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O leitor só vai entender o que está acontecendo se lhe disserem que há 
uma queda de braço entre duas forças, que o governo anuncia um pacote 
de sacrifícios, que vamos subir a ladeira, que o Quirinal está em pé de 
guerra, que Craxi disparou à queima-roupa, que o tempo urge, que não 
deve ser demonizado, que não é hora de dar apoio tapando o nariz, que 
estamos com a água no pescoço, ou então que estamos no olho do furacão. 
E o político não diz nem afirma com energia, mas dispara. E as forças da 
ordem agiram com profissionalismo. (ECO, 2015, p.93-94). 
 



 
 

RESUMO 

 

Esta tese pretendeu caracterizar e analisar o discurso de instrumentalização das 

notícias para configurar o golpe midiático, em articulação com o discurso político e 

publicitário, em prol do impeachment do governo da presidente Dilma Rousseff, a 

partir das capas e  das páginas das editorias de política, do mês de março de 2016, 

da Folha de S. Paulo, O Globo e O Tempo. Além disso, analisar a articulação e 

veiculação de aspectos formais do discurso jornalístico que caracterizam o processo 

de instrumentalização da notícia; identificar as relações dialógicas entre os 

elementos verbais e não verbais na constituição do discurso jornalístico de 

instrumentalização e caracterizar as questões relacionadas à identidade desse 

discurso jornalístico, a partir da análise das capas e  das páginas das editorias de 

política dos periódicos e o consequente processo de instrumentalização da notícia. 

O trabalho coloca em diálogo referenciais de diferentes campos. Do Jornalismo, 

foram trazidos e atualizados conceitos como critérios de noticiabilidade; 

instrumentalização da notícia; jornalismo político; jornalismo de referência; a 

importância da capa, dos títulos e da estruturação das notícias a partir do processo 

de mediação; as teorias do Agendamento, Definidores Primários e Espiral do 

Silêncio, Instrumentalista, Newsmaking e Organizacional. Da Linguística, a partir de 

uma abordagem discursivo-dialógica, foram tomados conceitos como os de 

dialogismo, polifonia, cena de enunciação, intertextualidade, marcas da 

heterogeneidade e tipos de argumentação. Também se realizou uma pesquisa 

documental com a observação direta das versões digitalizadas dos jornais e 

realizada a análise do discurso de instrumentalização nas capas e nas páginas das 

editorias de política. A análise discursivo-dialógica contemplou categorias como a 

cena de enunciação, a intertextualidade, as marcas da heterogeneidade e os tipos 

de argumentação. Os princípios preconizados pelas políticas editoriais dos veículos 

se chocaram com uma cobertura instrumentalizada, polarizadora e partidária, em 

cumplicidade e conluio com outros setores da sociedade, para enfraquecer, destituir 

o governo Dilma Rousseff e favorecer outras forças políticas.   

 
Palavras-chave: Análise do discurso. Dialogismo. Instrumentalização. Jornalismo 

impresso. 



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis intended to characterize and analyze the instrumentalization discourse of 

the news to configure the mediatic coup, in conjunction with the political and publicity 

discourse, for the sake of the impeachment of President Dilma Rousseff’s 

government, from the covers and pages of the political sections, on March 2016, 

from Folha de S. Paulo, O Globo and Tempo. In addition, to analyze the articulation 

and dissemination of formal aspects of journalistic discourse that characterize the 

process of news instrumentalization; to identify dialogical relations between verbal 

and non-verbal elements in the journalistic discourse constitution of 

instrumentalization and characterize the issues related to the identity of this 

journalistic discourse, from the analysis of the covers and pages of the newspapers' 

political sections and the consequent process of news instrumentalization. The 

research puts in dialog referential of different fields. From journalism, were brought 

up and updated concepts as news criteria; instrumentalization of the news; political 

journalism; reference journalism; The importance of the cover, of the Securities and 

the structuring of news from the mediation process; the theories such as Agenda-

setting, Primary definers and spiral of silence, Instrumentalist, Newsmaking and 

Organizational. From Linguistics, from a discursive-dialogical approach, were taken 

concepts as those of dialogism, polyphony, scene of enunciation, intertextuality, 

heterogeneity marks and types of argumentation. A documentary research was 

carried out with the direct observation of the digitalized versions of the newspapers 

and performed the discourse analysis of the instrumentalization in the covers and on 

the pages of the political sections. The discursive-dialogical analysis contemplated 

categories such as scene of enunciation, intertextuality, marks of heterogeneity and 

types of argumentation. The principles advocated by the political sections of the 

vehicles collided with an instrumentalized, polarizing and partisan coverage, in 

complicity and collusion with other sectors of society, to weaken, to dismiss the 

government Dilma Rousseff and encourage other political forces. 

 

Keywords: Discourse analysis. Dialogism. Instrumentalization. Printed journalism.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade, as relações sociais passam, cada vez mais, por 

alterações profundas e o processo de midiatização social se efetiva com o advento 

da globalização. O desenvolvimento de tecnologias e a importância alcançada pelo 

computador e pela internet – principalmente por meio das mídias sociais – na vida 

das pessoas fizeram com que as distâncias diminuíssem e houvesse também 

mudanças com relação à oferta cada vez maior de informações.  

Os meios de comunicação, a partir de processos de mediação, promovem o 

movimento e transformação de significados que se deslocam de um texto para outro, 

de um discurso para outro, de um evento para outro. Eles, ao se diversificarem e se 

hibridizarem, adquiriram um caráter de centralidade e, alçados ao papel de 

protagonistas, se tornaram referência para a divulgação, disseminação e 

consolidação de atitudes, comportamentos, ideias e ideologias.  

Mesmo enfrentando crises estruturais e financeiras, o jornalismo na 

atualidade ainda se constitui como um campo importante de mediação da 

experiência humana, bem como a natureza e o modo de funcionamento do discurso 

desse campo. Ele continua passando por transformações, principalmente o 

jornalismo impresso de referência no Brasil, baseado no modelo estadunidense e 

introduzido no país em 1950, com mudanças no projeto editorial e gráfico (escrita, 

imagem e paginação) e a intensificação das relações com a instrumentalização, a 

partir da exploração de estratégias do entretenimento (INFOtenimento1) e da 

publicidade (publijornalismo).  

A Pesquisa Brasileira de Mídia de 20162, encomendada pela Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República (BRASIL, 2016) para 

compreender como o brasileiro se informava até então, realizada pelo Ibope com 

mais de 15 mil entrevistas, apresentou dados que confirmavam antigas suspeitas e 

surpreendiam em outras. A primeira, por exemplo, é a de que, apesar do avanço da 

internet, a TV ainda era o meio mais popular entre os brasileiros mencionado pela 

quase totalidade da amostra. 

                                                           
1  Aqui a intenção foi manter a grafia utilizada pela autora Fábia Dejavite, referência constante no fim    

   da tese. 
2 A referência utilizada é de 2016, porque não há registro da realização dessa pesquisa em 2017, 

2018 e 2019. A pesquisa registra importantes informações, principalmente para o período em 
questão. 
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Segundo a pesquisa, o desempenho dos jornais, embora muito se discuta o 

fim de suas versões impressas, ainda trazia dados relevantes. Por volta de um em 

cada três respondentes afirmava ler jornal. Desses, dois em cada três leram mais a 

versão impressa. A metade adquiria os jornais em bancas e o acesso mais 

costumeiro era entre segunda e sexta-feira. O tempo diário de acesso era de 

aproximadamente uma hora e dez minutos. Os jornais mais lidos, segundo o estudo, 

eram O Globo e a Folha de S. Paulo.  

As plataformas digitais de leitura de jornais ainda apresentavam baixos 

índices, embora o cenário já estivesse mudando: 66% dos leitores liam a versão 

impressa e 30% as versões digitais. A frequência e a intensidade de leitura de 

jornais e revistas eram baixas, mas eram os meios de comunicação com maior nível 

de atenção exclusiva e confiança dos brasileiros. Os jornais, em comparação com a 

internet, a TV e o rádio, até então eram os mais confiáveis com 59% [confiam 

sempre (29%) ou muitas vezes (30%)] contra 40% [confiam poucas vezes (36%) ou 

nunca confiam (4%)]. Os valores, em 2015, eram, respectivamente, de 58% contra 

40% e, em 2014, 53% contra 45%.3  

De acordo com outra pesquisa, realizada pela PricewaterhouseCoopers Brasil 

(PWC, 2017-2018), o consumo de jornais é o que mostra mais resiliência à 

transformação digital. O mercado de quase US$1,5 bilhão em 2016 deverá diminuir 

a uma média de 0,3% ao ano até 2021. As assinaturas digitais estão crescendo, 

porém não ultrapassarão 5% do total das receitas de consumo desse segmento. 

 O processo de mediação que preconiza o movimento e deslocamento de 

significados de discursos já existia no jornal impresso, principalmente em editorias 

como a de cultura e esportes, mas foi cada vez mais ocupando outros espaços. Hoje 

estão presentes em editorias tradicionais, como as de economia e política, que até 

então mantinham uma aura de controle, de seriedade/sobriedade pelos assuntos 

abordados e os editores e diretores não admitiam a aproximação com o discurso da 

instrumentalização e muito menos a volta à partidarização da cobertura, como se 

pode ver nas políticas editoriais dos periódicos brasileiros. 

A tese O GOLPE MIDIÁTICO NO GOLPE: o discurso de 

instrumentalização nos jornais Folha de S. Paulo, O Globo e O Tempo e o 

                                                           
3 Certamente houve mudanças nesses números. Embora não existam pesquisas quantitativas mais 

recentes, constata-se empiricamente que há também um aumento do número de leitores nas 
plataformas digitais. Mas é importante lembrar que o acesso à internet com boa velocidade 
demanda investimentos com preços pouco acessíveis à maioria da população. 
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impeachment da presidente Dilma Rousseff tem como objetivo geral, como o 

próprio título indica, caracterizar e analisar o discurso de instrumentalização nas 

capas e páginas das editorias de política da Folha de S. Paulo, O Globo e O Tempo. 

A partir desse objetivo geral derivam três objetivos específicos: analisar a 

articulação e veiculação de aspectos formais do discurso jornalístico que 

caracterizam o processo de instrumentalização da notícia; identificar as relações 

dialógicas entre os elementos verbais e não verbais na constituição do discurso 

jornalístico de instrumentalização e caracterizar as questões relacionadas à 

identidade desse discurso jornalístico, a partir da análise das capas e páginas das 

editorias de política dos referidos periódicos e o consequente processo de 

instrumentalização da notícia. 

