“independentes de governos”, embora ressalte que é impossível para alguém despir 

totalmente de seu subjetivismo.  

 Por tudo isso, conclui, a Globo não será “nem a favor nem contra governos, 

igrejas, clubes, grupos econômicos, partidos” e sempre defenderá valores como “a 

democracia” e “a república”.  

 O excesso de notícias contrárias ao governo Dilma poderia ser justificado com a 

consideração de que a economia e a política do país estavam produzindo mais fatos 

negativos do que positivos, e então o noticiário apenas refletia tal realidade. Mas ao não 

se dar o mesmo tratamento à semelhante situação – porém sob novo governo –, o Jornal 

Nacional parece contrariar os preceitos expressos no documento balizador do jornalismo 

da emissora, indo além da simples transmissão das informações. 
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 Essa maneira da grande imprensa em geral e da Rede Globo em específico em ser 

favorável ou contrária aos governos não é exclusividade destes presidentes recentes. 

Como mostrado no segundo capítulo, em toda sua história a grande imprensa brasileira 

esteve às voltas com o mundo político, escolhendo determinadas notícias e pontos de 

vistas e evitando outros não necessariamente em virtude de critérios jornalísticos, mas 

muito para possivelmente tentar favorecer ou prejudicar determinadas figuras ou 

mandatos. O viés oficialista e antiesquerda das suas coberturas desde sua fundação em 

1960 passou a ser marcadamente antipetista desde 2002, o que é comprovado por vários 

trabalhos feitos com diferentes metodologias (LIMA, 2006; NEVES, 2008; SIFFERT, 

2010; FERES JÚNIOR, 2016a; FERES JÚNIOR e SASSARA, 2016; SOUZA, 2016).  

Não se trata, portanto, de um viés negativo ao governo Dilma em virtude de uma 

suposta postura de “cão de guarda” da imprensa perante os poderes instituídos. Se assim 

o fosse, não se justificaria a mudança de comportamento no início do governo de Michel 

Temer, ainda mais em se tratando de um governo em que boa parte de seu primeiro 

escalão já era denunciada por corrupção ou citada em escândalos de desvio de dinheiro 

público e que já durante o período analisado nesta dissertação tomou decisões que no 

mínimo ensejavam muita discussão, como o congelamento dos investimentos públicos 

para os próximos 20 anos, a abertura do pré-sal aos estrangeiros, a redução dos programas 

sociais, a redução dos bancos públicos, a ampliação da terceirização e os projetos de 

reforma trabalhista e da Previdência (BOULOS, 2017). Alguns desses assuntos, e suas 

coberturas pelo Jornal Nacional, serão melhor analisados nos itens 4.2, 4.3 e 4.4. 

Esses posicionamentos da Globo com viés mais ou menos favorável a 

determinados atores políticos exemplificam como o campo midiático mantém ou altera 

os seus enquadramentos a depender dos rearranjos do campo político, com vistas ao que 

estes representam para o campo econômico – onde reside possivelmente a parte de maior 

interesse da grande mídia. Na esteira de Bourdieu, há de se considerar, assim, a baixa da 

autonomia do jornalismo, conforme explicitado no capítulo 2, e a constituição e relação 

do campo midiático com os demais como espaços simbólicos de lutas por validar, 

legitimar ou construir representações. O fato por nós comprovado de o Jornal Nacional 

conferir mais destaque aos problemas econômicos nacionais no governo Dilma do que no 

governo Temer não é, assim, algo isolado ou um acaso, mas um posicionamento 

deliberado em virtude de determinadas visões e interesses, dentro de um processo de 

disputa e de tomada de posição dos atores, possibilitado por uma certa legitimidade 
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conquistada pela emissora e seus editores e repórteres em classificar e hierarquizar os 

bens que produzem43.  

4.2. Agendamento dos assuntos 

 Nos dois períodos considerados, foram diversos os assuntos da economia 

noticiados pelo Jornal Nacional. Fizemos a divisão dessas sub-categorias tomando por 

base a classificação feita por Moreira (2007), com a inclusão de outros quatro assuntos 

(orçamento público,  situação geral da economia brasileira, fatos políticos e reformas). A 

classificação de cada notícia foi realizada observando-se o assunto predominante, haja 

vista que comumente as notícias tratavam de mais de um assunto. Abaixo uma breve 

descrição de cada assunto, por ordem alfabética: 

 

- Avaliação internacional: Matérias sobre previsões e avaliações de organismos 

internacionais sobre a economia brasileira, incluindo as notas das agências de 

classificação de risco.  

- Câmbio e bolsa de valores: Indicadores de moedas, sobretudo real e dólar e de 

oscilações da bolsa de valores de São Paulo e matérias sobre consequências do preço do 

real. 

- Consumo e crédito: Matérias sobre compras, financiamentos, uso de cartão de crédito, 

gastos em datas comemorativas, dívidas pessoais.  

- Emprego e desemprego: Matérias sobre dados, indicadores e fatos relacionados ao 

mercado de trabalho brasileiro, como taxa de desemprego, busca por emprego, empregos 

formais e informais, oportunidades de trabalho etc. 

- Exportação e importação: Matérias sobre a balança comercial brasileira, contas 

externas e venda e compra no mercado internacional. 

- Fatos políticos: Matérias sobre ações das diferentes esferas de governo com relação 

direta com a economia, como troca de ministro da fazenda, discussão de governadores 

sobre a crise, posicionamento de partidos políticos sobre medidas econômicas, liberação 

de verba para estados, retomada de obras e repercussões de crises políticas na economia.  

                                                           

43 Lima (2006) destaca que uma das hipóteses que ajudam a explicar o poderio da Rede Globo é a convicção 

sobre seu poder – confirmado pelo número de afiliadas pelo país, a maior parte da publicidade pública e 

privada que recebe e a repercussão de suas produções. Não é a toa que o JN afirma que mosta “aquilo que 

de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo” (BONNER, 2009, p. 17) e o portal Globo.com tem 

como slogan “Absolutamente tudo sobre notícias, esportes e entretenimento”. 
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- Juros: Matérias sobre taxa de juros, juros de créditos, ampliação ou redução de juros 

pelo governo federal (Caixa Econômica Federal, Banco Central, Conselho Monetário 

Nacional). 

- Impostos: Matérias sobre aumento ou redução de tarifas e arrecadação de tributos. 

- Inflação: Matérias sobre índices da inflação, metas de inflação, baixa ou alta de preços, 

comparativo entre poupança e inflação etc. 

- Política fiscal: matérias sobre ações do governo relativas a gastos públicos, incluindo 

pedalada fiscal, ajuste fiscal, meta fiscal, redução ou ampliação de gastos públicos, corte 

de gastos e reformas administrativas. 

- Produção e venda: Matérias e indicadores relativos à produção e vendas na indústria, 

no comércio, no agronegócio e nos serviços no Brasil. 

- Orçamento público: Matérias que tratam de rombo nas contas públicas, dívida pública, 

arrecadação via repatriação e outros temas relativos à situação do orçamento público 

brasileiro. 

- Reformas: Matérias de decisões do governo, tramitação, manifestações contrárias, 

repercussão e opiniões com relação às reformas trabalhista e da previdência. 

- Renda: Matérias relacionadas à situação financeira da população, como salário mínimo, 

poupança, FGTS, renda mensal, benefícios trabalhistas e previdenciários etc. 

- Situação geral da economia brasileira: indicadores gerais da economia, como Produto 

Interno Bruto (PIB), atividade econômica, saúde da economia. 

O gráfico abaixo indica a quantidade de tempo dedicado a cada assunto: 

Gráfico 10 - Tempo de matéria dedicado a cada assunto 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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 Passemos a uma visão mais geral do agendamento dos assuntos da economia nos 

períodos considerados antes de se seguir a análises mais aprofundadas de alguns destes 

temas. 

Como se nota pelo gráfico 10, no somatório dos períodos considerados o assunto 

dentro da economia que mais teve espaço foi produção e venda, com mais de uma hora 

de conteúdo dividida em 31 matérias. Boa parte delas teve como ponto de partida algum 

dado divulgado sobre resultados ou comparativos históricos na indústria, no comércio ou 

na agricultura. Em 01/12/2015, matéria “Indústria teve o pior tombo entre os setores que 

movimentam a economia” ressaltou, de forma generalizada, que “o desânimo dos 

empresários afeta em cheio os investimentos”. E mais a frente conclui seu julgamento 

moral: “é bem provável que a falta de investimentos chegue ao seu bolso”. Queda das 

vendas de smartphone, veículos e preço dos imóveis, criatividade na produção para 

driblar a crise, liquidações e movimentação do comércio no final do ano, crescimento da 

safra de grãos e quedas e aumentos da produção industrial foram os subtemas mais 

tratados.   

 Interessante notar que de todos considerados, o assunto produção e venda foi o 

único, junto com orçamento público, que teve tempo semelhante em ambos períodos: 33 

minutos e 30 segundos no período 1 e 34 minutos e 30 segundos no período 2. Mas, ao 

mesmo tempo, foi notável a mudança de valência: nos três meses antes do impeachment, 

foram quatro matérias favoráveis ao governo, nove contrárias e duas neutras deste 

assunto, com destaque maior, portanto, para tombos na indústria, queda nas vendas e 

fechamento de lojas; já no governo Temer, foram oito matérias favoráveis, duas contrárias 

e seis neutras, com atenção para “supersafra” de grãos, reaquecimento da economia e 

reação da indústria, com um julgamento moral que chama a atenção no dia 09/03/2017: 

“Quem acompanha o desempenho desse setor importantíssimo para a economia viu, 

nisso, o sinal do começo de uma  recuperação”. 

 O segundo assunto mais abordado, política fiscal, será objeto de uma análise mais 

aprofundada nos capítulos à frente, assim como as reformas trabalhista e da Previdência.  

Nos três meses considerados no período 1, o Jornal Nacional deu significativo 

espaço ao rebaixamento da nota de crédito do Brasil pelas agências de classificação de 

risco, ampliando o número de matérias do assunto avaliação internacional. No dia 

15/10/2015, foi pauta no jornal, com matéria de três minutos, a decisão da agência Fitch 

de rebaixar a nota de BBB para BBB-, colocando o país, segundo o julgamento moral da 
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reportagem, “a um passo de perder esse selo de bom pagador e entrar no chamado grau 

especulativo”. As notas dessas agências, segundo o lead da matéria faz questão de 

explicar, “são uma referência para os investidores internacionais sobre a segurança de 

aplicar dinheiro num país ou numa empresa”. E conclui: “Perder esse selo de bom pagador 

de mais uma agência poderia ter consequências graves”.  

 Em 16 de dezembro de 2015, três matérias, com duração total de quase nove 

minutos, foram dedicadas ao rebaixamento da nota do Brasil para “grau especulativo” 

pela agência Fitch Ratings, que passou a considerar arriscado investir no país. Na segunda 

matéria, o JN novamente lança mão de ‘seus economistas’ para dizer que o rebaixamento 

não chegou a ser uma surpresa e que muitos investidores já estavam saindo do mercado 

brasileiro. Em fevereiro de 2016, novos anúncios das agências são repercutidos. No dia 

24, mais de seis minutos dedicados à retirada do Brasil do “grupo de países considerados 

seguros para investir” pela agência Moody’s. O repórter falou da situação de dentro da 

própria agência, em Nova York, inclusive ouvindo a economista responsável pela coleta 

dos dados sobre o Brasil. No período 2, já no governo Temer, há apenas uma notícia do 

tema, quando a Moddy’s aumentou a nota do Brasil de negativa para estável e declarou 

“que a economia brasileira apresenta sinais de recuperação e que a inflação está em 

queda” e citou “as reformas propostas pelo governo, preocupado com as contas públicas”.   

As notas dessas classificações de risco são dadas nos enquadramentos do Jornal 

Nacional como algo objetivo com sérios impactos na vida dos brasileiros. Não são 

trazidas opiniões diferentes, e as agências são mostradas como grandes responsáveis pela 

decisão de empresas em investir ou não naquele país. Algo no mínimo questionável. O 

sociólogo e editor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Caccia Brava, por 

exemplo, critica a lógica dessas principais agências de risco, que fazem parte do mercado 

financeiro e constroem suas notas com vistas a forçar governos a implementar medidas 

de austeridade, mas cometem erros graves e muitas vezes dão resultados contraditórios e 

duvidosos (LE MONDE, 2012). 

 O desemprego, em elevado número no Brasil em ambos os períodos, também 

recebeu significativa atenção do Jornal Nacional, com mais de 46 minutos de matérias. 