Os objetos empíricos desta tese, os jornais Folha de S. Paulo, O Globo e O 

Tempo, mesmo em suas versões digitalizadas, são considerados jornais de 

referência tradicionais, guardadas as devidas ordens de grandeza e tiragem. Os dois 

primeiros têm respectivamente 97 e 93 anos de existência, são os principais 

veículos impressos e os mais lidos do país. Conforme dados da Pesquisa Brasileira 

de Mídia de 2016 (BRASIL, 2016, p. 22), O Globo ocupa o primeiro lugar com 8% 

em primeira menção e 11% em primeira e segunda menção e a Folha de S. Paulo 

está em segundo lugar 7% em primeira menção e 10% em primeira e segunda 

menção.  

O Tempo, por sua vez, é o mais jovem, com apenas 22 anos, e é o que se 

encontra em condições menos adversas economicamente no cenário jornalístico 

mineiro, mantendo uma regularidade em termos de tiragem. Mas, na referida 

pesquisa de mídia, ocupa apenas o 38º lugar (BRASIL, 2016, p. 23). 

Na definição da política editorial dos três veículos, principalmente da editoria 

de política, está o compromisso de levar aos leitores jornalismo de qualidade, com 

postura crítica, pluralista, apartidária e em defesa da cidadania e da transparência 

do poder público. Na teoria, esse discurso em favor da imparcialidade e da 

objetividade parece perfeito. Mas o que se verificou na prática, isto é, nas capas e 

páginas dos periódicos, é algo bem diferente.  

 A composição do corpus de pesquisa tem a ver exatamente com essa 

discrepância. As edições de março de 2016 dos referidos jornais evidenciam uma 

situação diferente do que é pregado nos manuais de redação: uma tentativa de 

golpe midiático com uma cobertura política instrumentalizada, que gradativamente 
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caracteriza e acentua uma polarização entre o governo e opositores, entre direita e 

esquerda e, depois, entre Partido dos Trabalhadores (PT) versus opositores.  

 Além da partidarização da cobertura, o discurso da instrumentalização, com 

estratégias do entretenimento (INFOtenimento) e da publicidade (publijornalismo), se 

caracteriza por páginas bem elaboradas com fotos ampliadas, ilustrações, 

infográficos e títulos em letras garrafais, em um movimento no início implícito e que 

depois se torna explícito em favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff.  

 A tese é composta por seis capítulos, que apresentam o seguinte conteúdo. 

No primeiro, esta Introdução, verifica-se a apresentação do tema, os objetivos, a 

justificativa da escolha e uma breve discussão sobre a contemporaneidade, a 

caracterização do jornalismo impresso e dos respectivos processos de mediação. 

 O segundo capítulo, O jornalismo político e a instrumentalização da notícia, 

aborda o jornalismo na contemporaneidade, a cobertura política tradicional, a 

instrumentalização da notícia a partir dos principais conceitos e teorias da 

comunicação e do jornalismo, um breve histórico e a política editorial da Folha de S. 

Paulo, O Globo e O Tempo. 

 No terceiro capítulo, intitulado Conceitos e teorias para a análise de 

orientação discursivo-dialógica, estão definições essenciais para a análise do 

discurso, como o dialogismo e seus elementos de constituição como a cena de 

enunciação, a polifonia, a intertextualidade, as marcas da heterogeneidade e os 

tipos de argumentações. 

 O quarto capítulo é totalmente voltado para a Metodologia, com as naturezas 

dos métodos empregados na pesquisa, a importância do contexto político para a 

seleção do corpus e a definição das categorias de análise. 

 No quinto capítulo está propriamente dita a Análise do Discurso da 

Instrumentalização nas capas e páginas da Folha de S. Paulo, O Globo e O Tempo. 

A proposta é evidenciar a maneira como os elementos verbais e não verbais são 

estrategicamente dispostos para a construção de um discurso crítico, 

instrumentalizador e cada vez mais polarizador e partidário, amparado pelo discurso 

e pelo poder econômico de anunciantes importantes e influenciadores.  

 E, por fim, no sexto capítulo estão as considerações finais com a retomada 

dos elementos da análise e a verificação da discrepância entre o discurso dos 

manuais de redação, os documentos oficiais dos periódicos e a ação empreendida 

por eles de golpe midiático em favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. 
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2 O JORNALISMO POLÍTICO E A INSTRUMENTALIZAÇÃO DA NOTÍCIA 

 

2.1 O jornalismo na contemporaneidade 

 

A sociedade contemporânea apresenta um alto grau de complexidade e 

pluralidade. Na perspectiva de Bauman (1999 e 2013), Deleuze (1992), Lipovetsky 

(2007), Thompson (2013), entre outros autores, as principais características da 

contemporaneidade são o controle, a partir da vigilância de novos panópticos, e a 

liquidez das relações em vários níveis com laços momentâneos, frágeis e voláteis 

em um mundo real ou virtual, cada vez mais dinâmico, fluido e veloz, em um sistema 

tecnocapitalista voltado para o hiperconsumo. A mídia, nesse contexto, exerce uma 

importante função e um caráter de centralidade em termos de socialização. 

A partir desse cenário midiático/social dominado pelas tecnologias da 

comunicação, o jornalismo cada vez mais experimenta mudanças, com 

transformações de conteúdo e forma. Percebe-se que o discurso jornalístico, por 

princípio e objetivo, apresenta acontecimentos de natureza especial em um tipo de 

narrativa para reconstituir simbolicamente o “real” e “versões da realidade”. Mas, 

assim como acontece com outras instâncias discursivas, encontra-se cada vez mais 

“atravessado”, influenciado por outros discursos, pelas respectivas interferências, 

conexões e processos de instrumentalização, inclusive com a utilização de 

estratégias do entretenimento (INFOtenimento) e da publicidade (publijornalismo).  

A gradativa ampliação dessa hibridização discursiva se baseia também no 

que Sodré (2006) denominou de “estratégias sensíveis”, ligadas às linguagens não 

verbais, ou seja, na estimulação dos sentidos para reconstituir a realidade e para 

satisfazer as expectativas e necessidades dos mais variados tipos de enunciatários.   

No jornal impresso, e em suas versões digitais, a hibridização discursiva e a 

instrumentalização também se materializam em páginas tecnicamente mais bem 

editoradas (diagramadas), principalmente nos casos dos grandes acontecimentos.  

Os elementos verbais ganham destaque com vinhetas gráficas, títulos 

coloridos em letras garrafais e destaques dos depoimentos de fontes, por exemplo. 

Já os elementos não verbais são explorados em suas dimensões, seja na utilização 

de fotos de grandes proporções e montagens nas capas e páginas, charges e 

ilustrações, e infográficos em 2D e até 3D que remetem à estética editorial das 

revistas semanais e mensais. 
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2.2 A cobertura política tradicional 

 

Assim como o jornalismo de uma maneira geral passou por transformações, o 

jornalismo especializado, mais especificamente o jornalismo político, também teve 

que se adequar a novos tempos e contextos.  

A década de 1950 foi um período importante, em que o jornalismo brasileiro 

experimentou o início do processo de profissionalização com as iniciativas do Diário 

Carioca, sob o comando de Pompeu de Sousa, e do Jornal do Brasil, com Odilo 

Costa, Filho (curiosamente com a vírgula). É nesse momento que se iniciam as 

transformações do jornal com os títulos em letras maiores e sem pontuação, a 

introdução do texto a partir do lide (lead) respondendo às seis perguntas básicas (o 

que, quem, quando, onde, como e por quê), a diagramação mais caprichada e a 

exploração das fotos. Trata-se de uma primeira fase de profissionalização, ainda 

longe da potencialização que se dá com a instrumentalização da notícia a partir das 

estratégias do entretenimento e da publicidade no fim do século XX e início do 

século XXI.  

Modernizações à parte, de acordo com Martins (2008), a cobertura política 

dos jornais mais influentes do Rio de Janeiro e de São Paulo na época não tinham 

qualquer preocupação com a isenção na cobertura. O tom das primeiras páginas era 

de engajamento eleitoral. “Velada ou ostensivamente, todos tinham candidato e 

queriam derrotar Getulio, o que ficava claro em suas páginas, inclusive na cobertura 

noticiosa (MARTINS, 2008, p.15). 

O leitor daquele período comprava o jornal esperando encontrar uma 

cobertura de acordo com o seu pensamento político ou não muito distante. O jornal 

por sua vez tentava cativar o leitor atendendo a essa expectativa. E foi assim até a 

chegada da ditatura. Com a instauração dos atos institucionais (AI-2 e AI-5), a 

cobertura mudou muito. Principalmente nas décadas de 1960 e 1970 os censores 

passaram a frequentar diariamente as redações e instituíram uma lista de assuntos 

terminantemente proibidos de serem abordados com a desculpa da segurança 

nacional. Mesmo com a retirada “física” deles no início da década de 1980, o 

jornalismo não seria mais o mesmo. 

Retomados os princípios da democracia, a partir de 1985, as questões 

relativas à mudança da cobertura foram de outra ordem. A necessidade cada vez 

maior de profissionalização e as exigências de investimentos em equipamentos, 
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máquinas e tecnologia fizeram com que muitos veículos não conseguissem 

continuar e houve uma gradativa concentração até os dias atuais.  

De acordo com Martins (2008), os grandes jornais cariocas ou paulistas hoje 

são obrigados a vender por dia mais de 150 mil exemplares, para amortizar os 

custos de produção e atrair a receita publicitária para sair do vermelho e gerar lucro. 

 
Como não existe um público partidarizado dessa envergadura, os jornais, 
na tentativa de conquistar e manter escalas de tiragens economicamente 
viáveis, foram obrigados a se voltar para um universo cada vez mais amplo. 
Em vez de cativar o leitor partidarizado, como no passado, a estratégia 
passou a ser atrair um público plural, composto por leitores com as mais 
variadas simpatias políticas e as mais diferentes visões de mundo. 
(MARTINS, 2008, p.19). 

  

Não bastasse a questão econômica, os jornais, ainda segundo o autor, 

tiveram cada vez mais de deixar claro para o leitor que vendem informação, e não 

opinião embrulhada em notícia. Daí a necessidade da isenção da cobertura ou 

tentativa de isenção e a preocupação com a interpretação da notícia. 

 

2.2.1 O dia a dia da cobertura política 

 

“Lugar de repórter é na rua. E a rua, para o repórter de política, 
passa pelo Congresso”. (MARTINS, 2008, p. 50). 

 

A editoria de política é uma das mais importantes de um jornal e 

estrategicamente ocupa as primeiras páginas do primeiro caderno. É a editoria que 

publica as principais decisões e leis que irão afetar a vida dos cidadãos. Isso exige 

uma especialização e dedicação por parte de repórteres e editores. A primeira delas 

é a obrigação de conhecer a Constituição Federal e as Estaduais, que sejam de 

interesse para o noticiário, bem como as Leis Orgânicas dos Municípios e toda a 

legislação da prefeitura da cidade em que exercem a profissão. 

A grande maioria dos profissionais é constituída por repórteres de setor 

(setoristas), responsáveis por frequentar e se inteirar de assuntos das 

especialidades de uma ou mais repartições públicas. A cobertura é feita nas esferas 

federal, estadual e municipal. As principais fontes para a obtenção do noticiário são: 

presidência da República, ministérios, Câmara, Senado, Assembleias Legislativas, 

governos estaduais (governador e secretários), prefeituras municipais (prefeitos e 

secretários), câmaras municipais e diretórios de partidos. 
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Segundo Erbolato (2008), normalmente as notícias políticas constam de 

discursos e pronunciamentos, opiniões sobre envio ou tramitação de projetos de lei, 

reforma constitucional, realização de sessões (oradores, aparteantes, incidentes, 

revelações), transferência de partidos ou impeachment. Os assuntos políticos 

podem ser deslocados para a esfera judiciária. Nesses casos, a cobertura é feita nos 

tribunais ou juízos singulares: lei declarada ou não inconstitucional, concessão de 

segurança a prefeito ou vereador cassado pela Câmara, aumento de impostos 

tornado sem efeito, nulidade de concorrência pública, manutenção (ou não) de 

registro de candidato a cargo efetivo público ou qualquer decisão que se refira a 

interesses coletivos. 

No período que antecede as eleições surgem novas possibilidades para a 

reportagem especializada em política, como os perfis dos candidatos, serviços por 

eles prestados na vida pública e privada, programa de ação e apoio que pretendem 

receber e marcha das campanhas (métodos utilizados, impugnações, comícios, 

documentos, declarações, ataques, prévias etc.). Há também comparações de 

processos eleitorais anteriores, interesse dos votantes, nomes que não mais 

concorrerão e nomes que retornam depois de um tempo afastados. 

Após a eleição, o foco muda para o cumprimento das promessas de 

campanha e futuras realizações. Os repórteres são instruídos a fazer entrevistas 

com os eleitos para falar de planos e metas proprietárias, possibilidades de acordo 

com partidos oposicionistas e se a administração será técnica ou política. 

Nas cidades de pequeno e médio porte, o noticiário político pode ser ampliado 

com a divulgação de notas reunidas em seções permanentes com frases proferidas 

por vereadores, pessoas recebidas pelo prefeito, ruas que foram lembradas na 

Câmara para terem melhoramentos, maneira como as bancadas se comportaram 

durante uma votação, licenças, renúncias e substituições de vereadores nas 

comissões permanentes.  

Para Martins (2008), embora as circunstâncias da cobertura possam variar, as 

regras básicas do cotidiano do jornalismo político são razoavelmente gerais.  

 

Converse com muita gente, reúna mais informação do que precisa, perceba 

os interesses por trás dos discursos, entenda a personalidade dos principais 

políticos, capte os momentos de virada, desconfie do que faz sentido 

demais, leia jornais, converse com os colegas, forme sua própria opinião, 

conheça as regras do jogo e estude a história política recente. (MARTINS, 

2008, p.86). 
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 As mesmas recomendações dadas pelo autor também podem ser 

encontradas nos manuais e nas instruções dadas aos profissionais das redações 

dos jornais analisados nesta tese. Mas o que se percebe, de fato, é cada vez mais a 

subversão desses princípios.  

Na prática, a teoria se configura de outra maneira. A cobertura política, e aqui 

é preciso delimitar o período de março de 2016, se apresentou cada vez mais 

instrumentalizada, polarizadora e partidária, a ponto de explicitamente pedir o 

impeachment da presidente Dilma Rousseff. É por meio da análise dessa cobertura 

instrumentalizada que se tentará demonstrar mais adiante nesta tese o golpe 

midiático, exemplificado aqui nas capas e páginas das editorias de política da Folha 

de S. Paulo, O Globo e O Tempo. 

 

2.3 Breve histórico e política editorial da Folha de S. Paulo, O Globo e O Tempo 

 

A linha editorial, política editorial ou os princípios editoriais são os termos 

utilizados para definir o conjunto de decisões predeterminadas pela direção de uma 

empresa ou de um veículo de comunicação para instituir a lógica pela qual se irá 

divulgar o que acontece no mundo. Cabe à linha editorial, por exemplo, indicar 

valores, apontar paradigmas e influenciar decisivamente na construção das notícias 

e das mensagens que elas veiculam. Muitas vezes é materializada na forma de 

documentos instrutivos ou de um manual de redação e tem como objetivo orientar o 

modo como cada texto será redigido, definir os termos que devem ser utilizados e 

qual a hierarquia que cada tema terá na edição final. 

 

 

2.3.1 Folha de S. Paulo 

 

A história da Folha de S. Paulo, e respectivamente do grupo que se constituiu 

posteriormente, tem início em 1921, com a criação do jornal Folha da Noite. Em 

julho de 1925, foi criada uma edição matutina com o nome de Folha da Manhã. E em 

1949 foi fundada a Folha da Tarde. Onze anos depois, em 1º de janeiro de 1960, os 

três títulos se fundem para o surgimento da Folha de S. Paulo. 

O jornal ainda pode ser considerado o mais vendido no Brasil, embora alterne 

a liderança com o jornal popular Supernotícias, da Sempre Editora, que também 
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edita o jornal O Tempo, em Minas Gerais. Quanto à linha editorial, a premissa do 

grupo “é buscar por um jornalismo crítico, apartidário e pluralista” (FOLHA DE S. 

PAULO, 2016). A partir de 1981, diferentes projetos editoriais procuraram traduzir na 

prática os princípios que constituem, no seu conjunto, o Projeto Folha. Os projetos 

que marcaram mudanças importantes, segundo a própria Folha de S. Paulo, foram 

os de 1981, 1984, 1985, 1986, 1988 e 1997. 

Com o objetivo de traduzir em normas a própria concepção de jornalismo, a 

Folha criou em 1984 o Manual Geral da Redação. A proposta, segundo os editores, 

não se limitava a impor regras gramaticais e padronizar a linguagem. O manual teria 

como função oferecer noções de produção gráfica, definir conceitos e servir como 

base para discussões no dia a dia da Redação.  

Ao todo, o manual teve quatro edições e a de 2001, segundo o portal do 

jornal, está em vigor até hoje. “Nele, as regras anteriores se flexibilizavam, admitindo 

nuances, deixando de lado uma padronização considerada intransigente” (FOLHA 

DE S. PAULO, 2016). 

Na introdução, as normas do novo manual "apostam na iniciativa e no 

discernimento individuais, na inventividade das soluções em cada caso e na 

disposição para manter o jornalismo em aperfeiçoamento constante" (FOLHA DE S. 

PAULO, 2016). 

 

2.3.1.1 A editoria de Política da Folha de S. Paulo 

 

Conforme foi explicado no capítulo 1, a editoria de Política é a segunda, logo 

depois da capa, e faz parte do chamado Primeiro Caderno de um jornal impresso.  

No caso específico da Folha de S. Paulo, a editoria tem o nome de “Poder” e 

divide-se na cobertura respectivamente da política nacional e regional. O número de 

páginas varia ao longo da semana e de acordo com o volume de notícias de quatro 

(dias com menor movimentação política) a 16 páginas (episódios específicos com 

muita repercussão). 

Há apenas uma coluna fixa, localizada na página 2, denominada “Painel”, 

assinada pela jornalista Natuza Nery, com notas sobre os bastidores da política e 

frases dos representantes estaduais e federais. Em outras páginas, há também 

espaço para o revezamento de artigos de jornalistas especializados como Celso 

Rocha de Barros, Mário Sérgio Conti, Elio Gaspari, Jânio de Freitas e Reinaldo 
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Azevedo. No caso específico dos artigos, eles normalmente ocupam o alto das 

páginas ímpares. Mas, diante da importância do noticiário, elas podem ser 

estrategicamente deslocadas para o alto das páginas pares, como se verá na 

análise. 

As notas, notícias (matérias) e reportagens são distribuídas nas páginas 

primeiramente com o noticiário nacional e depois com o noticiário regional. As 

notícias de mais impacto e importância estão situadas na primeira metade da 

página. Nas situações de reportagens em série (especiais) ou acontecimentos 

importantes com vários episódios, opta-se por colocar uma vinheta gráfica para 

identificar o tema ou assunto. 

O noticiário político é um espaço nobre também sob o ponto de vista 

publicitário. A editoria apresenta anúncios com os preços mais altos, mas, devido à 

visibilidade e importância, atrai os principais anunciantes regionais, nacionais e 

internacionais. Ao longo do mês de março de 2016, anunciaram na editoria “Poder” o 

governo federal, agências de turismo, bancos, montadoras e concessionárias de 

carros nacionais e importados, imobiliárias, instituições de ensino de pós-graduação, 

grandes redes de material de escritório e suprimentos, magazines, federações, 

associações, uma revista de circulação nacional e outros. Na análise, alguns dos 

aspectos levantados neste item serão retomados para a devida análise. 

 

2.3.2 O Globo 

 

O jornal O Globo, primeiro veículo da futura Organizações Globo (hoje Grupo 

Globo), foi fundado por Irineu Marinho em 1925. De acordo com o portal, as 

empresas jornalísticas comandadas por quase oito décadas por Roberto Marinho 

agem de acordo com princípios que as conduziram a posições de sucesso. 

“Certamente houve erros, mas a posição de sucesso em que se encontram hoje 

mostra que os acertos foram em maior número” (O GLOBO, 2011). Com 93 anos, 

ainda é considerado um dos principais jornais de referência (tradicionais) do País. 

Para o Grupo Globo, o jornalismo é o conjunto de atividades que, seguindo 

certas regras e princípios, produz um primeiro conhecimento sobre fatos e pessoas.  