Embora a taxa de desemprego tenha continuado a se elevar – de cerca de 10% antes do 

afastamento inicial da presidenta de Dilma Rousseff para quase 14% em março de 2017, 

já após a posse definitiva de Michel Temer (AGÊNCIA BRASIL, 2017) – o tema recebeu 

70% a mais de atenção no Jornal Nacional no período 1 (cerca de 29 minutos) frente ao 

período 2 (cerca de 17 minutos). A maior parte das matérias parte de dados de divulgações 
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do IBGE, e corriqueiramente com comparativos históricos, como “Brasil perde 1,5 

milhão de empregos com carteira assinada em 12 meses” (18/12/2015), “Desemprego 

chega ao nível mais alto para o mês de janeiro em 7 anos” (25/02/2016) e 

“Desempregados no Brasil quase dobram nos últimos dois anos” (31/01/2017). Além 

destas reportagens factuais, ou seja, que partem de um fato (ainda que o fato seja um 

resultado de pesquisa), o JN também fez, principalmente no primeiro período, reportagens 

features, ou seja, sem relação direta com um fato específico, como “Seleções para 

trabalhos temporários estão mais exigentes este ano” (21/10/2015), “Maioria dos 

desempregados tem 11 anos de estudo ou mais” (22/10/2015), “Aumenta número de 

brasileiros com ensino superior que buscam emprego” (25/02/2016) e “Primeiro dia útil 

do ano, hora de retomar a busca por emprego” (02/01/2017).  

Vale ressaltar a construção da narrativa da matéria sobre o desemprego do dia 

22/10/2015, que se repete em muitas outras reportagens de enquadramento contrário: 

parte-se de um dado real geral, vai para situações específicas – muitas vezes de exemplos 

exagerados, como o caso de uma mulher que fala seis idiomas e tem duas faculdades, mas 

está desempregada – e fecha com lição de moral: “Cada hora de estudo é um patrimônio 

pessoal e intransferível. E não há crise que possa abalar essa história”.  

O assunto consumo e crédito, com pouco mais de 34 minutos, foi o quarto com 

mais tempo. Matérias trataram de gastos, tendências, pesquisas, dívidas e créditos com 

relação às compras da população brasileira. O aquecimento temporário das vendas em 

datas especiais, como Natal, Dia dos Pais e Dia das Crianças receberam significativo 

espaço, assim como os comparativos das compras de uma data com a mesma no ano 

anterior.  

Um exemplo da forma mais leve, ‘ficcional’ e até irônica com que parte das 

narrativas das reportagens do JN têm sido construídas pode ser encontrado na matéria 

“Pesquisa: gastos com presente no Dia das Crianças vai cair pela metade”, de 10/10/2015. 

Na chamada, a apresentadora Carla Vilhena, com um sorriso um tanto quanto sarcástico, 

diz: “Este Dia das Crianças vai ter presente, mas pode não ser exatamente aquele que as 

crianças estão esperando”. A reportagem vai então na casa de família com quadrigêmeos 

e em lojas de presentes para mostrar crianças tendo que se contentar com presentes mais 

baratos. E da própria loja a repórter apresenta os dados da pesquisa. Ao fim, uma mãe 

conclui, ironicamente: “Tem que fazer a alegria sem fazer os pais chorarem”.  

A inflação contou com quinze matérias nos períodos, totalizando quase 33 

minutos de notícias, sendo que o período 1 teve mais do que o dobro de matérias (onze 
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contra quatro) e de tempo (22 minutos e 36 segundos contra dez minutos) do que o 

período 2. Mas, nesse caso, o menor espaço e a mudança de enquadramento se justifica: 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação e é 

divulgado mensalmente pelo IBGE, estava com o acumulado dos últimos doze meses 

próximo de 10% nos três meses do período 1, número que foi recuando ao longo de 2016 

e já estava em 6,99% em novembro, 5,35% em janeiro de 2017 e 4,57% em março de 

2017 (IBGE, 2017).  

Em dezembro de 2015, para explicar os efeitos da inflação a reportagem 

novamente ‘ficcionaliza’ a atuação do repórter, que fala o texto enquanto enche um 

carrinho no supermercado e, quando no caixa, vai eliminando do carrinho um em cada 

dez produtos para demonstrar o impacto real da inflação que estava então em cerca de 

10%.  

Com relação ao orçamento público, as pautas se relacionaram sobretudo à situação 

das contas públicas brasileiras, destacando o rombo no orçamento, a queda na arrecadação 

e o aumento da dívida pública. 

A situação geral da economia teve menor incidência no primeiro período (apenas 

cerca de qauatro minutos), com uma matéria sobre queda do PIB brasileiro e três sobre 

índices do Banco Central sobre a saúde da economia. O segundo período contou com 

mais de vinte minutos desta temática, novamente com resultados negativos destes 

mesmos índices, embora com algumas indicações de melhorias.  

Nas cinco últimas posições em termos de tempo de matéria no JN nos períodos 

considerados, ficaram assuntos de grande relevância para o dia a dia da população, como 

renda, impostos e juros. Este último assunto, por exemplo, contou com apenas oito 

matérias, não chegando a dez minutos de telejornal, embora seja um debate fundamental 

para a economia do país e da população. Nota-se, ainda, que no primeiro período as duas 

matérias sobre a temática são negativas para o governo: uma nota fala da manutenção 

pelo Banco Central da taxa em 14,25% - “os juros mais altos em nove anos” – e uma 

matéria de 30/10/2015 trata da aprovação por parte do governo de um aumento nas taxas 

de juros dos empréstimos consignados de aposentados e pensionistas do INSS. No 

segundo período, todas as sete matérias são positivas ao governo, trazendo decisões do 

Banco Central ou da Caixa Econômica de redução de juros, concluindo em uma delas: 

“Ilam [presidente do Banco Central] afirmou que os juros podem cair mais rapidamente 

porque a inflação está sob controle. Juros mais baixos estimulam o consumo e o 

investimento”. Mas a questão da elevada taxa de juros no Brasil, uma das maiores do 
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mundo, é um tema espinhoso e que pode, inclusive, ser algo propositadamente estimulado 

pelos rentistas, conforme defendido, por exemplo, por Thereza Balliester Reis em sua 

dissertação de mestrado apresentada por CartaCapital. Diz Thereza à Revista: “A classe 

rentista no Brasil tem um poder de barganha mais forte do que nos demais países, e essa 

é a principal razão para a discrepância dos juros em relação a outras economias em 

desenvolvimento” (DRUMMOND, 2016). Barbosa (2000, p. 153) vai no mesmo sentido 

quando diz que “a manutenção de taxas de juros elevadas em países da periferia é 

instrumento essencial aos ganhos das metrópoles no plano financeiro, durante as 

dificuldades cíclicas, e ponto-chave na estratégia do endividamento dos países mais 

pobres”. 

E isso pode ter a ver com a relativa omissão do Jornal Nacional com relação ao 

tema, já que, como veremos adiante, o ponto de vista do telejornal coaduna em grande 

medida com o ponto de vista do mercado financeiro. 

 Por fim, em geral vale destacar que no segundo período, especificamente no mês 

de março de 2017, fica nítida a variação brusca dos enquadramentos com relação à 

situação da economia: o JN deu como destaque os sinais de recuperação da economia, 

com onze matérias no mês, como “Copom dá sinais de que ritmo de queda dos juros vai 

acelerar” (02/03/2017), “Produção industrial cresce pela primeira vez em três anos” 

(08/03/2017), “Reação da indústria em janeiro pode ser início de longa recuperação” 

(09/03/2017), “Inflação de janeiro e fevereiro é a menor para o período desde 1994” 

(10/03/2017)”, “Moody’s muda expectativa de nota do Brasil de negativa para estável” 

(15/03/2017) e “Pela primeira vez em dois anos, Brasil contratou mais que demitiu” 

(16/03/2017), porém seis más notícias trataram de demonstrar que a situação não ia tão 

bem assim: “Economia encolhe 3,6% em 2016, e Brasil tem a pior recessão da história” 

(07/03/2017), “Entre 38 países que divulgaram resultados, só Brasil teve PIB negativo” 

(07/03/2017), “Rombo no orçamento aumenta e governo anuncia contingenciamento” 

(22/03/2017), “Contas do governo têm pior resultado para fevereiro na história: R$ 26 

bilhões” (30/03/2017), “Economia brasileira cai 0,26% em janeiro na comparação com 

dezembro” (31/03/2017) e “Brasil tem recorde de 13,5 milhões de desempregados de 

dezembro a fevereiro” (31/03/2017). Essas contradições são presentes em vários 

momentos dos períodos pesquisados: embora o enquadramento predominante seja para 

um lado, eventualmente há notícias ou pontos de vistas que apontam para outro. 

 Num geral, embora tenha havido uma tendência de mais negativismo no período 

Dilma Rousseff, como mostramos ao longo deste capítulo, o enquadramento não é puro, 
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como não o é a Rede Globo e o próprio jornalismo: as contradições, as idas e vindas, as 

experimentações, as disputas de interesses existem e se corporificam em alguma medida 

nas matérias, nas narrativas, nos indicadores, nas escolhas.  

 As ausências, a propósito, também compõem uma importante variável do 

agendamento no jornalismo. O não noticiar determinados assuntos é uma forma de não 

contribuir com o debate, o que é feito por critérios jornalísticos, por falta de elementos 

narrativos (imagens, entrevistas, dados concretos) ou mesmo por interesse em de fato não 

dar visibilidade a determinado tema. Desigualdade e pobreza, por exemplo, não foram 

objeto de nenhuma matéria nos períodos considerados, muito embora sejam problemas 

crônicos no Brasil e que necessitam de muita visibilidade e discussão. A questão não foi 

ressaltada sequer como consequência da má situação na economia e do aumento do 

desemprego. A invisibilidade é também um elemento de enquadramento que pode dizer 

muito das opções da grande mídia. No ensaio Padrões de manipulação na grande 

imprensa, escrito em 1996, Perseu Abramo diz que o “padrão de ocultação” é uma das 

quatro formas mais usuais de manipulação da informação na imprensa brasileira, em torno 

dos quais gira a maioria das matérias – os outros padrões são o de fragmentação, o da 

inversão e o da indução44. Ocultar notícias, pontos de vista e imagens não é, segundo o 

autor, fruto de desconhecimento ou omissão, mas sim “um deliberado silêncio militante 

sobre determinados fatos da realidade” (ABRAMO, 2016, p. 40). E as decisões sobre o 

que será ou não informado passam por uma pretensa divisão do mundo entre o que é 

jornalístico e o que é não-jornalístico, divisão que nada tem de objetiva: depende da 

mediação do sujeito observador e a relação que estabelece com o objeto.  

 
Nesse sentido, todos os fatos, toda a realidade pode ser jornalística, e o que vai 

tornar jornalístico um fato independe das suas características reais intrínsecas, 

mas depende sim das características do órgão de imprensa, da sua visão de 

mundo, da sua linha editorial (ABRAMO, 2016, p. 41) 

 

 Várias pesquisas, de fontes como CNI, IBGE, Anfavea, Ministério do Trabalho e 

ONU, pautaram matérias do JN nestes períodos - em grande parte das vezes os resultados 

foram apresentados em meio a situações da vida cotidiana, buscando conferir mais 

realismo e proximidade às temáticas. Estas pesquisas, por óbvio, são apenas uma 

                                                           
44 O padrão de fragmentação diz de um ‘estilhaçamento’ do real, fragmentado em milhões de fatos 

particularizados, muitas vezes desconectados entre si e descontextualizados. O padrão da inversão se 

relaciona ao reordenamento das partes, com troca de lugares e de importância, destruindo a realidade 

original. E o da indução, resultante da combinação de todos os demais, é o padrão que induz o leitor a ver 

o mundo como ele não é, mas sim como querem que ele o veja (ABRAMO, 2016). 
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pequeníssima parte das incontáveis que são publicadas no Brasil sobre aspectos da 

realidade socioeconômica nacional. Mesmo as pesquisas do IBGE apresentam vários 

indicadores, porém, por limitações de tempo e possivelmente por opções de 

enquadramento vinculada a interesses, é preciso escolher: no dia 4/12/2015, por exemplo, 

o JN deu destaque ao número de jovens que buscam trabalho e não, por exemplo, ao 

aumento da predominância do número de negros dentre a porção mais pobre da 

população, ou à continuidade da falta de saneamento básico para boa parte dos domicílios 

brasileiros, ou ao aumento em 26,3% de pessoas com emprego formal no Brasil de 2004 

a 2014, que foram dados também divulgados pela mesma pesquisa do IBGE.  