 
Qualquer fato e qualquer pessoa: uma crise política grave, decisões 
governamentais com grande impacto na sociedade, uma guerra, uma 
descoberta científica, um desastre ambiental, mas também a narrativa de 
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um atropelamento numa esquina movimentada, o surgimento de um buraco 
na rua, a descrição de um assalto à loja da esquina, um casamento real na 
Europa, as novas regras para a declaração do Imposto de Renda ou mesmo 
a biografia das celebridades instantâneas. O jornalismo é aquela atividade 
que permite um primeiro conhecimento de todos esses fenômenos, os 
complexos e os simples, com um grau aceitável de fidedignidade e 
correção, levando-se em conta o momento e as circunstâncias em que 
ocorrem. É, portanto, uma forma de apreensão da realidade. 
É para contornar essa simplificação em torno da “verdade” que se opta aqui 
por definir o jornalismo como uma atividade que produz conhecimento. Um 
conhecimento que será constantemente aprofundado, primeiro pelo próprio 
jornalismo, em reportagens analíticas de maior fôlego, e, depois, pelas 
ciências sociais, em especial pela História (O GLOBO, 2011). 
 
 

 

O documento “princípios editoriais do Grupo Globo”, com 15 páginas, lançado 

em 2011 e ainda em voga, norteia as ações dos veículos. De acordo com a carta de 

apresentação, se constitui “em um compromisso com o público”. Além da Introdução, 

uma “Breve definição de jornalismo”, o manual sucinto está dividido em três seções.  

Na primeira delas, “Os atributos da informação de qualidade”, destacam-se 

três características: isenção, correção e agilidade. Apresenta-se o conceito e, em 

tópicos, verifica-se a orientação para os profissionais de como proceder em 

determinados casos e situações. 

Na segunda, intitulada “Como o jornalista deve proceder diante das fontes, do 

público, dos colegas e do veículo para o qual trabalha”, há recomendações aos 

profissionais em termos da rotina de produção da notícia, principalmente de como 

proceder diante das pessoas e da própria empresa jornalística. 

E na terceira, com o título de “Os valores cuja defesa é um imperativo do 

jornalismo”, o documento apresenta os princípios editoriais propriamente ditos. De 

acordo com ele, o Grupo Globo será sempre independente, apartidário, laico e 

praticará um jornalismo que busque a isenção, a correção e a agilidade, como 

estabelecido no documento de forma minuciosa.  

 
 
Não será, portanto, nem a favor nem contra governos, igrejas, clubes, 
grupos econômicos, partidos. Mas defenderá intransigentemente o respeito 
a valores sem os quais uma sociedade não pode se desenvolver 
plenamente: a democracia, as liberdades individuais, a livre iniciativa, os 
direitos humanos, a república, o avanço da ciência e a preservação da 
natureza (O GLOBO, 2011). 
 

 

A seguir será apresentada mais especificamente a editoria de Política do 

jornal O Globo, um dos veículos que utilizam o documento anteriormente descrito. 
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2.3.2.1 A editoria de Política de O Globo 

 

Ainda em relação aos princípios editoriais, o jornalismo é visto como “produtor 

de um primeiro conhecimento”. E defende-se a ideia de que um jornal generalista de 

informação deve noticiar os fatos, analisá-los, opinar sobre eles, mas com a intenção 

consciente de não ter um viés, de tentar traduzir a realidade, no limite das 

possibilidades, livre de prismas. 

 
 
Quando uma crise política eclode, por exemplo, o entendimento que se tem 
dela é superficial, mas ele vai se adensando ao longo do tempo, com fatos 
que vão sendo descobertos, investigações que vão sendo feitas, 
personagens que resolvem falar. A crise só será mais bem entendida, 
porém, e jamais totalmente, anos depois, quando trabalhada por 
historiadores, com o estudo de documentos inacessíveis no momento em 
que ela surgiu. Dizer, portanto, que o jornalismo produz conhecimento, um 
primeiro conhecimento, é o mesmo que dizer que busca a verdade dos 
fatos, mas traduz com mais humildade o caráter da atividade. E evita 
confusões. 
 
O veículo cujo objetivo central seja convencer, atrair adeptos, defender uma 
causa faz propaganda. Um está na órbita do conhecimento; o outro, da luta 
político-ideológica. Um jornal de um partido político, por exemplo, não deixa 
de ser um jornal, mas não pratica jornalismo, não como aqui definido: 
noticia os fatos, analisa-os, opina, mas sempre por um prisma, sempre com 
um viés, o viés do partido. E sempre com um propósito: o de conquistar 
seguidores. Faz propaganda. (O GLOBO, 2011).  

 

 

Levando-se em consideração o exposto anteriormente, a editoria de Política 

de O Globo se apresenta no Primeiro Caderno, mas não diretamente a partir da 

página 2. Nessa página, o jornal apresenta um mosaico com os bastidores da 

notícia, entrevistas, frases de celebridades e curiosidades, principalmente em 

relação ao Rio de Janeiro.  

A editoria de Política, com o nome de “País”, se inicia na página 3 com uma 

seção de fotos que homenageia os que amam o Rio. O número de páginas também 

varia ao longo da semana, de acordo com o volume de notícias de três (dias com 

menor movimentação política, geralmente às segundas-feiras) a 16 páginas 

(episódios específicos com muita repercussão). 

O jornal reserva o tradicional espaço da coluna para os principais articulistas. 

Geralmente ocupa a margem direita nas páginas pares e a da esquerda nas páginas 

ímpares. O jornalista Ricardo Noblat ocupa a margem direita da página 2, 
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curiosamente fora do que seria o espaço da editoria “País”, às segundas-feiras, com 

temas sobre a política nacional. Além dele, Merval Pereira também tem um espaço 

de coluna reservado na página 4. Míriam Leitão, Lauro Jardim, Jorge Bastos Moreno 

e outros articulistas, quando escrevem, têm um espaço reservado, não 

necessariamente em forma de coluna. O jornal O Globo também investe na 

publicação de entrevistas e no convite a personalidades escreverem em forma de 

colaboração especial. 

As reportagens especiais ou em série também recebem vinhetas gráficas e 

dispõem de outros recursos como gráficos, ilustrações etc. Diferentemente da Folha 

de S. Paulo, os destaques nacionais vêm primeiro e estão separados do noticiário 

regional. Existe, por exemplo, uma editoria “Rio” só para as questões estaduais e 

regionais. 

A editoria de Política de O Globo também atrai grandes anunciantes. Ao longo 

do mês de março de 2016 anunciaram na editoria de Política o governo federal a 

partir de ações dos seus ministérios, agências de turismo, bancos, montadoras e 

concessionárias de carros nacionais e importados, imobiliárias com os respectivos 

empreendimentos, instituições de ensino de pós-graduação, grandes redes de 

material de escritório e suprimentos, grandes magazines, associações, uma revista 

de circulação nacional e outros. 

 

 

2.3.3 O Tempo 

 

 O mais jovem dos três veículos de comunicação contemplados por este 

trabalho, o jornal O Tempo foi fundado em 1996 e pertence à Sempre Editora, que 

também publica as versões O Tempo Betim e Contagem e os jornais Pampulha e 

Supernotícias. Este último é campeão nacional em vendas, superando em muitas 

ocasiões a Folha de S. Paulo.  

 Não há registros de um documento norteador ou um manual de redação, mas 

o portal informa, assim como os veículos citados anteriormente, que em seus 

princípios editoriais, preza pelo compromisso de levar aos leitores jornalismo de 

qualidade, com postura crítica, pluralista, apartidária e em defesa da cidadania e da 

transparência do poder público. 
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2.3.3.1 A editoria de Política de O Tempo 

 

No jornal O Tempo a editoria recebe o nome apenas de “Política”. Apresenta 

uma sequência diferente em relação ao jornal O Globo e se assemelha ao formato 

da Folha de S. Paulo. Na página 2 está localizada a seção A.PARTE de 

responsabilidade do jornalista Ricardo Corrêa. Em alguns dias da semana, a seção 

conta com uma coluna na margem direita, como a do jornalista João Gualberto 

Júnior, na terça-feira, ou do próprio dono do jornal, Vittorio Medioli, no domingo. A 

seção é constituída por notas jornalísticas sobre a política regional e nacional. 

Há espaço para outros colunistas regionais e nacionais como Luiz Tito, Eliane 

Cantanhêde, José Roberto Toledo e Ricardo Corrêa (em outro espaço além da 

seção A.PARTE). As notas, notícias e reportagens nacionais são publicadas nas 

primeiras páginas, após a seção A. PARTE, e nas últimas páginas da editoria o 

noticiário se volta para as questões estaduais e regionais. 

Assim como nos outros veículos, há forte presença de anunciantes estaduais, 

regionais e até nacionais, ocupando um terço, meia página ou ainda página inteira.  

O Tempo, diferentemente dos outros dois (Folha de S. Paulo e O Globo), está no 

formato Berliner em sua versão impressa, uma variação do chamado formato 

tabloide, menor (pouco mais da metade) do que o chamado formato standard. 

 

2.4 O uso político do jornalismo e a instrumentalização da notícia 

 

O conceito de instrumentalização nesta tese é adotado sob duas 

perspectivas. Na primeira delas, a definição está relacionada às teorias de ação 

política do jornalismo e mais especificamente ao uso político do jornalismo. Na 

segunda, a instrumentalização está relacionada às estratégias do INFOtenimento e 

do publijornalismo (subseção 2.5).  

Em termos das implicações políticas e sociais da atividade jornalística, 

discutidas por autores como Chomsky (2013), Pena (2015), Traquina (2001 e 2005) 

e Wolf (2009), verificam-se questões relacionadas à produção da notícia (Teoria do 

Newsmaking), ao uso político do jornalismo (Teoria Instrumentalista), aos meios e 

interesses da empresa jornalística e aos constrangimentos organizacionais (Teoria 

Organizacional), à convocação dos alocutários para discutir os assuntos agendados 

principalmente pela mídia (Teoria do Agendamento) e ao espaço dado às falas dos 
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especialistas, governantes e celebridades em detrimento do cidadão anônimo (a 

Teoria dos Definidores Primários e Espiral do Silêncio).  

O noticiário político, devido à importância e ao impacto que exerce na vida 

das pessoas, como já foi citado anteriormente, ocupa estrategicamente o primeiro 

caderno dos jornais impressos.  

Mas, antes de caracterizar os discursos adotados pelas publicações, deve-se 

retomar os conceitos de acontecimento, de Gilles Deleuze (1992), e de 

acontecimento jornalístico, partindo dos princípios de Rodrigues (1999). Ambos 

consideram que o acontecimento, seja ele qual for, está inserido na categoria do 

discurso, ou seja, é aquilo que se diz e como se diz a respeito dele e, a partir disso, 

o sentido que se produz sobre um fato. Deleuze (1992) aponta que o acontecimento 

pertence à linguagem, mantém uma relação essencial com a linguagem, mas a 

linguagem é o que se diz das coisas. 