 Passemos, adiante, a análises um pouco mais aprofundadas de três assuntos: 

política fiscal, reforma trabalhista e reforma da Previdência. A escolha destes se justifica 

sobretudo por se tratarem de temas que são noticiados com enquadramentos e pontos de 

vista mais bem definidos, ou que o mero agendamento já é um indicativo de um ponto de 

vista. Além disso, são os assuntos que tocam nos pontos que a dissertação se propôs a 

discutir: as confluências e divergências do poder público e do mercado financeiro  em 

momentos de recessão econômica com relação ao que o Estado deve fazer ou deixar de 

fazer para enfrentar as dificuldades e melhorar a situação.  

4.3. Política fiscal 

Termos como “ajuste fiscal”, “meta fiscal”, “pedaladas fiscais”, “corte de gastos” 

e “rombo no orçamento” vêm sendo vistos e ouvidos de forma corriqueira na imprensa 

nacional nos últimos anos. Mas o que de fato significam e indicam e como são retratados? 

A política fiscal tem a ver com ações do governo que visam, pelo menos em tese, 

garantir estabilidade do sistema econômico, estimular o crescimento e o emprego e 

controlar os gastos públicos. Giambiagi e Além (2001) explicam que a ação dos governos 

por meio da política fiscal abrange três funções básicas: a função alocativa – relativa a 

oferta de bens públicos –, a função distributiva – relativa a distribuição de renda – e a 

função estabilizadora – que visa estabilizar os preços, obter taxas apropriadas de 

crescimento econômico e elevar o emprego.  

Em momentos de crise econômica – com consequente redução na arrecadação do 

governo – o debate público volta com mais vigor à discussão que há décadas mobiliza 

economistas e paixões em lados opostos: para se enfrentar as recessões, o governo deve 

conter e reduzir gastos públicos para se reorganizar, atrair investimentos, facilitar a 

entrada de empresas e capitais e cumprir com os encargos da dívida, ou, ao contrário, 
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deve investir de forma estratégica em obras e em geração de renda e reduzir juros para 

fortalecer o mercado interno e a movimentação da economia? 

Este debate, naturalmente com muitas outras variáveis, possibilidades e 

contradições, efervescia em um país que enfim começava a sentir os impactos da crise 

globalizada do capital.  

E a presidenta Dilma Rousseff é uma das peças chaves para se refletir sobre os 

caminhos tomados pelo Brasil: eleita em 2010 e reeleita em 2014, conseguiu manter certo 

controle da economia e dos indicadores até meados de 2015,  quando quase tudo começou 

a piorar: desemprego em alta (atingindo 11% em 2016), PIB em queda (negativo a partir 

do segundo trimestre de 2014), inflação em alta (atingindo o pico de 10,7% em janeiro de 

2016), dívida bruta galopante (quase 70% do PIB em março de 2016) e, naturalmente, 

aprovação em queda livre (de 5% de ruim/péssimo em 2011 para 64% ao fim de 2015) 

(NEXO JORNAL, 2016). Há duas interpretações opostas para explicar a desaceleração e 

a crise, como explicam os professores Esther Dweck e Rodrigo Alves Teixeira (2017).  

Uma delas, de vertente mais liberal e ortodoxa, defende que a grande causa do 

descontrole fiscal, do aumento da dívida pública e da má situação da economia no 

governo Dilma era a “gastança”, com uma “nova matriz econômica” que visava controlar 

preços, controlar o câmbio e ser mais tolerante com a inflação: um intervencionismo 

estatal que acabou por desmontar o “tripé da política macroeconômica: o regime de metas 

de inflação, a meta fiscal de superávit primário e o regime de câmbio flutuante” (DWECK 

e TEIXIERA, 2017, p. 6). Os defensores desta vertente apoiavam as medidas restritivas 

do ministro Joaquim Levy, insistindo na tese da “contração fiscal expansionista” e sem 

muita atenção ao debate internacional que já mudava de direção.  

A outra vertente defende justamente o contrário, que a grande causa da estagnação 

econômica do Brasil a partir do segundo mandato do governo Dilma foi justamente as 

medidas econômicas ortodoxas de ajuste fiscal, que reduziram os gastos e investimentos 

públicos, “retirando um impulso fundamental ao modelo de crescimento econômico 

impulsionado pela demanda que havia sido implantada ainda no governo Lula” (DWECK 

e TEIXEIRA, 2017, p. 6).  

 Para o economista André Singer, uma das razões para este caminho “do céu ao 

inferno” foi a dissolução da coalizão produtivista e desenvolvimentista que se ensaiava 

no primeiro mandato para a formação de uma única frente burguesa 

antidesenvolvimentista, que se insurgiu contra o ativismo estatal e conduziu o governo a 

optar por uma política neoliberal de ajuste fiscal (SINGER, 2015).  
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Afastada por um impeachment que teve como mote uma atitude também 

relacionada ao uso das finanças públicas – as chamadas “pedaladas fiscais” –, Dilma 

Rousseff abre espaço para o vice-presidente Michel Temer, que assume a presidência – 

interinamente em maio de 2016 e definitivamente em agosto de 2016 – e ancorado em 

uma aliança rentista e antidesenvolvimentista, busca a todo custo aprofundar as medidas 

cobradas pelo mercado financeiro, pela grande mídia e pelos economistas ortodoxos que 

a presidenta Dilma Rousseff já vinha ensaiando e, de forma mais branda, implementando: 

choque recessivo, ajuste fiscal, privatizações e reformas “anti-populares”. 

O Jornal Nacional deu amplo espaço a esse embate e às decisões e posturas dos 

governos diante de uma das piores recessões do país redemocratizado. A tabela 1 indica 

todas as matérias do assunto política fiscal nos períodos considerados e em seguida são 

feitas algumas análises mais detalhadas de fatos que chamaram a atenção, quais sejam: a 

divulgação de um documento do PMDB com propostas para tirar o país da crise; a troca 

de Joaquim Levy por Nelson Barbosa no Ministério da Fazenda e a Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) do teto dos gastos públicos. 

  

Tabela 1 -Matérias do Jornal Nacional sobre o assunto política fiscal 

Data Título Formato  Duração 

Período 1 

02/10/2015 Oposição faz críticas às mudanças no governo anunciadas por 

Dilma 

Reportagem 

factual 

4’23’’ 

05/10/2015 Petrobras anuncia redução dos investimentos para 2015 e 

2016 

Nota 

simples 

0’20’’ 

23/10/2015 Levy diz que governo não fez pedalada fiscal no Orçamento 

de 2015 

Reportagem 

factual  

0’49’’ 

29/10/2015 PMDB divulga documento com críticas e propostas 

econômicas 

Reportagem 

factual 

4’47’’ 

30/10/2015 Empresários e economistas analisam propostas econômicas 

do PMDB 

Reportagem 

factual 

2’47’’ 

31/10/2015 Levy defende gastos com o Bolsa Família em evento no 

Marrocos 

Notícia 0’37’’ 

01/12/2015 Congresso se reúne nesta terça (1º) para votar a meta fiscal de 

2015 

Reportagem 

factual 

1’44’’ 

02/12/2015 Congresso aprova projeto que reduz meta fiscal do ano de 

2015 

Reportagem 

factual  

1’10’ 

11/12/2015 Técnicos do Tesouro já tinham avisado sobre riscos das 

pedaladas 

Reportagem 

factual 

4’00’’ 

11/12/2015 Relator do Orçamento propõe cortar R$ 10 bilhões do Bolsa 

Família 

Notícia 0’39’’ 

15/12/2015 Presidente Dilma envia ao Congresso proposta para reduzir a 

meta fiscal 

Nota 

simples  

0’30’’ 
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Data Título Formato  Duração 

18/12/2015 'Nosso maior desafio é o desafio fiscal', diz novo ministro da 

Fazenda 

Reportagem 

factual  

1’04’’ 

19/12/2015 Nelson Barbosa reúne a equipe e fala em retomada da 

economia 

Reportagem 

factual 

2’06’’ 

24/12/2015 Governo baixa medida provisória que garante recursos para 

fechar contas 

Nota 

simples 

0’31’’ 

28/12/2015 Proposta de enxugar a Esplanada dos Ministérios continua na 

promessa 

Reportagem 

factual 

2’50’’ 

28/12/2015 União reduz prazo de compensação em empréstimos do 

BNDES 

Notícia 0’34’’ 

30/12/2015 Tesouro anuncia pagamento total das dívidas conhecidas 

como 'pedaladas' 

Reportagem 

factual  

2’44’’ 

11/02/2016 Governo transfere para fim de março anúncio dos cortes no 

orçamento 

Nota 

simples 

0’27’’ 

11/02/2016 Governo federal publica decreto que reduz ainda mais os 

gastos dos Ministérios 

Nota 

simples 

0’28’’ 

19/02/2016 Governo anuncia corte de quase R$ 23,5 bilhões no 

orçamento 

Reportagem 

factual  

2’46’’ 

25/02/2016 Governo economiza quase R$ 15 bilhões para pagar os juros 

da dívida 

Nota 

simples  

0’20’’ 

Período 2 

07/11/2016 Temer volta a falar sobre a PEC que limita os gastos públicos Reportagem 

factual  

0’46’’ 

21/11/2016 Integrantes do ‘Conselhão’ pedem pressa na retomada do 

crescimento 

Reportagem 

factual  

3’47’’ 

28/11/2016 Senado vota na terça-feira (29) a PEC do teto dos gastos 

públicos 

Reportagem 

factual 

2’41’’ 

29/11/2016 Protesto contra PEC dos gastos tem quebra-quebra e carro 

queimado 

Reportagem 

factual 

0’42’’ 

30/11/2016 Projeto que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos 

é aprovado pelo Senado 

Nota 

simples 

0’19’’ 

30/03/2017 Economistas elogiam decisão do governo de priorizar corte 

de gastos 

Reportagem 

feature 

3’07’’ 

30/03/2017 Fim da desoneração da folha de pagamento atinge 40 mil 

empresas 

Reportagem 

feature  

3’33’’ 

Fonte: dados da pesquisa 

Nos dias 29 e 30 de outubro de 2015, o JN deu destaque à publicação do 

documento “Ponte para o futuro”, em que o PMDB, partido que até então estava na base 

do governo, defendeu “caminhos diferentes dos adotados pelo governo para tirar o país 

da crise”. Este documento é particularmente relevante tendo em vista que poucos meses 

depois o partido alçou à presidência e colocou ou tentou colocar em prática boa parte dos 

tópicos ali defendidos, como o fim das despesas constitucionais obrigatórias com saúde 

e educação, a criação de idade mínima para aposentadoria, o fim da indexação de 

benefícios ao salário mínimo, a privatização “do que for necessário para reduzir o 
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tamanho do estado”, a volta ao regime de concessões na área de petróleo, o 

“aprimoramento” da concessão de licenciamentos ambientais e a “prevalência dos 

acordos coletivos sobre as normas legais”.  

 Em ambos os dias o telejornal dá amplo espaço aos principais pontos do 

documento. No dia do lançamento, o documento é apresentado como “uma ruptura do 

PMDB com o atual modelo econômico do governo (...) e traz uma mensagem clara: o 

PMDB tem um caminho próprio e daqui para frente vai segui-lo”. Este julgamento moral 

associa-se aos problemas e causas que levaram o PMDB a publicar o documento, cuja 

recomendação de tratamento diante da “situação de grave risco” é cuidadosamente 

apresentada pelo telejornal: são dois minutos e oito segundos com as propostas lidas e 

transcritas, complementadas por falas do então presidente da Fundação Ulysses 

Guimarães, Moreira Franco e do presidente do PMDB e vice-presidente do Brasil, Michel 

Temer. No mesmo dia, o JN traz também reportagem sobre um documento divulgado 

pelo PT, que “pede mudanças na política econômica, com maior ênfase no mercado 

interno, expansão do crédito e redução nas taxas de juros”. Ao contrário do que é feito 

com o documento do PMDB, o do PT é apenas lido pelos âncoras, sem infográfico de 

transcrição dos pontos. E, também ao contrário da outra reportagem, em que os 

representantes do PMDB foram entrevistados especificamente sobre o documento, nesta 

são selecionados alguns trechos de um depoimento de uma hora do ex-presidente Lula 

em um encontro do PT, justamente trechos que fazem transparecer uma animosidade entre 

o ex-presidente e a condução da então presidenta Dilma – “Lula admitiu a contradição 

entre o que a candidata Dilma dizia em campanha eleitoral e o que fez depois de reeleita”; 

“A presidência da República não quis comentar as declarações do ex-presidente Lula”. 