Se o acontecimento pertence à linguagem, no que diz respeito à atividade 

jornalística, também são observados critérios de noticiabilidade ou, nas palavras de 

Rodrigues (1999), de notabilidade do acontecimento. Para ele, devem ser 

considerados três registros: o registro do excesso, o mais comum por se tratar de 

uma irrupção exagerada no funcionamento normal, “uma emergência escandalosa 

de marcas excessivas do funcionamento normal dos corpos, tanto dos corpos 

individuais como dos corpos colectivos e institucionais” (RODRIGUES, 1999, p. 28); 

o registro da falha, que “procede por defeito, por insuficiência no funcionamento 

normal e regular dos corpos” (RODRIGUES, 1999, p. 28); e o registro da inversão, 

muitas vezes marcado pela paródia, pela ironia, em notícias como homem morde 

cão (RODRIGUES, 1999, p. 28).  

Ainda segundo o autor, as categorias de registro da notabilidade não esgotam 

a gama dos acontecimentos notáveis. Por isso, surge uma nova categoria de 

visibilidade: o meta-acontecimento ou “acontecimento segundo”, que existe em 

função da existência do discurso jornalístico. Está, por exemplo, na maneira como 

os veículos divulgam as notícias com títulos que apresentam ambiguidade, jogos de 

palavras ou ainda apresentam elementos ligados ao entretenimento. 

Sob a ótica da teoria da produção da notícia (Newsmaking), a noticiabilidade 

é negociada nas redações pelos atores do processo produtivo baseando-se em 

parâmetros como os critérios de noticiabilidade e os valores-notícias. A notícia, de 

uma maneira geral, é elaborada a partir da lógica estabelecida pelo formato e há 
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sempre uma recontextualização de foco durante a edição. A produção da notícia 

segue processos similares ao da rotina industrial, com procedimentos próprios e 

limites da própria organização. O jornalista, embora participante da construção social 

da realidade e multiplicado em diferentes funções, está em uma posição submissa 

em relação a um planejamento de produção. O que dizer quando entram em cena os 

atores políticos e estão em jogo o veículo e a respectiva linha editorial? 

Na perspectiva da Teoria Organizacional, as organizações dispõem de meios 

para realizar seu trabalho e eles são capazes de influenciar o resultado do produto 

desse trabalho. O jornalismo é um negócio que precisa dar lucro. Assim, o trabalho 

jornalístico depende dos meios utilizados pela organização e o fator econômico é o 

mais influente dos condicionantes. O setor comercial é o mais importante por ser 

responsável pela captação dos anúncios e por influenciar diretamente na produção 

das notícias. Em muitos casos, os espaços publicitários são preenchidos antes dos 

espaços das notícias. E se um anúncio chegar de última hora, ele irá certamente 

ocupar o espaço que antes era ocupado por uma notícia. O que fazer quando os 

maiores anunciantes estão ligados ao poder público, seja ele municipal, estadual e 

federal? 

A teoria dos Definidores Primários e a Espiral do Silêncio preconiza o poder 

que determinadas fontes têm na construção das notícias. A prática do jornalismo 

estaria subordinada às opiniões das fontes que apresentam posições 

institucionalizadas, os definidores primários. Como tal, são imprescindíveis para 

gerar credibilidade, acentuar vozes, silenciar outras e até mesmo proteger o 

jornalista. Por exemplo, no período compreendido pelo mês de março de 2016, as 

vozes das autoridades, dos anônimos e das celebridades foram utilizadas em 

algumas situações e silenciadas em outras, obviamente servindo às polarizações, 

aos interesses editoriais e político-ideológicos dos veículos analisados. Por que 

algumas vozes ganharam destaque e outras foram pouco exploradas e até mesmo 

silenciadas?  

Já na Teoria do Agendamento, os consumidores de notícias consideram o 

que é veiculado pela mídia, o que pressupõe que os veículos de comunicação têm 

grande influência em nossas percepções de mundo e conversas. Nesse sentido, a 

mídia é capaz de nos dizer sobre o que falar e ainda pautar as nossas mais variadas 

relações sociais. Principalmente se pensarmos no papel da mídia de centralidade na 

vida das pessoas. 
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Estariam em evidência quatro agendas importantes que se integram e 

interagem ocorrendo muitas vezes ao mesmo tempo: a agenda individual, a agenda 

social (de grupos), a agenda midiática e a agenda política.  

A agenda individual, como o próprio nome indica, está relacionada aos 

assuntos, problemas e temas primordiais para o indivíduo em seu dia a dia. A 

violência doméstica é uma questão, por exemplo, de uma mulher que sofre 

agressões do próprio marido. Mas esse tema encontra ressonância em grupos de 

pessoas que podem estar passando pela mesma dificuldade, o que caracteriza a 

formação de uma agenda social ou de grupos.  

A mídia, por sua vez, enxerga temas como a violência doméstica 

potencialmente relevantes para a elaboração de reportagens. Ao se abordar 

publicamente determinados assuntos, verifica-se a formação de uma agenda 

midiática. E, por fim, isso pode chegar até os políticos que podem criar leis para 

inibir questões como a da violência contra a mulher. Esse foi o caso, pro exemplo, 

da criação da Lei Maria da Penha. Em 2016, a integração entre as agendas 

culminou no pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas como isso 

aconteceu? É o que se tentará demonstrar. 

 

2.4.1 A teoria instrumentalista 

 

Uma das principais teorias de ação política do jornalismo, a Teoria 

Instrumentalista vai um pouco mais longe ao preconizar que as notícias servem a 

determinados interesses políticos. O instrumentalismo parte de um pressuposto 

baseado nos estudos da parcialidade. O objetivo de tal estudo é verificar se existe 

ou não a prática da distorção nos textos noticiosos. 

A relação entre o jornalismo e a sociedade conquista uma dimensão central 

na visão de Traquina (2005, p. 161), uma vez que este afirma que o estudo do 

jornalismo se debruça sobre as implicações políticas e sociais da atividade 

jornalística, o papel social das notícias e a capacidade em corresponder às enormes 

expectativas em si depositadas pela própria teoria democrática. 

Ainda de acordo com Traquina (2005, p. 165), três pontos importantes 

sublinham essa questão: a) o papel determinante dos proprietários dos media e a 

ligação estreita entre a classe capitalista, as elites dirigentes e os produtores 

midiáticos; b) a existência de um acordo entre personalidades da classe dominante e 
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produtores midiáticos; c) a total concordância entre o produto jornalístico e os 

interesses dos proprietários e das elites. 

Ainda de acordo com o autor, existem cinco fatores que explicam a 

submissão do jornalismo aos interesses do sistema capitalista: a estrutura de 

propriedade das empresas jornalísticas; a natureza capitalista delas; a dependência 

dos jornalistas em relação às fontes governamentais e empresariais; as ameaças e 

ações punitivas dos poderosos e a ideologia anticomunista na comunidade 

jornalística estadunidense. 

O linguista e sociólogo americano Noam Chomsky (2013) é um dos principais 

estudiosos sobre o uso instrumental do jornalismo e admite uma polarização política 

com vertentes “de direita” e “de esquerda”. Para ele, no quadro político 

estadunidense, “a esquerda” utiliza instrumentos para manter o status quo capitalista 

e a “direita” para o questionamento do sistema. No contexto brasileiro, isso se 

apresenta de maneira diferente. Considera-se tradicionalmente a “direita” a ala 

conservadora e a “esquerda” como questionadora do sistema.  

Na análise das capas e das páginas dos jornais desta tese, optou-se por 

utilizar outros termos para a polarização (governo x oposição, pró-Dilma x anti-Dilma 

ou ainda pró-PT x anti-PT)4, embora os veículos tradicionais e as redes sociais 

continuem utilizando, de maneira estratégica e ideológica, os termos “partidos de 

direita” e de “esquerda”.  

Abramo (2016) afirma que é possível instrumentalizar as notícias a partir de 

padrões de manipulação, como os de ocultação, fragmentação, inversão, indução e 

global.  

1. Padrão de ocultação – É o padrão que se refere à ausência e à 
presença dos fatos reais na produção da imprensa. Não se trata, 
evidentemente, de fruto de desconhecimento, e nem mesmo de mera 
omissão diante do real. É, ao contrário, um deliberado silêncio militante 
sobre determinados fatos da realidade. 
 
2. Padrão de fragmentação – Eliminados os fatos definidos como não-
jornalísticos, o “resto” da realidade é apresentado pela imprensa ao leitor 
não como uma realidade, com suas estruturas e interconexões, sua 
dinâmica e seus movimentos e processo próprios, suas causas, suas 
condições e consequências. O todo real é estilhaçado, despedaçado, 
fragmentado em milhões de minúsculos fatos particularizados, na maior 
parte dos casos desconectados entre si, despojados de seus vínculos com 
o geral, desligados de seus antecedentes e de seus consequentes no 
processo em que ocorrem, ou reconectados e revinculados de forma 
arbitrária e que não corresponde aos vínculos reais, mas a outros ficcionais, 
e artificialmente inventados. 

                                                           
4 Optou-se aqui por manter a grafia utilizada pelos jornais, que empresta mais destaque aos prefixos. 
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3. Padrão de inversão – Fragmentado o fato em aspectos particulares, 
todos eles são descontextualizados, intervém o Padrão de Inversão, que 
opera o reordenamento das partes, a troca de lugares e de importância 
dessas partes, a substituição de umas por outras e prossegue, assim, com 
a destruição da realidade original e a criação artificial da outra realidade. É 
um padrão que opera tanto no planejamento quanto na coleta e transcrição 
das informações, mas que tem seu reinado por excelência no momento da 
preparação e apresentação final, ou da edição, de cada matéria ou conjunto 
de matérias. 
 
4. Padrão da indução – É necessário repetir que os padrões de 
manipulação até aqui descritos não correm necessariamente em todas as 
matérias de todos os órgãos impressos, auditivos ou televisivos, 
diariamente ou periodicamente nos órgãos e programas periódicos. É 
possível encontrar, diariamente, um grande número de matérias em que 
esses processos de manipulação não existam ou existam em grau mínimo; 
e também encontrar um certo número de matérias em que as distorções da 
realidade são frutos de erros involuntários ou de limitações naturais à 
capacidade de captar e transmitir informações sobe a realidade. É o 
resultado e ao mesmo tempo o impulso final da articulação combinada de 
outros padrões de manipulação dos vários órgãos de comunicação com os 
quais ele tem contato.  
 
5. Padrão global – Está relacionado à ilusão de apresentar a realidade de 
forma completa, total, definida e acabada. A realidade real acaba por ser 
substituída por outra realidade, artificial e irreal, anti-real, e é nesta que o 
cidadão tem que se mover e agir. De preferência, não agir!  
 

(ABRAMO, 2016, p.40-53). 

 

Os teóricos da instrumentalização da notícia apontam ainda que as 

reportagens se constituem muitas vezes em campanhas de publicidade maciça por 

priorizar interesses específicos e servir para mobilizar a opinião pública em uma 

determinada direção.  Traquina (2005, p. 166) e outros teóricos admitem que as 

empresas são fortemente dependentes da publicidade, no que diz respeito a 

rendimentos e ligadas a outras grandes firmas por laços comerciais e pessoais. 

Todos são membros diretos ou sucursais de membros importantes da comunidade 

corporativa.  

A crítica que se faz ao modelo proposto é a visão altamente determinista do 

funcionamento do campo jornalístico em que os jornalistas colaboram na utilização 

instrumentalista da mídia ou são totalmente submissos aos desígnios dos interesses 

dos proprietários. Para Traquina (2005, p. 168), o modelo de Herman e Chomsky é 

estático e unidimensional, reduzindo por completo o papel da ideologia profissional 

dos membros da comunidade jornalística a uma mera questão de false 

consciousness (falsa consciência no exercício da profissão). 
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2.5 A instrumentalização da notícia a partir das estratégias do entretenimento 

(INFOtenimento) e da publicidade (publijornalismo) 

 

 Nesta seção, o conceito de instrumentalização é retomado em termos da 

própria definição de se utilizar algo como instrumento para atingir algum objetivo. 

Está associado à caracterização do discurso jornalístico a partir da utilização de 

estratégias do entretenimento (INFOtenimento) e da publicidade (publijornalismo) 

para influenciar, tentar convencer o leitor por meio dos seus enunciados.  

O ser humano, historicamente, sempre participou de atividades divertidas e 

programadas como brincadeiras, jogos, festas, circos, teatros, shows, feiras, 

procissões e outras. Para Trigo (2003, p.26), houve uma evolução do 

entretenimento, principalmente no século passado, com o surgimento do cinema, do 

rádio, da televisão (com DVDs, cabo e videogames) e os computadores, grandes 

responsáveis pela transformação do entretenimento em tecnologia de ponta e 

destinado à massa. Embora a palavra e os costumes não sejam tão novos assim, o 

conceito de entretenimento surgiu de maneira mais específica nos séculos XIX e XX, 

a partir da estruturação do capitalismo em sua fase pós-industrial, e hoje é o setor 

econômico que mais cresce em várias partes do mundo.  

Quanto às características do entretenimento, Gabler (1999) afirma que eram 

de gratificação e não de edificação, de transigência e não de transcendência, de 

reação e não de contemplação, de escape em vez de submissão às instruções 

morais. 

 
Está claro que o entretenimento podia fazer concessões à moralidade, mas 
ninguém em sã consciência poderia atribuir o poder do entretenimento a 
isso. Ao contrário, seu apelo parecia estar no fato de resistir, 
deliberadamente, às obrigações da arte. Um dos dogmas da cultura era que 
a arte exigia esforço para ser apreciada, sobretudo esforço intelectual, mas 
o entretenimento não fazia nenhuma exigência a seu público[...] trabalhava 
apenas a serviço dos sentidos e das emoções; era a reação passiva 
recompensada pela diversão. Operando sobre as emoções e sobre as 
vísceras, sobre os centros da irracionalidade e da irresponsabilidade, o 
entretenimento estava fora do alcance do intelecto. O que se queria dizer 
era que o entretenimento provocava reações excitando o sistema nervoso, 
quase da mesma forma que as drogas. De fato, era o entretenimento, e não 
a religião, como queria Marx, o ópio do povo. (GABLER, 1999, p.23-24). 

 
  

 Os estudiosos da área admitem que o entretenimento é mesmo divertido, 

fácil, sensacional, irracional, previsível, enfim, um espetáculo adorável para as 
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massas. Isso explica também os preconceitos que o cercam, principalmente por 

parte da intelectualidade política e religiosa que não preza muito a diversão e o 

prazer. Na concepção de Trigo (2003, p.34), a partir do irracionalismo de alguns 

partidos, igrejas e outras organizações, abre-se campo para o descomprometimento, 

que acaba reunindo tudo num lote indefinido rotulado de entretenimento ou 

espetáculo, misturando categorias diversas em um caos midiático.  

Assim têm-se nas sociedades atuais, segundo o autor, três categorias 

complexas no universo cultural: a arte e a cultura em geral; o entretenimento; e o lixo 

produzido com finalidades racistas, pervertidas ou grotescas destinado ao 

lumpemproletariat cultural encontrável em alguns sex shops, lojinhas alternativas, 

livrarias de pequenos partidos políticos, seitas religiosas ou organizações 

minoritárias e extremistas.  

O problema, no parecer de Trigo (2003, p.34), é a possibilidade de tudo isso 

ser nivelado epistemologicamente por baixo, sem critério e sem análise axiológica, 

ou seja, de valor, com base em uma distorção difícil de ser corrigida e que se vale 

dos princípios sociais democráticos e pluralistas para se interpor como cultura 

alternativa, pretensamente tão válida quanto qualquer outra. Ainda para o autor, 

essa não é uma discussão fácil, e as tentativas de simplificá-la podem gerar 

argumentos autoritários ou elitistas. “Devem ser sempre considerados a ética, as 

liberdades democráticas e o pluralismo cultural nesse tipo de discussão, para evitar 

a subjetividade extrema, o relativismo e o caos conceitual.” (TRIGO, 2003, p.35). 

O entretenimento, nessa perspectiva, tem uma importância social, cultural e 

econômica na vida das pessoas, principalmente nos países de regime capitalista 

pós-industrial. Ele permeia a sociedade e se constitui em uma força econômica, uma 

referência cultural e um estilo em vários segmentos sociais. 

Em termos midiáticos, não há como negar a importância do entretenimento e 

como ele se amalgamou às práticas cotidianas dos veículos de comunicação. Nessa 

linha de raciocínio, Marcondes Filho afirma que o jornalismo, a partir da década de 

1970, se configura com a tecnologia da cibercultura e da época pós-moderna e vai 

além do noticiar, transformando-se em um dos tipos de convocação disponíveis para 

divulgar notícias, pacotes identitários, de autoajuda, baseados em novos programas 

criados pela psicologia positiva e pela administração neoliberal das consciências.  

(MARCONDES FILHO apud PRADO, 2013, p. 30). 
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Para Prado (2013, p. 30), os enunciadores das máquinas comunicacionais 

ritualizam a especialização estética da mercadoria, já que as atividades de leitura, 

audição, televisão e imersão convocam o receptor a vivenciar experiências 

multissensoriais, voltadas à construção de uma vida desejável, construídas com o 

apoio dos especialistas. 

 
 
Os enunciadores midiáticos, do marketing e da publicidade são sujeitos-
supostos-sabedores que convocam os receptores a uma experiência, 
fornecendo os saberes, na forma de mapas e receitas modalizadoras para 
as ações, homólogas aos livros de autoajuda. Modalizar significa motivar o 
destinatário da comunicação a ser alguém ou a fazer algo a partir de um 
querer, fornecendo a ele um saber e indicando o dever fazer. E claro que, 
para que a modalização se torne realidade, o destinatário tem de poder 
fazer aquilo. 
Os contratos comunicacionais são construídos para que os media 
funcionem de modo performativo, em que o dizer do enunciador todo-
sabedor faz fazer nesse campo discursivo. Para imantar esses textos com 
atratores de gozo, ditos ao modo imperativo (goze tudo o que puder, tudo o 
que te mostramos como fazer!), o sistema media-marketing-publicidade 
constrói seus textos audioverbovisuais a partir de uma racionalidade 
semiótico-estratégica, bombeando as formas semânticas e pragmáticas da 
cultura (PRADO, 2013, p. 30). 

 

 

Na década de 1980, o jornalismo começou a ser relacionado a uma 

expressão constituída por um neologismo primeiramente em inglês – Infotainment – 

e depois pela versão brasileira INFOtenimento (inclusive com a grafia em parte com 

letras maiúsculas e o restante em letras minúsculas).  

Para Dejavite (2006, p.85) o termo só ganhou força a partir da década de 

1990, como uma das novas especialidades nos jornais impressos de referência e ao 

ser empregado por profissionais e acadêmicos como sinônimo de jornalismo que 

traz informação, prestação de serviço e ao mesmo tempo oferece entretenimento ao 

leitor, ao ouvinte, ao espectador e, um pouco depois, ao internauta. 

O novo contexto, para a autora, obrigou os jornais a procurar novas formas de 

veicular a informação e repensar seu papel junto ao público. Houve uma 

reestruturação gráfica e editorial, com layout mais ousado, textos mais enxutos, 

assuntos mais específicos – como o aumento de notícias sobre celebridades e 

gastronomia –, entre outras mudanças.  

Os jornais passaram a se aproximar do design de páginas, sites e portais da 

internet, como uma espécie de tela, que pode ser explorada em multiplataformas. 

Houve uma melhoria da qualidade de impressão, exploração dos tamanhos de 
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títulos, de cores e de melhor definição das fotografias. Além das imagens produzidas 

pelas câmeras digitais dos repórteres, editores têm optado por publicar fotos 

captadas pelo Instagram ou postadas no Facebook e no Whatsapp por anônimos ou 

celebridades.  

Percebe-se também a crescente utilização do infográfico – apresentação de 

informações a partir de elementos gráfico-visuais (fotografia, desenho, diagrama 

estatístico etc.) integrados em textos sintéticos e dados numéricos, como 

complemento ou síntese de uma notícia em 2D e até em 3D –, potencializando as 

adaptações para os suportes digitais.  

A notícia no jornal impresso é assumida como um produto colocado à venda e 

deve ser tomada como importante serviço a ser prestado ao leitor. Aliás, o público 

tem participado de forma crescente na determinação daquilo que quer receber como 

informação jornalística, demandando um tipo de conteúdo específico.  

Assim, segundo Dejavite (2006, p.113) o jornalismo de INFOtenimento 

aparece para satisfazer essa necessidade do leitor, já que fornece ao mesmo tempo 

dois valores principais da sociedade atual: informação e entretenimento. Ainda de 

acordo com a autora, hoje tal função interage com perfeição com aquelas 

tradicionalmente reconhecidas, como informar, educar e interpretar.  