Ainda mais elucidativa do posicionamento do JN é a matéria do dia seguinte, com 

a repercussão do documento entre empresários e economistas. Embora o repórter diga 

que “o documento do PMDB abriu um debate entre economistas, empresários e políticos 

sobre as alternativas econômicas para o Brasil superar a crise”, só é dado espaço para o 

lado dos elogios ao documento, expressos pelo economista Mansueto Almeida (“eu acho 

que é o momento correto para esse debate acontecer”), pela Confederação Nacional da 

Indústria (“um excelente ponto de partida para a construção de uma agenda capaz de 

restaurar a confiança do país”) e por representantes da Fecomércio (“é preciso mexer na 

estrutura do estado. Nesse sentido, o programa é positivo”) e da Fiesp (“todos os pontos 

que foram abordados são corretos, são bons, são necessários. Eu destacaria a questão do 
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ajuste das contas do governo”). O julgamento moral do fato, portanto, é construído pela 

fala das fontes ouvidas, que aliás são várias para demonstrar um suposto consenso.  

Os pontos contrários, vários e manifestos por diferentes organizações, 

economistas e parlamentares, não tiveram espaço. Roberto Requião, senador do próprio 

PMDB, divulgou em seu portal na internet uma carta criticando duramente o documento, 

ressaltando ser “apenas uma cópia de um conjunto de medidas repetidamente exigidas 

pelo setor financeiro, ‘o mercado’, e que ainda não foram satisfeitas no governo do PT”, 

e completa: “parece que os bancos viraram os únicos eleitores no Brasil e todos devem se 

esmerar em agradá-los repetindo o mesmo ritual de submissão a seus interesses” 

(REQUIÃO, 2015). O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vagner 

Freitas, no próprio dia 30/10/2015 manifestou a contrariedade da classe trabalhadora 

contra as propostas apresentadas, as quais, segundo ele, empurraria o país ainda mais para 

a recessão, “aprofundando a crise, aumentando o desemprego e as desigualdades sociais” 

(FREITAS, 2015). E conclui dizendo que a CUT iria combater nas ruas as propostas que 

retirariam ou reduziriam direitos dos trabalhadores.  

Ademais, chama atenação o próprio agendamento do documento, ocupando duas 

notícias relativamente extensas em duas edições do Jornal Nacional, inclusive com a 

repetição dos itens mais importantes, reforçando a crítica aos problemas do país e dando 

espaço a uma determinada recomendação de tratamento a tais problemas que não passa 

pelo governo petista. Vale destacar que outros telejornais de rede nacional, como o 

Repórter Brasil e o Jornal da Record, não noticiaram o documento.  

Um outro fato merece observação. Ainda no primeiro período, o Jornal Nacional 

traz um enquadramento de certo receio quando foi efetuada, em 18 de dezembro de 

201545, a mudança do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, por Nelson Barbosa, “um 

defensor de uma intervenção maior do Estado na economia”, como diz a própria chamada. 

Segundo os textos do telejornal, Levy havia sido escolhido para “trazer confiança à 

política econômica” e era “bem aceito por empresários, investidores”. Já Nelson Barbosa, 

segundo o Jornal Nacional, “tem um perfil que é quase o oposto do seu antecessor”. Os 

julgamentos morais do telejornal indicaram, portanto, que a mudança era arriscada. 

Após as matérias que retrataram o histórico e o perfil de um e outro ministro, de 

forma relativamente neutra, o JN traz uma última reportagem neste mesmo dia com 

apenas um lado da repercussão entre especialistas e a imprensa mundial, dando um 

                                                           
45 Algumas das matérias sobre este fato foram consideradas como “fatos políticos”, portanto não são 

encontradas nesta tabela do assunto “Política fiscal” que aparece neste capítulo.  
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indicativo da visão da própria Globo. Segundo o telejornal, o Financial Times “ressaltou 

que o afastamento de Joaquim Levy coloca em dúvida o esforço do Brasil para controlar 

o déficit fiscal”, a Reuters disse que “a troca de ministros pode ser interpretada como um 

retorno das políticas apontadas por críticos como a causa da recessão” e “analistas 

internacionais especializados na economia e política do Brasil mostraram preocupação” 

- o que é exemplificado com falas de representantes do Banco Nomura, da Eurasia Group 

e da Economist Intelligence Unit, três instituições ligadas ao mercado financeiro. Todas 

as posições indicam um julgamento moral da matéria diante desta troca de ministro, 

apresentada como um certo problema, um erro.  

Certamente haviam posições diferentes dessas – não só com relação específica a 

esta troca de ministro, mas à opção geral dos governos pela austeridade como tentativa 

de solucionar suas crises econômicas46. Para ficar na imprensa internacional, destacamos, 

neste mesmo dia, por exemplo, matéria da BBC Mundo, que ressaltou que Barbosa 

defende os investimentos em infraestrutura para impulsionar a economia (BBC, 2015), e 

do El País Internacional, que informou que uma das grandes causas da troca foi a falta 

de consenso entre Dilma e Levy com relação a possíveis cortes no orçamento do Bolsa 

Família, e que Nelson Barbosa foi um dos responsáveis pelo Programa de Aceleração do 

Crescimento e pelo Minha Casa, Minha Vida (EL PAIS, 2015). Portanto, do “destaque 

imediato no noticiário internacional”, o Jornal Nacional optou, pela limitação do tempo 

mas aparentemente também pelo ponto de vista, por uns e não outros órgãos da imprensa 

estrangeira.  

E este foco na mudança de perfis não era algo tão ‘jornalisticamente’ natural: o 

Repórter Brasil, por exemplo, deu destaque à última entrevista de Levy e à primeira de 

Nelson Barbosa como ministro da fazenda, ambos tratando de ações para estabilização 

fiscal da economia brasileira. No resumo do perfil do ministro Levy, o Repórter Brasil 

traz pelos menos três aspectos não ditos pelo JN: era alto executivo do Bradesco, sua 

proposta de ajuste fiscal encontrou muita resistência dentro do próprio governo e chegou 

a reduzir gastos com programas sociais para pagar juros de dívidas. Diferentemente do 

Jornal Nacional, o telejornal da TV Brasil ainda utiliza a figura do comentarista. Neste 

                                                           
46 O sociólogo alemão Wolfgang Streeck (2013) ao tratar de uma das três crises do capitalismo atual, a das 

finanças públicas (as outras duas são a bancária e a da economia real), ressalta que as medidas que os 

Estados europeus vêm tomando para responder a esta crise e para recuperar a “confiança” dos mercados, 

impondo “a si próprios e aos seus cidadãos duas medidas de austeridade” (STREECK, 2013, p.34), não têm 

ajudado a resolver a crise bancária e nem a recessão da economia real, ao contrário: a austeridade não só 

não está promovendo o crescimento econômico como está o prejudicando.  
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caso, o jornalista Luis Nassif fez uma avaliação da importância do ajuste fiscal, mas da 

falha do plano do Levy e da estratégia do Nelson Barbosa de ir além da questão fiscal: “a 

vantagem é que se tenta manter um equilíbrio fiscal mas com um conjunto de medidas 

para tentar recuperar a economia (...), e de forma otimista”.  

A chamada “meta fiscal” também foi um tema da agenda governamental presente 

no telejornal. Foram três matérias no período 1 com o termo no título: duas sobre a 

votação no Congresso da meta fiscal das contas de 2015 e uma sobre o envio da proposta 

da presidenta Dilma ao Congresso para a meta de 2016. De saída, vale notar que o Jornal 

Nacional não explica muito claramente o que significa este termo, que provavelmente 

não é de conhecimento de grande parte da audiência do telejornal. Na matéria de 

01/12/2015, diz apenas que diante do problema que é a grave situação do orçamento, “o 

que governo quer com a mudança da meta é uma autorização para fechar o ano no 

vermelho, sem ter que responder a questionamentos”. Este julgamento moral é 

complementado com outro: “A presidente disse aos líderes que (...) enquanto essa 

mudança não for aprovada, o governo está praticamente paralisado”.   

Na nota de 15/12/2015, interessante notar que o JN explica o que é o PIB, mas 

não a meta: “A presidente Dilma Rousseff enviou ao Congresso Nacional uma proposta 

para reduzir a meta de economia do governo em 2016: de 0,7 para 0,5% do Produto 

Interno Bruto - o valor de todos os bens e serviços que o Brasil produzir em 2016”. Essa 

falta de clareza contraria o cuidado que o âncora e editor William Bonner afirma que o 

telejornal possui, de ser entendido por todos os espectadores e de “traduzir palavras 

técnicas cujo sentido seja ilusoriamente dominado pelo público (quando, na verdade, é 

dominado pelos jornalistas – e apenas por dever profissional)” (BONNER, 2009, p. 217). 

Em nome do telespectador é que o JN, segundo Bonner, baliza os termos que serão 

usados, os que não serão usados e os que serão explicados. “De nada adianta levar ao ar 

milhares de palavras se elas não fizerem sentido para aqueles a quem nos dirigimos” 

(BONNER, 2009, p. 218). Outros termos, como déficit e superávit primário também não 

são suficientemente explicados. 

A reportagem de 02/12/2015, ainda sobre a votação da temática no Congresso, 

caminha um pouco adiante, dizendo que a lei (não se diz qual lei, mas refere-se à lei 

orçamentária anual) “estabelecia uma economia de R$ 55 bilhões para pagar juros da 

dívida”,  mas que com o passar do tempo, isso foi ficando para trás, “com arrecadação 

em queda e gastos subindo, as dívidas com bancos públicos que não foram pagas no ano 

passado – as pedaladas também entram nessa conta, mais R$ 57 bilhões a pagar” – quase 



101 
 

toda a matéria é de julgamento moral, como se nota. Deduz-se, então, que a meta se refere 

ao valor que o governo economiza para pagar os juros da dívida. Mas no jornalismo não 

se pode jogar com a dedução. É preceito básico a clareza e a explicação, ainda que breve, 

de termos e argumentos complexos e que não são de entendimento óbvio e instantâneo 

ao telespectador médio, entre o analfabeto e o pós-graduado, como reforça o próprio 

Bonner (2009). O trato rápido – foram pouco mais de 3 minutos e 20 segundos dedicados 

ao tema no total – pode ser explicado em função das restrições do tempo e espaço naturais 

em qualquer veículo jornalístico, mas também podem ter a ver com interesses em não se 

aprofundar em tal debate. 

A meta fiscal é a economia que o governo propõe fazer a cada ano para pagar os 

juros da dívida pública com vistas a impedir seu crescimento. O debate comum reforça 

que o não cumprimento da meta “desrespeita a Lei de Responsabilidade Fiscal” e que o 

crescimento da dívida “tem efeitos negativos sobre a economia” (FOLHA DE S. PAULO, 

2015). O próprio JN noticiou, em 25/02/2015, que o governo havia economizado “quase 

R$ 15 bilhões para pagar juros da dívida”, mas apenas com uma nota de 30 segundo e 

sem qualquer aprofundamento. 

Por outro lado, análises mais críticas podem indicar armadilhas e interesses nessa 

visão e nessa superficialidade. Segundo a Auditoria Cidadã da Dívida, por exemplo, a Lei 

de Responsabilidade Fiscal não estabelece nenhum limite “ao gasto responsável pelo 

verdadeiro rombo nas contas públicas brasileiras: a questionável dívida pública”, que 

consome a metade dos gastos da União e é repleta de ilegalidades (AVILA, 2014).  Para 

a Auditoria Cidadã, o cálculo do chamado “superávit primário” “envolve apenas uma 

parcela do orçamento”, “para fazer parecer à sociedade que o problema das contas 

públicas seria um suposto excesso de gastos sociais (por exemplo, as aposentadorias, 

pensões, etc), ocultando completamente os gastos com a dívida” (AVILA, 2014). Estes 

gastos com a dívida são financiados por receitas não-primárias, como emissão de novos 

títulos da dívida, lucros do Banco Central e recebimento de juros e amortizações das 

dívidas de estados. E então conclui: 

Na realidade, quando se estabelece uma meta de “superávit primário” (ainda 

que ela seja de zero, ou levemente negativa)  isso serve, na verdade, para que 

estas outras receitas do “lado escuro do orçamento” sejam direcionadas 

principalmente para o pagamento da dívida. Isto porque, se tais receitas fossem 

direcionadas para gastos sociais, isso aumentaria as chamadas “despesas 

primárias”, violando a meta de superávit (AVILA, 2014). 
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No período do governo Temer, merece análise o agendamento dado pelo Jornal 

Nacional à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que limita os gastos públicos para 

os próximos 20 anos47. Embora fosse um tema de absoluta relevância social, com 

impactos profundos para grande parte da população brasileira e com grandes 

manifestações contrárias, não recebeu tanta atenção do JN. Em novembro de 2016, por 

exemplo, quando tramitava em primeiro turno no Senado, foram apenas quatro pequenas 

matérias, totalizando menos de 5 minutos de telejornal. No dia 07/11/2016, uma nota de 

46 segundos somente introduziu o tema e passou à fala ao presidente. No dia 28/11, uma 

reportagem maior, de 2 minutos e 42 segundos, tratou basicamente das articulações feitas 

pelo Palácio do Planalto junto aos senadores para conduzir à aprovação da PEC. No dia 

seguinte, uma nota coberta de 49 segundos fala rapidamente da manifestação contrária à 

PEC que reuniu cerca de 10 mil manifestantes em Brasília, mas com foco nos atos 

violentos: “um carro de reportagem da TV Record foi virado e manifestantes, alguns 

encapuzados, invadiram o prédio do Ministério da Educação, provocando quebradeira. 

Um outro grupo chegou a botar fogo em um carro estacionado no local. Oito pessoas 

foram presas”. Por fim, a aprovação em primeiro turno da Proposta no Senado no dia 

30/11 mereceu apenas uma nota lida pelo apresentador em 19 segundos, concluindo: “a 

chamada PEC do Teto é considerada fundamental pelo governo para garantir o equilíbrio 

das contas”.  

No dia 13 de dezembro48, dia da aprovação final da PEC no Senado, foram quatro 

matérias: uma reportagem factual de 4 minutos e 20 segundos sobre a tramitação e 

repercussão no Senado, uma reportagem feature de 2 minutos e 54 segundos com opiniões 

elogiosas à Proposta, uma reportagem de 3 minutos de 16 segundos com posição e fala 

do presidente Temer e, por fim, uma nota coberta de apenas 19 segundos sobre as 

manifestações contrárias à PEC. Na segunda reportagem, a narrativa é construída no 

sentido de mostrar a importância da medida. Para exemplificar a maneira em que 

identificamos os enquadramentos construídos pelo Jornal Nacional nesta seção do 

estudo, reproduzimos abaixo esta matéria destacando os elementos da metodologia 

proposta por Entman, sendo P para o problema, C para suas causas, JM para julgamento 

moral e T para a recomendação de tratamento. Escolhemos esta matéria por ser uma 

                                                           
47 A PEC (número 241 na Câmara e 55 no Senado) determina que o limite de despesas primárias  para os 

próximos 20 exercícios financeiros será a resultante do limite referente ao exercício imediatamente anterior 

corrigido pelo IPCA. 
48 Neste caso, avançamos para uma data ausente do período recortado em virtude da importância deste fato 

para a conclusão da análise sobre os enquadramentos dados à Proposta. 
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espécie de tipo-ideal, que exprime de modo mais claro todos os elementos, ao contrário 

da maior parte das matérias.  

 

[Âncora] Com o teto dos gastos, o governo tenta colocar ordem nas contas 

públicas. Economistas dizem que a medida deve ajudar na recuperação da economia. [JM] 

[Repórter] Quem já teve dívidas sabe que se a gente perde o controle delas, o 

orçamento em casa fica bagunçado. Com o teto, o governo tenta controlar as contas 

públicas. [JM] Em 2014, ele gastou R$ 17 bilhões a mais do que arrecadou. O 

desequilíbrio só aumentou em 2015. Neste ano, o país fecha no vermelho de novo, e a 

conta é muito maior: R$ 170,5 bilhões. [C] E no ano que vem, mesmo com o teto, o rombo 

deve ficar perto de R$ 140 bilhões. [JM] 

[Repórter] Gastar mais do que arrecada, foi um dos motivos, por exemplo, que 

levaram o Brasil a perder o grau de investimento, uma espécie de selo de bom pagador 

[P]. Para fechar as contas, o governo precisa tomar dinheiro emprestado. A dívida cresce 

e fica mais difícil de pagar. Aí para conseguir mais financiamento o Brasil tem que aceitar 

juros maiores. [C] É uma bola de neve que acaba atingindo todos nós. [JM] 

[Repórter] Imagine que em 2010 a dívida era o equivalente à metade da soma de 

todos os bens e serviços produzidos no país naquele ano. Agora, o que o país deve está 

em torno de 72%. E projeções mostram que, sem o teto, essa dívida poderia chegar a 

100% do PIB em 2020. [P] Com o teto, ela continua crescendo, mas num ritmo menor. E 

começa a cair, em 2025. [T] 

[Luiz Fernando Figueiredo, economista - Mauá Capital] O gasto sempre veio 

subindo e a maneira de resolver isso e não quebrar isso foi aumentando receita, ou seja, 

aumentando imposto. [C] Quando o governo aumenta imposto, ele na verdade tá retirando 

dinheiro do setor privado, do consumidor, da empresa, de toda a sociedade. [JM] Quando 

ele limita o gasto, é uma maneira dele resolver o problema sem avançar na sociedade. 

Então é uma situação que no futuro vai ser uma situação sustentável, coisa que não é hoje. 

[T] 

[Repórter] Esse é um passo importante para retomar o crescimento, diz este 

professor, mas não pode ser o único. [T] 

[José Márcio Camargo, professor da PUC/RJ ] O próximo passo fundamental 

é a reforma da Previdência. Os gastos com Previdência crescem hoje 4% ao ano em 

termos reais, isso significa que os outros gastos vão ter que diminuir 4% ao ano em termos 

reais a partir de agora. [JM] 

[Juan Jensen, professor do Insper] Um país com um governo em que receita e 

despesa estão equilibradas permite juros mais baixos, maior confiança na capacidade de 

honrar compromissos, honrar contratos e a economia anda de uma forma mais leve e de 

uma forma mais produtiva, a produção, a confiança e o consumo se interagem.[JM] 

 

O enquadramento, claramente favorável à proposta, é construído na combinação 

dos elementos: diante dos graves problemas – perda do controle das dívidas, perda do 

selo de bom pagador, aumento das dívidas – e de suas causas – gasto maior que 

arrecadação, rombo no orçamento – há um tratamento a ser dado – cortar os gastos “sem 

avançar na sociedade”. E, assim, com as explicações e justificativas da proposta, os 

julgamentos morais podem soar como objetivos, calcados na realidade, afinal “quem já 
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teve dívidas sabe que se a gente perde o controle das contas, o orçamento em casa fica 

bagunçado”49.   

Para justificar esse posicionamento dado como consensual, o JN utiliza 

‘especialistas’ de um só lado, com julgamentos morais e recomendações de tratamento 

que indicam no mesmo sentido da importância da medida do governo Temer. E 

novamente vale destacar como isso contradiz às falácias da própria Globo. Nas palavras 

do editor e âncora William Bonner (2009, p. 245), “[os apresentadores do JN têm opinião] 

(...), e as revelamos nas conversas com os amigos (...). Mas outra coisa é impor essa 

opinião ao público telespectador sem que ele a tenha pedido”. 

Longe de consenso, o tema é absolutamente controverso, com muitas visões 

contrárias e críticas, mas, com relação às manifestações, coube ao telejornal mostrar 

apenas imagens aéreas de um ônibus incendiado por manifestantes, confronto com a 

polícia e invasão e depredação do prédio da Federação das Indústrias: é a conhecida tônica 

de criminalizar os movimentos sociais e reivindicatórios, direcionando o olhar apenas 

para os fatos isolados de confronto.  

Um Boletim Legislativo do Senado Federal indicou que a PEC “é medida 

draconiana que possui graves consequências”, que tende a abolir várias cláusulas pétreas 

da constituição: viola os princípios da separação dos poderes (pois estrangula e mitiga a 

independência financeira de outros Poderes), da segurança jurídica (pois estende as 

restrições e ineficiências na implementação das políticas públicas),  da razoabilidade (pois 

impõe uma enorme sobrecarga aos atingidos), do voto direto, secreto, universal e 

periódico (pois elimina a possibilidade de o Presidente definir o limite de despesas de seu 

governo), da intranscendência da pena em sua dimensão institucional (pois impõe sanções 

aos poderes que descumprirem as regras), da vedação ao retrocesso social (pois os 

percentuais fixados para investimento em saúde e educação se baseiam em um ano de 

                                                           
49 Este comparativo entre a economia doméstica e a do governo, utilizada pelo Jornal Nacional e também 

pelo presidente Michel Temer em várias ocasiões para justificar o corte de gastos governamentais, é uma 

“falácia”, nas palavras do professor João Sicsú (2016). As fontes de financiamento são diferentes. O 

governo se financia com impostos e taxas que pode aumentar ou diminuir e escolher quem paga mais e 

quem paga menos. Pode se financiar, vendendo títulos da dívida pública e se endividar sem muitos limites, 

o que, diferentemente de uma família, é até necessário para administrar a liquidez da economia. E conclui 

Sicsú (2016): “As dificuldades orçamentárias do governo brasileiro não têm nenhuma relação com seus 

gastos primários (saúde, educação, Previdência etc.), nem com o seu nível de endividamento (...). O 

problema central é que tem havido ao longo dos anos um gasto público excessivo com o pagamento de 

juros a rentistas e banqueiros (credores do governo) e, dessa forma, os recursos são insuficientes para a 

saúde, educação e demais áreas”. A ideia do comparativo também vai contra os pressupostos da demanda 

agregada de Keynes, que ressalta que em momentos de recessão o governo deve justamente expandir o 

crédito e os gastos para estimular a economia.  
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profundos cortes, o de 2017). Assim, conclui o Boletim, a PEC é inconstitucional 

(JÚNIOR, 2016). 

O fato internacionalmente inédito de limitar os gastos públicos por 20 anos carrega 

muitas críticas, resumidas por outro veículo de comunicação, o Le Monde Diplomatique 

Brasil, como uma medida que “impossibilita ao Estado o cumprimento das obrigações 

vigentes na Constituição Federal de 1988” e impõe o “fim do Estado garantidor de 

direitos” (LE MONDE, 2017). Estudos de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas e 

do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) feitos à época demonstraram que 

caso estivesse vigente há dez anos, a PEC teria gerado economia aos cofres públicos, mas 

o salário mínimo, por exemplo, estaria em R$ 400 – ante os R$ 880 de então –, e o Sistema 

Único de Saúde (SUS) estaria ainda mais comprometido – embora o governo tenha 

afirmado que a saúde e a educação não iriam perder recursos com a PEC (UOL, 2016).  

Em matéria sobre o tema no mesmo dia, o telejornal Repórter Brasil, da TV Brasil 

destacou pontos que não estiveram presentes em nenhuma das três matérias do JN do dia: 

os confrontos entre manifestantes e policiais, a quantidade de manifestantes em Brasília 

e uma pesquisa do Datafolha que mostrava que 60% dos brasileiros eram contrários à 

proposta. Além disso, deu maior tempo a senadores contrários do que a favoráveis. O JN, 

por outro lado, mostrou longas falas do presidente Temer e do ministro da fazenda 

Henrique Meirelles, opiniões de especialistas (só favoráveis, como mostramos) e suposta 

“tensão” no Senado em virtude da citação de alguns parlamentares em delação de 

executivos da empreiteira Odebrecht.  

Como ressaltado, a visão de que a “gastança” pública é a responsável pelo 

descontrole da economia não é a única grande vertente interpretativa existente, embora o 

Jornal Nacional assim o faça parecer. Dweck e Texeira (2017), por exemplo, citam pelo 

menos quatro trabalhos50 que dizem justamente o contrário: que a mudança econômica 

empreendida por Dilma através sobretudo de Joaquim Levy, de reduzir os gastos 

públicos, foi a grande causa da desaceleração econômica. 

O discurso e a prática de reduzir o Estado como medida estimuladora do 

desenvolvimento do país não é algo de agora – assim como não o são também as críticas. 

A cartilha neoliberal do Consenso de Washington do início dos anos 1990, que foi em 

parte implementada no Brasil – sobretudo nos governos de Fernando Collor e Fernando 

Henrique Cardoso – indicava para os países em desenvolvimento colocar em prática 

                                                           
50 Serrano e Summa (2015), Gobetti e Orair (2015), Orair, Gobetii e Siqueira (2016) e Gentil e Hermann 

(2015) apud Dweck e Teixeira (2016). 
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medidas que visavam, pelo menos no discurso, reduzir a inflação, controlar e garantir 

eficiência dos gastos públicos, atrair investimento e estimular a economia, através de 

medidas como privatizações, abertura comercial, reforma tributária, liberalização 

financeira e disciplina fiscal. Os críticos dessa visão, porém, ressaltavam que a redução 

do Estado em países com tanta desigualdade e carências como o Brasil só iriam 

aprofundar as mazelas, inviabilizar a economia nacional, aumentar o endividamento 

público, reduzir os salários, reforçar a dependência externa e não desenvolver a 

industrialização própria.  