 

Na verdade, surge, ao que tudo indica, como resposta positiva dada pela 
mídia às mudanças dos processos cognitivos da nova geração de 
receptores advinda da sociedade da informação. Isso significa uma forma 
positiva de a mídia promover os novos valores culturais, além de 
desempenhar um papel relevante, ao prestar serviço e promover a interação 
social dos receptores. (DEJAVITE, 2006, p. 113). 

 

  

As editorias de cultura, esportes, turismo e outras consideradas “mais leves”, 

por exemplo, usam e abusam da linguagem do entretenimento. O que se pode 

verificar é que o INFOtenimento hoje se espalhou pelas páginas do jornal e chegou 

às editorias consideradas “intocáveis” ou “mais sérias”, como as editorias de 

economia e política. Nesse sentido, notícias com detalhes sobre a vida privada de 

políticos não são vistas como socialmente pertinentes, mas funcionam como uma 

maneira de atrair pessoas que não se interessariam em ler sobre política, economia 

e governo. Mas isso não quer dizer que não haja também controvérsias. Na 

explanação sobre as teorias do jornalismo, pode-se verificar a instrumentalização da 

notícia e o seu consequente uso político.  
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 O INFOtenimento também pode proporcionar um novo tipo de espetáculo, 

dependendo da natureza e da abordagem da notícia. Um fato ou um tema 

considerado inicialmente como irrelevante pode continuar como tal ou pode ser 

alçado à condição de algo escandaloso e sensacional. As consequências podem ser 

inofensivas ou causar enormes estragos. 

 A partir dessa constatação, entra em cena outro termo que se consagrou a 

partir de um neologismo: o publijornalismo. Nele, a publicidade e a propaganda 

determinam discursos, sensibilidades, imagens, aparências e essências de 

processos e interações sociais do jornalismo. É o que se considera a materialização 

da lógica e do processo econômico capitalista. 

O discurso de convencimento da publicidade não se configura como um 

fenômeno novo. Na perspectiva de Aristóteles, de acordo com o capítulo XIII do livro 

II da Arte retórica, apud Carrascoza (1999), é possível de se verificar no discurso 

publicitário quatro etapas básicas: 

 
 
Exórdio: é a introdução do discurso, em que “começa-se por exprimir logo 
de entrada o que se pretende dizer”. Pode-se iniciar com um elogio, uma 
censura, um conselho que “nos induz a fazer uma coisa ou dela nos afasta”. 
Narração: é a parte do discurso em que se mencionam apenas os fatos 
conhecidos, sem prolixidade e na justa medida que “consiste em dizer tudo 
quanto ilustra o assunto, ou prove que o fato se deu, que constitui um dano 
ou uma injustiça, numa palavra, que ele tem a importância que lhe 
atribuímos”. 
Provas: devem ser demonstrativas. E, como a deliberação se refere ao 
tempo futuro, podem-se tirar exemplos de fatos passados para aconselhar. 
Peroração: é o epílogo. Compõe-se de quatro fases: a primeira consiste em 
predispor o ouvinte em nosso favor; a segunda, amplificar ou atenuar o que 
foi dito; a terceira, excitar as paixões no ouvinte; a quarta, uma 
recapitulação – “tendo dito, ouvistes, estais a par da questão, julgai”. 
(CARRASCOZA, 1999, p.27-29) 

 

O que de fato acontece é uma hibridação desse discurso de convencimento 

da publicidade com a perspectiva de pseudo objetividade e imparcialidade do 

jornalismo. Na perspectiva de Marshall (2003, p.164), os efeitos mais genéricos das 

mutações dos paradigmas do jornalismo na pós-modernidade apontam para seis 

caminhos: a deturpação radical da verdade, a neutralização da informação, a crise 

da profissão jornalística, a mitificação da liberdade de imprensa, a emergência de 

um novo gênero jornalístico e o nascimento de um novo paradigma para o 

jornalismo. 
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O primeiro caminho apontado pelo autor está relacionado à “deturpação da 

verdade”, à hegemonização universal da publicidade. Os jornais e jornalistas, em 

nome dos interesses econômicos, acabam por promover a manipulação da 

informação. Fatos podem ser omitidos, mascarados ou deturpados de modo a não 

ferir os interesses do capital. Além disso, a própria necessidade da “verdade” no 

jornalismo é relativizada a partir da apresentação do argumento de que a imprensa 

sempre apresenta uma versão e que não existem os mitos da imparcialidade e 

objetividade. Com isso, na visão de Marshall (2003, p.165), os jornais 

desenvolveram um álibi perfeito para todos seus desvios. 

 No segundo, a neutralização da informação, a notícia não pode ferir 

interesses ou criar constrangimentos para a empresa jornalística. Por isso, a 

preferência pelos fait divers (fatos diversos), ou seja, notícias relacionadas à moda, 

comportamento, variedades, recordes, curiosidades, novidades tecnológicas, 

futebol, entretenimento em geral. Resumindo, nada que faça a sociedade refletir. 

Propõe-se assim o fim da denúncia, da crítica, da reportagem investigativa, do 

questionamento, do editorial veemente, das pautas empolgantes. 

 O terceiro está relacionado à crise da profissão. A opinião pública começa 

cada vez mais a enxergar a cortina de interesses que escondem o jornalismo. E por 

consequência a profissão jornalística está perdendo prestígio e status social. As 

novas gerações estão deixando de optar pela carreira, principalmente após a 

medida que desobriga a necessidade de diploma para exercer a profissão. 

 O quarto, relacionado à mitificação da liberdade de imprensa, preconiza que 

as empresas midiáticas lutam para liberalização total da liberdade de imprensa, 

permitindo licenciosidades capitalistas não condizentes com o papel social 

desempenhado pela linguagem na era do liberalismo moderno. “A liberdade, embora 

mítica, cria o mito da transliberalização: tudo passa a ser livre, menos o que possa 

afetar ou atingir os interesses empresariais.” (MARSHALL, 2003, p.166). 

 O quinto se refere ao surgimento de um novo gênero jornalístico. Para o 

autor, a queda do muro que separava o jornalismo da publicidade fez surgir uma 

mutação da linguagem jornalística. Além dos gêneros informativo, interpretativo e 

opinativo, surgiu o gênero de jornalismo cor-de-rosa, fruto do regime de 

cruzamentos e relacionamentos entre o interesse público e o interesse privado. 

Trata-se de um reflexo da adesão da imprensa à mentalidade ultraliberal do livre 

mercado e da estetização da sociedade de consumo.  
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 E, por fim, na opinião de Marshall (2003), verifica-se o surgimento de um novo 

paradigma do jornalismo em que a ética da estética transcende a ética e a estética e 

estabelece uma verdadeira patologia jornalística, que, em metástase, espalha-se 

pela cultura e pela sociedade da comunicação e da informação. Cria-se então, para 

o autor, um jornalismo pautado pela estética da mercadoria, do marketing e do ultra 

livre mercado, distanciado dos dias e das preocupações éticas. 
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3 BASE TEÓRICA PARA A ANÁLISE DE ORIENTAÇÃO DISCURSIVO- 

DIALÓGICA  

 

 

O discurso é uma produção do ser humano com intenção e dimensão 

comunicativa, relacional e de interação. Ele vai além da estrutura gramatical, lexical 

ou da ordem meramente interna ou formal e está relacionado ao modo de apreensão 

da linguagem, realizada como atividade de sujeitos estabelecidos em determinadas 

situações. O discurso é orientado, é uma forma de ação, é interativo, é 

contextualizado, é assumido e é regido por normas. 

Se ele é orientado e se desenvolve no tempo com uma finalidade, deve ser 

proposto com um fim, mesmo que não se apresente de forma linear. É considerado 

uma forma de ação, pois visa a modificar um tipo de situação. A partir de um 

discurso é possível afirmar, questionar, indicar, ordenar, solicitar e outros. Esses atos 

integram-se em um determinado gênero (jornal, comercial de TV, notícia de rádio, 

telejornal e outros) e estabelece também relações com atividades não verbais. 

Um discurso não pode ocorrer sem uma justificativa, o que explica a sua 

inscrição na forma de gêneros. Ele apresenta as características específicas de seu 

campo para ser considerado válido pelas comunidades discursivas de cada área.  

O discurso é também portador de algum tipo de poder e estabelece jogos de 

poder. É ao mesmo tempo instaurador pelo ato de nomeação das coisas e dos 

seres, de simbolizar aquilo que é capaz, pela força com que se apresenta e de 

construir ou alterar significados. 

É assumido por estar relacionado a alguma instância e indica um tipo de 

atitude em relação ao que se diz e a seu interlocutor. Caracteriza-se, portanto, por 

não ser individual. Ele se estabelece entre, pelo menos, dois interlocutores que, por 

sua vez, são seres sociais; e se constrói como um “diálogo entre discursos”. A 

orientação dialógica é um fenômeno característico de todo discurso. Em todos os 

caminhos que levam a seu objeto, o discurso encontra o discurso de outrem e 

estabelece com ele interação viva e intensa.  (TODOROV apud BAKHTIN, 1981, p. 

98). 
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3.1 O dialogismo na perspectiva de Bakhtin  

 

A palavra “diálogo” para Bakhtin e Volochinov (2006, p.136) adquire um 

sentido amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas 

colocadas face a face, mas toda comunicação humana, de qualquer tipo que seja. 

Assim sendo, o discurso se constrói como um “diálogo entre discursos” que mantém 

relações com os discursos que o precederam.  

 

...o diálogo – a troca de palavras – é a forma mais natural da linguagem. 
Mais ainda: os enunciados longamente desenvolvidos, ainda que eles 
emanem de um interlocutor único – por exemplo, o discurso de um orador, o 
curso de um professor, o monólogo de um ator, as reflexões em voz alta de 
um homem só – são monológicos somente em sua forma exterior, mas, em 
sua estrutura interna, semântica e estilística, eles são, com efeito, 
essencialmente dialógicos (BAKHTIN, 1981, p.292). 

 

Para interagir socialmente, o indivíduo parte de algo já dado, conhecido, e, a 

partir disso, ou em resposta a isso, constrói seu enunciado, gerando um evento 

singular e irrepetível que assim comporta um elemento novo por meio da adequação 

à instância de enunciação e da presunção das possíveis respostas ao seu 

enunciado.  

Para Bakhtin e Volochinov (2006, p.99), toda enunciação, mesmo na forma 

imobilizada da escrita, é uma resposta a alguma coisa e é construída como tal. Não 

passa de um elo da cadeia dos atos de fala. “Toda inscrição prolonga aquelas que a 

precederam, trava uma polêmica com elas, conta com as reações ativas da 

compreensão, antecipa-as. (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2006, p.99). 