Em todas as épocas, os ‘entreguistas’, os anti-brasileiros natos, os udenistas de 

ontem e hoje procuram ‘sanear’ o Estado, eliminando-o como agente da 

produção econômica (...) Este preceito é altamente ruinoso à realidade de um 

país pobre, em que o governo não tem coragem de arrecadar impostos dos 

ricos, fazendo-o apenas com os pobres (BARBOSA, 2000, p. 136) 

4.4. Reforma trabalhista e reforma previdenciária 

 Outros dois temas de grande relevância pública que estavam em debate nos 

períodos considerados são a reforma trabalhista – principalmente a primeira etapa, sobre 

a terceirização – e a reforma previdenciária, que já vinham em discussão no governo de 

Dilma Rousseff e avançaram, com várias modificações e aprofundamentos, no governo 

de Michel Temer. Ademais, são temas que também dialogam com os relacionamentos 

entre Estado, setor empresarial e classe trabalhadora. 

 Diante do cenário de baixa arrecadação e sucessivos rombos nas contas públicas, 

ampliou-se, desde o início do segundo mandato de Dilma Rousseff, o debate sobre a 

possibilidade de alterações na legislação previdenciária com o intuito, no discurso oficial 

e da grande mídia, de enfrentar a insustentabilidade do Sistema Previdenciário brasileiro, 

garantindo sobretudo mais arrecadação e menos gastos, com, por exemplo, ampliação da 

idade mínima de contribuição para o gozo do benefício.  

 Na área trabalhista, o governo justificou sua intenção de alterações com o 

argumento de que as legislações precisavam ser modernizadas para maior proteção ao 

trabalhador, para garantir os direitos dos terceirizados e trabalhadores temporários e para 

gerar mais possibilidades de emprego. Nos períodos considerados, estava em pauta 

apenas a tramitação da lei da terceirização (Lei 13.429/2017, antigo Projeto de Lei 

4.302/1998).  
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Tabela 2 - Matérias do Jornal Nacional sobre o assunto reforma trabalhista e reforma 

previdenciária 

Data Título Formato Duração 

Período 1 

22/12/2015 Governo cancela recesso para discutir medidas para a economia Reportagem 

factual 

2’30’’ 

05/02/2016 Dilma desiste da reforma trabalhista após reações das centrais 

sindicais 

Reportagem 

factual  

3’51’’ 

18/02/2016 Previdência já tem déficit gigantesco e futuro preocupa Reportagem 

feature  

6’33’’ 

Período 2 

04/01/2017 Idosos enfrentam o desafio de se manter no mercado de trabalho Reportagem 

feature  

8’19’’ 

26/01/2017 Previdência Social tem rombo de quase R$ 150 bilhões em 2016 Reportagem 

feature  

2’29’’ 

15/03/2017 Brasil tem dia de protestos contra reformas trabalhista e da 

Previdência 

Reportagem 

factual  

3’27’’ 

21/03/2017 Temer anuncia mudanças no projeto de Reforma da Previdência Reportagem 

factual 

1’14’’ 

23/03/2017 Terceirização estimula economia, diz relator de projeto aprovado 

na Câmara 

Reportagem 

feature 

2’31’’ 

28/03/2017 Governo dá prazo para estados mudarem regimes de previdência Reportagem 

feature 

1’56’’ 

31/03/2017 Em todo o país, manifestantes protestam contra reformas do 

governo 

Reportagem 

factual 

0’59’’ 

31/03/2017 Temer sanciona lei que permite terceirização em todas as 

atividades 

Notícia 0’34’’ 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Destaca-se, inicialmente, o pouco tempo dedicado a temas tão importantes para a 

população: foram pouco mais de 27 minutos no total, colocando o tema como apenas o 

sexto mais noticiado dentre os 15 assuntos da economia categorizados nesta dissertação. 

E, quando pautado, teve o enquadramento marcadamente a favor das reformas, como 

veremos a seguir.  

Em 05/02/2016, reportagem tratou, com críticas, da não inclusão da reforma 

trabalhista na mensagem que a presidente Dilma havia entregado ao Congresso com as 

propostas para o ano seguinte. A reportagem resgatou posicionamento anterior do 

governo em que havia colocado a reforma como uma das necessidades e prioridades para 

“o país voltar a crescer”, mostrando, portanto, que neste ponto o governo não cumpriu 

suas promessas, provavelmente, segundo julgamento moral do JN, “por causa das reações 
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das centrais sindicais e do PT”. O problema da questão é retratado pelo telejornal a partir 

de um caso de um empresário de São Paulo que teve que “dispensar mais da metade dos 

funcionários”, o que poderia ter sido evitado caso a legislação fosse mais clara e flexível. 

O julgamento moral da omissão do governo fica por conta de um economista, que “diz 

que o recuo do governo é frustrante porque a reforma trabalhista seria um estímulo à 

geração de empregos e sem tirar direitos dos trabalhadores”. A Confederação Nacional 

das Indústrias (CNI), defendendo a “negociação direta entre patrões e empregados” 

também ganhou voz. De outro lado, embora em menor espaço, houve fala do presidente 

da CUT, Vagner Freitas – foram praticamente os únicos 12 segundos em todas as 248 

matérias assistidas em que foi ouvido uma representação dos trabalhadores51. 

 Já no governo Temer, reportagem de 23/03/2017 expõe novamente um 

enquadramento do Jornal Nacional favorável à proposta de terceirização que, no novo 

governo, foi apresentada e aprovada na Câmara dos Deputados. A matéria, de dois 

minutos e 30 segundos, começa destacando que apesar de o Brasil ter milhões de 

trabalhadores terceirizados “não havia uma lei regulamentando a contratação deles” e faz 

questão de reforçar que o projeto “mantém todos os direitos do trabalhador”. E segue com 

apenas posicionamentos favoráveis à proposta: o relator do projeto na Câmara, deputado 

Laércio Oliveira, que destaca a segurança jurídica que o empresário passa a ter; o 

consultor jurídico da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), que 

afirma que o projeto é benéfico ao trabalhador; e o professor da USP, José Pastore, para 

o qual as empresas vão entrar em novos negócios e assim criar mais empregos. 

Novamente chama a atenção a ausência de visões contrárias que mereceriam espaço para 

qualificar e democratizar o debate. Como a do Coordenador do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, que denunciou, em publicação na 

internet, que o projeto era um ‘libera geral’, “que irá precarizar as relações de trabalho, 

rebaixar salários e estimular a contratação de trabalhadores como Pessoa Jurídica, 

eliminando os direitos garantidos na CLT” (BOULOS, 2017). O Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) emitiu em abril de 2017 

a Nota Técnica 175, que apresenta os pontos da nova lei da terceirização, as omissões e 

previsões e conclui:  

                                                           
51 Como mostramos anteriormente, a outra fala em todos períodos considerados foi a do presidente do 

Sindicato que representa os analistas de finanças e controle do Tesouro, Rudnei Marques, falando no dia 

11/12/2015 sobre os alertas que os analistas do tesouro tinham feito com relação ao risco das pedaladas 

fiscais, que acabaram tirando Dilma do poder. 
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A aprovação da Lei 13.429/2017 (...) afetará drasticamente, para pior, as 

condições de vida dos trabalhadores brasileiros. Além disso, alterará a 

estrutura do mercado de trabalho, aprofundando a heterogeneidade, a 

rotatividade e as desigualdades já existentes. Em consequência, serão 

ampliadas as desigualdades sociais no país (DIEESE, 2017). 

 

 No mesmo dia, o Repórter Brasil trouxe três reportagens sobre as reformas 

trabalhista e da Previdência. Uma de dois minutos e 50 segundos com um apanhado geral 

sobre a situação, destacando inclusive as manifestações pelo Brasil e especialmente as 

realizadas em Brasília, inclusive com invasão do Ministério da Fazenda por componentes 

do MST; outra de um minuto e 37 segundos exclusivamente sobre as paralisações e 

manifestações no Brasil contrárias às propostas, embora com maior foco no transtorno 

causado pela não circulação de ônibus no Rio de Janeiro; e outra de um minuto e 24 

segundos que expõe os pontos da proposta de terceirização em análise no Congresso. 

Sobre esta última, vale notar a diferença na chamada com relação ao Jornal Nacional. 

Enquanto o telejornal da Globo anunciou que a proposta “regulamenta a chamada 

terceirização”, o jornal da TV pública disse que “permite terceirização em todas as 

atividades das empresas”, algo que é dito pelo JN apenas no meio da matéria mas com a 

ressalva de que os direitos são mantidos. No Repórter Brasil, o repórter destaca pontos 

não ditos pela Globo: permissão de terceirização de atividades fim e das empresas 

públicas, fim da responsabilidade solidária das empresas contratantes com relação ao 

trabalhador e que o projeto chegou à Câmara em 1998. A diferença no tratamento de um 

mesmo tema em dois telejornais demonstra empiricamente como o jornalismo é 

extremamente subjetivo e vinculado a determinados interesses – não necessariamente o 

interesse ideal: o dos valores democráticos e de melhoria da realidade brasileira para 

todos.  

No dia 31/03/2017, uma nota de 34 segundos lida pelo apresentador anuncia a 

sanção do presidente e o veto a alguns pontos, além de novamente destacar que “mantém 

todos os direitos do trabalhador” e ressaltar alguns pontos aparentemente positivos aos 

empregados. Em seguida, notícia de 59 segundos fala das manifestações ocorridas em 

todo o país contra esta lei e contra a reforma da previdência, que também já estava em 

discussão no governo. Dessa vez, o foco não recai sobre as invasões e depredações, mas 

interessante notar que em alguns pontos a narrativa diminui as manifestações ao, por 

exemplo, afirmar que foram promovidas por “sindicatos e movimentos sociais” e que “um 

grupo fechou um trecho da Avenida Paulista”. 
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 No dia 15/03/2017, as manifestações em todo o país contra as reformas trabalhista 

e da Previdência são apresentadas novamente como promovidas por “sindicatos e 

movimentos sociais” e com enquadramento a destacar principalmente os serviços 

interrompidos – ônibus que não circularam, escolas fechadas, rodovias bloqueadas e  

paralisação de metrô e agências bancárias, inclusive com mesclagem entre imagens das 

manifestações e imagens de locais e serviços públicos parados –, além de mostrar 

depredações de espaços públicos e confrontos com a Polícia Militar. E a matéria fecha 

com o presidente Michel Temer defendendo a reforma da previdência. 

 A propósito, sobre esta reforma, vale destacar uma série de reportagens feitas pelo 

Jornal Nacional em janeiro de 2017 sobre as dificuldades enfrentadas pelos idosos, cujas 

narrativas conduzem a um julgamento moral da necessidade de se enfrentar os desafios 

do envelhecimento da população. As duas primeiras reportagens – de 02 e 03/01/2017 – 

não fazem menção direta à reforma da previdência, mas há indiretas. No dia seguinte a 

reportagem destaca a “urgente e necessária adaptação de casas e cidades para receber bem 

quem está envelhecendo”. Essas duas reportagens, mais neutras e com proposições 

consensuais parecem ter sido pensadas para permitir ao telejornal chegar ao discurso 

apresentado na longa reportagem de 8 minutos do dia 04/01/2017, que após mostrar o 

exemplo de idosos que por diferentes razões trabalham mesmo depois de aposentados, 

conclui: “É pouco dinheiro para quem recebe, mas é muito para quem paga. O Brasil tem 

quase 55 milhões de trabalhadores formais que colocam dinheiro na Previdência. Do 

outro lado, quase 34 milhões de pessoas recebem aposentadoria, pensão e outros 

benefícios. E como a expectativa de vida está aumentando, a cada ano menos jovens 

contribuem e mais idosos retiram por mais tempo”. E então, como de praxe, faz-se uma 

dobradinha com algum ‘especialista’ para terceirizar o julgamento moral, afirmando: “A 

reforma da Previdência é urgente, na opinião de Hélio Zylbersta, professor da faculdade 

de economia da USP”, seguido da fala do próprio economista. Para fechar, o JN vai ao 

Japão, mostrar o exemplo de dois senhores de mais de 75 anos que trabalham em um 

estacionamento de bicicleta: “para eles, quem trabalha é jovem. Idoso se diverte”. Esses 

exemplos de idosos trabalhando duro como se fosse algo fácil e comum também são 

repetidos na reportagem da série no dia seguinte, que traz um discurso da importância de 

poupar dinheiro para a velhice.  

 Já no dia 26/01/2017, não há dúvida: reportagem sobre o rombo da previdência 

conduz a um discurso cuja recomendação de tratamento é a absoluta necessidade de 

reforma do sistema, sem dar espaço para qualquer visão contrária ou proposta alternativa.  
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O problema – “rombo recorde de quase R$ 150 bilhões em 2016 (...), o maior em 

21 anos” – tem como causa, segundo a reportagem, o descompasso entre arrecadação e 

os gastos, sobretudo a partir de 2016. Para reforçar o argumento, gráficos mostram como 

o rombo veio aumentando a cada ano. A matéria reforça também que “tem mais gente se 

aposentando e menos gente contribuindo”, e a previsão era de que faltasse ainda mais 

dinheiro para fechar essa conta em 2017, “número que, segundo o governo, reforça cada 

vez mais a necessidade de uma reforma da Previdência”. É essa, então, a recomendação 

de tratamento: o encaminhamento e aprovação da proposta. 

 Porém, essa afirmação categórica feita pelo telejornal de que há um rombo não é 

um consenso52. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 

Brasil (Anfip), por exemplo, divulga anualmente uma Análise da Seguridade Social em 

que mostra que há superávits sucessivos a cada ano, demonstrando a força do sistema 

mesmo diante de momentos de crise. “Os governantes sabem do superávit, mas insistem 

em usar o discurso do déficit para promover sucessivas mudanças na Previdência, sempre 

de olho em ampliar (e desviar) o caixa, nunca os benefícios dos trabalhadores” (PAIM e 

ROMERO, 2017), dizem Paulo Paim, senador pelo PT, e Vilson Romero, presidente da 

Anfip, em texto divulgado na Revista Teoria e Debate. Segundo os autores, há várias 

outras formas de defender o sistema de seguridade social sem o condená-lo à morte, como 

acabar com a “aplicação da Desvinculação de Receitas da União (DRU) sobre o 

orçamento da Seguridade Social”, criar programa de recuperação fiscal para cobrança de 

dívidas com a Previdência, “melhorar a fiscalização do setor” e “rever alíquotas de 

contribuição para a Previdência do setor do agronegócio” (PAIM e ROMERO, 2016). A 

auditora aposentada da Receita Federal e fundadora do movimento “Auditoria Cidadã da 

Dívida”, Maria Lúcia Fattorelli, também defende que o déficit da Previdência é uma farsa 

e que “a seguridade social tem sido altamente superavitária nos últimos anos, em dezenas 

de bilhões de reais” (FATTORELLI, 2017). A conta apresentada pelo governo e pelo 

Jornal Nacional para justificar a reforma e a priorização da destinação de recursos para 

o pagamento da dívida pública é distorcida, pois só se compara com a totalidade dos 

gastos com a Previdência “a arrecadação da contribuição ao INSS paga por empregados 

                                                           
52 No início do ano, foi montada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para analisar e sugerir 

propostas para a Previdência, e após seis meses de trabalho, 31 audiências públicas e oitiva de mais de 140 

pessoas, concluiu, em relatório apresentado no dia 25 de outubro de 2017, que não há déficit na Previdência, 

e sim inconsistências de dados e de informações anunciadas pelo Poder Executivo para desenhar um futuro 

alarmante e inverossímil e justificar uma reforma que visa “acabar com a previdência pública e criar um 

campo para atuação das empresas privadas” (SENADO FEDERAL, 2017).  
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e empregadores, deixando de lado todas as demais contribuições que compõem o 

orçamento da Seguridade Social”, que é composta por um tripé juntamente com Saúde e 

Assistência Social (FATTORELLI, 2017).  

 Além disso, matéria do portal Repórter Brasil53 destaca que o governo ignora e 

não cobra cerca de R$ 426 bilhões que não são repassados por empresas. Na lista das que 

mais devem à Previdência, há grandes e ativas organizações privadas como JBS, Banco 

Bradesco, Marfrig e Vale (REPÓRTER BRASIL, 2017). A própria Rede Globo, aliás, é 

acusada de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, em processo aberto 

pela Receita Federal com relação à compra do direito de transmitir a Copa do Mundo de 

futebol de 2002. Os auditores da Receita concluíram que a empresa fez uma engenharia 

envolvendo 11 empresas em paraísos fiscais para deixar de pagar os impostos referentes 

à transmissão dos jogos (ROSÁRIO, 2014). O relatório da Receita de quase 2 mil páginas 

é recheado de detalhes mas teria misteriosamente sumido, e o inquérito não prosseguiu 

(CARVALHO, 2017).  

 Em ambas pautas – terceirização e reforma da previdência – o pouco ou até 

inexistente espaço concedido às opiniões contrárias vão novamente contra pressupostos 

da própria Rede Globo, que diz em seus “Princípios Editoriais” que “os diversos ângulos 

que cercam os acontecimentos que ela busca retratar ou analisar devem ser abordados” e 

que “todos os diretamente envolvidos no assunto têm direito à sua versão sobre os fatos, 

à expressão de seus pontos de vista ou a dar as explicações que considerarem 

convenientes” (GLOBO, 2017).  

4.5. Relação entre os campos 

Os enquadramentos construídos nestes três assuntos considerados ajuda-nos a 

observar na prática discursiva da imprensa como se manifesta a correlação entre os 

campos da mídia, do Estado e do mercado financeiro. Esta relação é complexa e envolve 

múltiplos interesses e conflitos, conforme mostramos na figura 4, que indica alguns dos 

elementos de interesse de um campo sobre o outro: 

                                                           
53 Aqui se trata do portal de jornalismo investigativo, que apesar do mesmo nome é diferente e não tem 

nenhuma ligação com o telejornal Repórter Brasil, da TV Brasil, também utilizado em passagens deste 

trabalho. 
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Figura 4 - Relação entre os campos: mídia, Estado e mercado financeiro 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Cada campo é estruturado com regras, posições e eixos próprios, como destaca 

Bourdieu. Mas nenhum campo é absolutamente isolado, ao contrário, é sempre um espaço 

de luta, de aproximação, de imbricação com outros campos, estabelecendo-se de forma 

mais ou menos autônoma de acordo com o histórico de sua constituição e da constituição 

da sociedade em que se insere. Os três campos mais considerados nesta dissertação – 

mídia, Estado e mercado financeiro – são demarcados profundamente pelas correlações 

que estabelecem entre si, demonstrando a dependência que possuem um do outro e os 

interesses manifestados ou prejudicados por um e por outro nas publicações da mídia, 

conforme destacamos no estudo de caso. 

Na Figura 4, as setas entre os campos são indicativas nas duas pontas, para dizer 

que eles se influenciam mutuamente e necessitam um do outro de acordo com cada um 

dos elementos. Tratemos de alguns pontos destacados. Entre a mídia e o Estado, a 

propaganda, por exemplo, é utilizada pelos governos para darem a ver seus feitos ou para 

mobilizarem sobre determinada questão pública, o que é feito com grande aporte de 

recursos para os veículos de imprensa, ajudando em seu financiamento. A legislação 

relativa à comunicação e as concessões de radiodifusão pública são outros elementos 

importantes nesta relação: são de responsabilidade do Estado e afetam a mídia. Esta, a 

propósito, provavelmente pressiona para que os governos não “prejudiquem” as 

empresas, sobretudo mantendo as coisas como estão. A propriedade de veículos de 

comunicação por deputados e senadores, proibida pela Constituição, também é um fato 

marcante dessa correlação. Um outro ponto importante é a representação do Estado na 

mídia: este trabalho mostrou como esta representação é recheada de conflitos, interesses, 
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ideologias e contradições, e não apenas baseada em critérios jornalísticos ou em uma 

visão da mídia como guardião da democracia. 

Com relação ao mercado financeiro, cumpre destacar que algumas empresas de 

mídia possuem atuação na Bolsa de Valores, sendo elas próprias também componentes 

da lógica rentista. A representação das corporações e da lógica capitalista na imprensa 

também é algo a se destacar: no mais das vezes a verdadeira elite do país, a elite do 

dinheiro, não recebe qualquer parcela de culpa nos problemas econômicos. Os anúncios 

das empresas na mídia são talvez a mais importante forma de financiamento e de lucro 

dos veículos, o que talvez explique certos posicionamentos – a mídia, como lembrou 

Bourdieu, perdeu sua autonomia para essa dependência da audiência e do mercado 

financeiro. E, como sustenta esta dissertação, o mercado financeiro de certa forma se 

utiliza da mídia para a difusão da interpretação de que a culpa é sempre do Estado, e para 

pressionar os governos a tomarem decisões em determinados sentidos. No nosso estudo 

de caso, a cobrança exigida pela mídia foi pelo corte de gastos e pelas reformas trabalhista 

e da previdência – pontos que trariam benefícios sobretudo para os conglomerados 

financeiros, e não necessariamente para a população, que aliás se manifestava 

contrariamente a tais pontos.  

E entre Estado e mercado financeiro as relações têm a ver com taxas de juros (as 

determinadas pelo governo, como a Selic, ou as que são aplicadas pelos credores sobre 

as dívida pública), com investimentos das empresas no país, com empréstimos feitos pelo 

Estado junto a instituições financeiras, com a ‘impagável’ dívida pública brasileira e com 

os gastos públicos, que podem, por exemplo, serem contraídos para garantia de 

‘compromissos’ com o mercado financeiro, como o pagamento dos juros da dívida.  

 O presente estudo a todo momento dialogou com esta correlação complexa entre 

os campos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Diante da problemática norteadora do trabalho – quais são e como se dão as 

escolhas e as abordagens do Jornal Nacional com relação aos fatos recentes da economia 

brasileira, em especial daqueles que tratam das ações e omissões do Estado diante da 

crise – o estudo pretendeu analisar e problematizar os enquadramentos e agendamentos 

construídos pelo Jornal Nacional com relação a fatos da política econômica brasileira 

antes e depois do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Para tanto, foram utilizadas 

metodologias de análise de conteúdo e do discurso que permitiram classificar e organizar 

as matérias dos périodos considerados, identificar as valências e pontos de vista e 

delimitar e problematizar os enquadramentos construídos. 

Sinteticamente, para cada objetivo específico delineado foram alcançados os 

seguintes resultados: 

(i) discutir a relação entre mídia e temas publicamente relevantes (política, 

economia, desenvolvimento social): o capítulo 1, que tratou da comunicação enquanto 

um campo de estudos das ciências sociais e o capítulo 2, sobre a história da imprensa no 

Brasil, ressaltaram a importância de se estudar produtos midiáticos enquanto constructos 

e construtores da realidade e demonstraram como a mídia se formou em relação íntima, 

conflituosa e dependente dos poderes político e econômico, o que tem influência na forma 

em que os temas são agendados e abordados e, possivelmente, em como as pessoas 

compreendem a realidade social; 

(ii)  identificar se houve no Jornal Nacional a defesa de determinada concepção 

de Estado: o agendamento das notícias e os enquadramentos construídos pelo telejornal a 

partir das falas dos repórteres, das imagens transmitidas e das fontes entrevistadas foram 

no sentido da defesa de uma visão de redução do Estado, de responsabilização do Estado 

pela crise e de necessidade de se garantir melhores condições para as empresas e o 

mercado financeiro. A visão majoritariamente contrária ao governo Dilma Rousseff – 

governo, em tese, mais intervencionista –, mais ambivalente no governo Michel Temer – 

em tese mais alinhado ao mercado financeiro –, a favor da PEC do teto dos gastos públicos 

e a favor das reformas trabalhista e previdenciária foram os exemplos mais nítidos dessa 

posição do Jornal Nacional. Essas inferências foram obtidas a partir da análise de 

enquadramento das notícias, identificando o problema apresentado pelo telejornal, as 

causas, o julgamento moral e a recomendação de tratamento. Em grande parte das vezes, 
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o problema recaía no governo, o julgamento moral era o de que o governo havia perdido 

o controle das contas públicas e a recomendação de tratamento era cortar gastos públicos; 

(iii) verificar se houve mudança de postura do telejornal diante do governo Dilma 

Rousseff e diante do governo Michel Temer com relação à situação econômica do país e 

às ações e omissões do governo federal: a Metodologia de Análise de Valências (MAV) 

permitiu identificar que, nos períodos considerados, diante do governo Dilma Rousseff o 

telejornal foi muito mais contrário à situação da economia nacional e às ações e omissões 

do governo federal, enquanto no governo Michel Temer destinou uma cobertura menos 

interessada em economia e mais equilibrada entre contrária, favorável e neutra. Para cada 

matéria a MAV permitiu identificar se as referências ao governo federal de ocasião ou à 

situação econômica do país eram mais contrárias, favoráveis ou neutras/ambivalentes. 

Nos meses considerados do período Dilma Rousseff, 69% das matérias sobre economia 

foram contrários ao governo, enquanto 9% favoráveis e 22% neutras/ambivalente; no 

período Michel Temer foram 30% de matérias contrárias, 36% favoráveis e 34% neutras; 

 (iv)  problematizar os enquadramentos e agendamentos do Jornal Nacional a 

partir de artigos e notícias publicadas em outros meios de comunicação: em vários 

momentos foram utilizadas matérias e artigos publicados em diferentes veículos de 

comunicação – Repórter Brasil, Le Monde Diplomatique, CartaCapital, Diário do 

Centro do Mundo, El País –, o que demonstrou a existência de pontos de vistas e de 

possibilidades de enquadramentos diferentes – e até contrários – dos apresentados pelo 

Jornal Nacional; 

(v) identificar interesses explícitos e implícitos nos discursos do Jornal Nacional: 

a observação detalhada das matérias e o olhar quantitativo geral de um período 

significativo (seis meses) permitiu identificar interesses explícitos do telejornal, como a 

defesa do corte radical de gastos públicos, da reforma trabalhista e reforma 

previdenciária, e outros mais implíticos, como o de enfraquecimento do governo Dilma 

Rousseff, de responsabilização do Estado pela crise, de escamoteamento da parcela de 

responsabilidade da elite financeira e de ações ou omissões do governo para beneficiar o 

mercado financeiro. Esses interesses foram manifestados nos próprios textos dos âncoras 

e repórteres, na construção narrativa, nas fontes ouvidas e na conjungação de todos estes 

elementos; 

(vi) identificar se o Jornal Nacional em suas matérias respeitou princípios básicos 

do jornalismo que são cobrados pela própria Rede Globo, como isenção, abertura ao 

contraditório e pluralidade: os pontos de vistas e enquadramentos construídos e, de modo 
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especial, a vinculação e a opinião das fontes ouvidas demonstraram que o telejornal 

desrespeitou fortemente estes princípios, dando pouco ou  nenhum espaço a posições 

divergentes, muito embora em alguns casos tratava-se de questões polêmicas e nada 

consensuais e que inclusive tinham manifesta opinião da população diferente da que o 

Jornal Nacional beneficiou, como é o caso da PEC do teto dos gastos públicos, da reforma 

trabalhista e da reforma previdenciária; 

(vii) discutir, a partir de matérias do telejornal, assuntos de grande relevância para 

a sociedade brasileira: indo além do propriamente jornalístico, foram aprofundadas 

discussões relativas a temas noticiados pelo Jornal Nacional que são de grande 

importância pública, como corte de gastos públicos, papel do Estado no desenvolvimento 

nacional, dívida pública, sonegação fiscal, entre outros.  

As hipóteses delineadas no início do estudo com relação ao enquadramento, 

agendamento e aprofundamento dos assuntos foram, em geral, confirmadas, mas com 

algumas ressalvas:  

(i) no período anterior ao afastamento de Dilma Rousseff, a agenda concentrou-se 

na má situação econômica do país, com enquadramento predominantemente negativo, e 

no período posterior concentrou-se nas medidas tomadas pelo governo Michel Temer para 

melhorar a economia, com enquadramento predominantemente positivo: de fato no 

primeiro período a cobertura foi muita mais contrária ao governo federal, dando amplo 

destaque à má situação econômica do país, com recorrência insistente em temas como 

desemprego, recessão, queda na renda das famílias, dificuldade do governo em alcançar 

a meta fiscal, rebaixamento da nota do país pelas agências de classificação de risco. No 

período do governo Temer houve de fato uma significativa mudança de postura, com 

menor destaque aos problemas econômicos do país e considerável espaço às medidas e 

tentativas do governo para solucionar a crise, porém, na contabilização geral, o 

enquadramento foi apenas ligeiramente positivo, sendo na verdade mais balanceado entre 

matérias contrárias, favoráveis e neutras ao novo governo;   

(ii) O espaço dado a cada um dos assuntos econômicos atendeu principalmente 

aos interesses da Rede Globo como um ator político e econômico: essa afirmativa não é 

tão simples de se confirmar. Indentificamos indícios de que o Jornal Nacional deu 

destaque a determinados temas e pontos de vistas provavelmente vinculados a interesses 

explícitos e implícitos da Rede Globo, com intuito de beneficiar a interpretação da 

realidade que lhe convém e beneficia. Porém, há muitos outros aspectos, negociações, 
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contradições e conflitos que o estudo de caso não pretendeu alcançar, e que possivelmente 

também influem na cobertura noticiosa; 

(iii) Em geral, nas notícias relacionadas a política econômica, o Jornal Nacional 

construiu enquadramentos que, majoritariamente, privilegiaram um dos lados do debate, 

o que defende a necessidade de mais mercado e menos Estado: observando-se 

detalhadamente os enquadramentos construídos, os temas agendados e as fontes ouvidas, 

essa afirmativa pode ser confirmada, de modo mais evidente nas matérias relacionadas à 

política fiscal e reformas trabalhista e previdenciária. 

 Sistematizamos, assim, as conclusões alcançadas na correlação entre os campos e 

atores considerados:   

 1- Assim como em quase todo o tempo desde 2003 – quando o PT assumiu a 

Presidência do Brasil –, nos primeiros meses que consideramos, os últimos de Dilma 

Rousseff à frente do Executivo, mais uma vez a Rede Globo, por meio do Jornal 

Nacional, foi em geral contrária ao governo, à situação geral do país e à condução da 

economia. 

 2- O posicionamento contrário ao governo, que poderia ser justificado pelo fato 

de o país estar, em 2015, passando por uma série crise social, econômica e política, o que 

seria então naturalmente refletido pelos meios de comunicação, ganha contornos de 

parcialidade quando se analisa os meses iniciais do governo Temer, quando os 

enquadramentos são bem menos contrários embora a situação do país não tenha 

melhorado. 

 3- A posição do Jornal Nacional de alinhamento e defesa dos pontos de vista do 

mercado financeiro corrobora a hipótese de perda da autonomia do jornalismo e 

possivelmente contribui com o pouco questionamento público feito às parcelas de culpa 

do rentismo, da especulação, da fuga de capitais e da sonegação fiscal para a crise social, 

econômica e política vivida pelo país. 

 4- A Rede Globo repete seus posicionamentos de outros momentos na história e 

não contribui como poderia com a democracia brasileira: os grupos que não se conformam 

com o predomínio da real elite do país mais uma vez não foram seriamente considerados, 

ao contrário, foram excluídos do debate, criminalizados ou apresentados como minorias 

isoladas, e o interesse privado da empresa continua sem coincidir com os interesses 

públicos, embora a televisão seja uma concessão do Estado. 

 5- Embora tenha perdido um pouco de audiência e de confiança nos últimos anos, 

sobretudo em virtude do avanço da internet, a Globo continua aparentemente consciente 
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de seu poderio, que de fato se manifesta na concentração das verbas publicitárias, na 

repercussão de suas abordagens e, possivelmente, na mobilização popular contra o 

governo de Dilma Rousseff. 

 

 Embora não tenhamos feito um estudo de recepção para identificar a real 

influência das produções da Rede Globo na interpretação sobre a realidade e nas decisões 

tomadas pelas pessoas, algumas situações demonstram que a possível repercussão, como 

destacamos em vários momentos, não é absoluta e em um só sentido, mas eivada de 

contradições e complexidades. A rejeição da maior parte da população, conforme 

demonstrado por pesquisas, da PEC do teto dos gastos e das reformas trabalhista e 

previdencária apesar do posicionamento absolutamente favorável transmitido pelo Jornal 

Nacional demonstra que os discursos não necessariamente coincidem. A continuidade da 

predominância das intenções de voto no possível candidato Lula, do PT54, a despeito de 

toda construção da mídia contrária a esta força política e a este partido, também demonstra 

esta dissociação. Por outro lado, a percepção da maioria da população de que a corrupção 

é o maior problema do país, o apoio maciço à destituição da presidenta Dilma Rousseff e 

o pouco questionamento à elite financista mostra que também há possibilidades de certas 

construções da mídia influenciarem e direcionarem o debate público.  

  Ademais, no jornalismo, assim como na produção científica, na sala de aula ou 

na conversa de bar, a neutralidade é uma ilusão inalcançável. A todo momento e em todo 

lugar, todos falamos a partir de determinados pontos de vista, determinados acúmulos 

históricos, determinadas referências sociais, culturais e linguísticas. A própria escolha de 

noticiar um fato ou de estudar um fenômeno social é uma escolha subjetivamente 

construída, que implica em vontades e interesses – não necessariamente explícitos e 

conscientes.  

 Mas isso não quer dizer que devamos tornar inquestionável as escolhas e atuações 

dos diferentes atores sociais, como se em virtude da impossibilidade da neutralidade 

pudessem fazer o que quiserem. As tomadas de posições configuram representações mais 

ou menos fiéis da realidade social, contribuem com a construção de uma ou outra visão 

de mundo e, enfim, podem implicar em umas ou outras consequências na sociedade. E os 

questionamentos são ainda mais justificáveis tendo em vista que a própria Globo, embora 

                                                           
54 Pesquisa Ibope publicada por O Globo em 29 de outubro de 2017 demonstrou que Lula liderava as 

intenções de voto em todos cenários: com mínimo de 35% e máximo de 36%, mais de 20 pontos percentuais 

à frente do segundo colocado (JARDIM, 2017). 
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admita a impossibilidade da objetividade pura, diz acreditar que o caminho da liberdade, 

da democracia e do respeito à lei é o “único capaz de levar ao desenvolvimento social, 

econômico e político da nação” e que diante disso cabe à emissora “oferecer informação 

objetiva para que, de posse dela, o cidadão construa a sua opinião sobre a realidade que 

o cerca” (BONNER, 2009, p. 243).  

 Da nossa “não-neutralidade” coube, com escolhas subjetivas porém científica, 

histórica e conceitualmente referenciadas, direcionar um olhar para  a “não-neutralidade” 

de um exemplo da grande mídia, que a nosso ver tem significativo peso em tentar pender 

as interpretações sobre a sociedade para um dos vários lados possíveis, notadamente o 

lado de culpabilização do Estado pelos problemas da sociedade, de primazia das lógicas 

do mercado financeiro e de desconsideração dos interesses majoritários da população. 

Pelo alcance e centralidade da grande mídia brasileira, e por se tratar de prestação de um 

serviço público, a escolha desses lados, ainda mais escamoteados em falaciosas tentativas 

de busca por isenção, constitui-se em ameaças ou pelo menos empecilhos à consolidação 

da democracia, da diversidade e da melhoria de vida da população, de forma que a 

inevitável “não-neutralidade” já passa a ser um problema, cabendo à sociedade buscar 

mecanismos para suplantá-lo e à academia destacar e analisar estas escolhas, lançando 

luz sobre determinados aspectos que normalmente ficam à sombra.   

 Naturalmente, entregamos apenas uma contribuição ao debate, a partir de 

determinados critérios, pontos de vista e formas de abordagem, sem pretensão de dar por 

única ou última interpretação possível. O contexto histórico tratado nesta dissertação 

ainda está em voga ao final da escrita, e certamente em um futuro breve ensejará novas 

discussões, olhares e interpretações.  

 Este estudo se enquadra na esteira de tantos outros das comunicações e das 

ciências sociais que visam contribuir com um debate crítico com relação à situação e às 

produções da grande mídia brasileira, e, assim, contribuir com a luta por uma mídia mais 

democrática, plural, diversificada e que respeite os direitos sociais, o contraditório e o 

interesse público. É fundamental que sejam feitos mais estudos sobre os atores da 

divulgação deste importante período histórico de crise política, econômica, social, 

institucional e de representantividade, tendo em vista que o divulgar, o compartilhar e o 

transmitir são também aspectos do construir, do influenciar, do fazer existir.  

Na cobertura midiática com relação à esfera econômica, sobre a qual se debruçou 

este trabalho, há inúmeros outros pontos que precisam ser melhor analisados, como a 

relação dos grandes meios de comunicação com o mercado financeiro; a cobertura dada 
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à situação econômica da população e às ações do governo Michel Temer até o final do 

mandato; o comparativo com outros feitos e momentos históricos; a visão construída 

sobre o papel do Estado. 

E há, naturalmente, outras temáticas importantes de serem analisadas, como, em 

especial, a política: quais fatos têm sido mais destacados pela mídia e por que razão? 

Quais enquadramentos têm sido destinados ao fazer político? O que justifica um certo 

predomínio do noticiário sobre corrupção? Como foi tratado o impeachment? Há indícios 

nos noticiários de um tratamento diferenciado no processo de impeachment por se tratar 

de uma presidenta mulher? 

Por fim, o papel e a forma de construção do debate em outros meios comunicativos 

– em especial a internet e as redes sociais – também são elementos que por sua presença 

e influência carencem de análises e problematizações.  
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