Conforme assinala Faraco (1996, p. 122), o caráter dialógico, na perspectiva 

de Bakhtin, é o fato unificador de todas as atividades linguageiras. “O conceito de 

diálogo/dialogismo define o ser humano, pois o outro é imprescindível para sua 

concepção: é impossível pensar no homem fora das relações que o ligam ao outro” 

(FARACO, 1996, p.122). Para Bakhtin, a alteridade é a condição da identidade: os 

outros constituem dialogicamente o eu que se transforma dialogicamente num outro 

de novos eus (FARACO, 1996, p.125), no sentido de que uma pessoa deve passar 

pela consciência do outro para se constituir (FARACO, 2008, p.43). 

Mais do que reforçar o caráter dialógico do discurso, Bakhtin (1981, p.8) 

enfatiza a importância da língua como acontecimento social e a interação social que 
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se dá a partir da linguagem pela polifonia, ou seja, pela presença de várias vozes 

que se integram em um coro complexo. O sentido de uma palavra, de uma 

enunciação ou até mesmo do discurso é o efeito da interação do locutor com o 

receptor, “é um processo interativo de coconstrução entre os falantes envolvidos no 

ato de enunciação” (BRANDÃO, 2012, p.34). 

Para Volochinov (2013a, p.78), os enunciados são constituídos, levando-se 

em consideração não só o verbal, mas também a parte não verbal que compõe a 

enunciação. Na teoria dialógica da linguagem, o compartilhamento dessa parte não 

verbal pelos parceiros de interação e entre o autor e o leitor é de suma relevância 

para a compreensão dos sentidos, visto que o seu desconhecimento, ou 

conhecimento apenas parcial, compromete a construção desse sentido. A 

linguagem, na interação, verbal, também está em constante diálogo com o não 

verbal. 

O contexto extraverbal na acepção volochinoviana comporta três elementos. 

São eles:  

1) Um horizonte espacial compartilhado por ambos os falantes (unidades do 
visível: a casa, a janela etc.; 2) o conhecimento e a compreensão comum da 
situação, igualmente compartilhados pelos dois, e, finalmente, 3) a 
valoração compartilhada pelos dois, da situação (VOLOCHINOV, 2013a, 
p.78). 

 

Ao levar em conta as relações estabelecidas por Bakhtin e Volochinov de 

construção dos sentidos, Koch (2016) recupera outro princípio importante: o conceito 

de polifonia. Ele afirma que todo texto é perpassado por vozes de diferentes 

enunciadores, ora concordantes, ora dissonantes, o que faz com que se caracterize 

o fenômeno da linguagem humana. Para haver polifonia, basta que a alteridade seja 

encenada, isto é, incorporam-se ao texto vozes de enunciadores reais ou virtuais, 

que representam perspectivas, pontos de vista diversos, ou põem em jogo “topoi” 

diferentes (lugares comuns que as pessoas utilizam como ponto de partida de uma 

argumentação), com os quais o locutor se identifica ou não (KOCH, 2016, p.73-74). 

Bakhtin (1996) aponta uma questão importante sobre as enunciações de 

autoridade que se constituem no reflexo das ideias dominantes de determinadas 

épocas e que influenciam, fazem com que o indivíduo em suas experiências de vida 

esteja em interação constante e contínua com as enunciações dos outros moldando 

e desenvolvendo as suas próprias.  
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Em cada época, em cada circuito social, em cada pequeno mundo ou roda 

de amigos, há sempre enunciações de autoridade que definem o tom: 

trabalhos artísticos, científicos, jornalísticos, que são citados, imitados, 

seguidos. São sempre enunciações de ideias dominantes de uma dada 

época. É assim que a experiência singular de cada indivíduo se molda e se 

desenvolve em interação constante e contínua com as enunciações dos 

outros, numa experiência que pode ser caracterizada a um certo nível como 

um processo de assimilação – mais ou menos criativo – das palavras dos 

outros (e não das palavras de uma língua). As palavras dos outros 

transportam consigo a sua própria enunciação, a sua carga avaliativa que 

assimilamos e que de novo trabalhamos e acentuamos. (BAKHTIN, 1996, 

p.88-89).  

 

 

O que se verá a seguir é como o conceito de dialogismo, e, 

consequentemente, de polifonia, foi entendido, interpretado e materializado na forma 

de outros enunciados e na concepção de outros conceitos que dele derivaram. 

 

3.2 A materialização do dialogismo de Bakhtin por outros autores 

 

Como pudemos ver, o dialogismo se refere às relações que todo enunciado 

mantém com os enunciados produzidos anteriormente, bem como com os 

enunciados que os destinatários poderão produzir futuramente. Mas o termo, 

conforme afirma Todorov apud Bakhtin (1981, p. 95), é “carregado de uma 

pluralidade de sentidos muitas vezes embaraçantes”, não somente nos escritos do 

Círculo de Bakhtin, mas, igualmente, devido às diferentes maneiras como ele foi 

compreendido e retrabalhado por outros pesquisadores. É o que se verá a seguir. 

 

3.2.1 A cena de enunciação 

 

O conceito de “cena de enunciação” é uma interpretação, uma forma de 

materialização do dialogismo de Bakhtin. Em análise de discurso é utilizado para 

enfatizar que a enunciação acontece em um espaço estabelecido pelo gênero do 

discurso e sobre a dimensão em que esse discurso se constrói, que se coloca “em 

cena” e estabelece seu espaço próprio de enunciação. 

 Nessa perspectiva, o enunciador, em termos de discurso, não se constitui em 

um ponto de origem estável que se “expressa” dessa ou daquela maneira. 

Dominique Maingueneau (2010, p.205) afirma que é preciso levar em conta o que 
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ele chama de “cena de enunciação”, ou seja, um quadro profundamente interativo, 

em uma instituição discursiva inscrita em uma certa configuração cultural e que 

implica papéis, lugares e momentos de enunciação legítimos, um suporte material e 

um modo de circulação para o enunciado.  

O discurso pressupõe uma “cena de enunciação” para poder ser enunciado e, 

por seu turno, ele deve validá-la por sua própria enunciação: qualquer discurso, por 

seu próprio desdobramento, pretende instituir a situação de enunciação que o torna 

pertinente. 

A “cena de enunciação”, de acordo com o ponto de vista de Maingueneau 

(2010, p.205), integra três cenas: a “cena englobante”, a “cena genérica” e a 

“cenografia”. A primeira, a “cena englobante”, corresponde ao discurso e confere a 

ele um estatuto pragmático. Ele pode ser caracterizado como literário, religioso, 

filosófico, jornalístico etc. A segunda, a “cena genérica”, é a do contrato associado a 

um gênero, ao que o autor chama de “instituição discursiva”: a notícia, o editorial, o 

sermão, o guia turístico, a visita médica etc. E a terceira, a “cenografia”, não é 

imposta pelo gênero, mas é construída pelo próprio texto: um editorial pode ser 

enunciado por meio de uma cenografia professoral, por exemplo. 

O autor aponta ainda que alguns gêneros de discurso têm a cena de 

enunciação reduzida apenas à cena englobante e à cena genérica e dá como 

exemplos o despacho administrativo ou o relatório de um especialista.  

Por outro lado, ele admite que existem gêneros de discurso que têm maior 

possibilidade de apresentar cenografias que se afastam de um modelo 

preestabelecido. É importante mencionar aqui o discurso jornalístico, o discurso 

político e publicitário que mobilizam cenografias variadas. Para persuadir seu 

coenunciador (público), o enunciador (produtor do discurso) “deve captar seu 

imaginário, atribuir-lhe uma identidade invocando uma cena de fala valorizada” 

(MAINGUENEAU, 2010, p. 206). 

Nesta tese, o conceito de “cena de enunciação” será importante para situar 

fisicamente e caracterizar o gênero do discurso jornalístico. Além disso, explicar a 

contextualização das notícias a partir das variadas cenografias que ela apresenta. É 

na “cena de enunciação”, assim como na dramaturgia, que as vozes ganham espaço 

para se expressar e dialogar com outras vozes. E nos textos dos jornais que serão 

analisados, se verificará como eles “ocupam” espaços físicos, “se (inter)relacionam”, 

“dialogam” com outros textos e “disputam” a atenção do público leitor.  
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3.3 A intertextualidade 

 

Os diálogos sempre se constituem quando lançamos mão de textos que se 

cruzam e entrecruzam em combinações novas e variadas, de acordo com as nossas 

intenções. A intertextualidade faz parte de nossas práticas comunicativas. O 

propósito é compartilhar com o leitor, por exemplo, algum tipo de conhecimento. Mas 

para que isso aconteça, tanto de um lado quanto do outro, é preciso conhecimento 

dos outros textos com os quais o texto em questão, de alguma maneira, se 

relaciona. 

Todo texto, assim, está impregnado pelas intenções do autor, mas não deixa 

de estar relacionado a outros textos que lhe dão origem ou que estão presentes nele 

de maneiras e níveis variados, sob formas mais ou menos reconhecíveis. A relação 

entre eles, de forma particular, irá constituir um ou mais argumentos e assim uma 

estratégia argumentativa. 

  Nos estudos da Linguística de Texto, de acordo com Koch e Elias (2016, p. 

39) a intertextualidade é discutida em: a) sentido amplo, como um princípio 

constitutivo de todo e qualquer texto; b) sentido restrito, quando há remissão a 

outro(s) texto(s) efetivamente já produzido(s) e que faz(em) parte da memória social 

dos leitores. 

 Quanto à intertextualidade em sentido restrito, Koch (2016) estabelece os 

seguintes tipos: a) de conteúdo X de forma/ conteúdo; b) explícita X implícita; c) das 

semelhanças X das diferenças e d) com intertexto alheio, com intertexto próprio ou 

com intertexto atribuído a um enunciador genérico. 

 O primeiro tipo ocorre entre textos científicos de uma mesma área ou corrente 

do conhecimento, que servem de conceitos e expressões comuns, já definidos em 

outros textos daquela área ou corrente; entre matérias de jornais (e da mídia em 

geral), no mesmo dia ou no período de tempo em que dado assunto é focal; entre 

textos literários de uma mesma escola ou de um mesmo gênero (por exemplo, as 

epopeias). Tem-se intertextualidade de forma/conteúdo, por exemplo, quando o 

autor de um texto imita ou parodia, tendo em vista efeitos específicos, estilos, 

registros ou variedades de língua, como é o caso de textos que reproduzem a 

linguagem bíblica, a de determinado escritor ou de um dado segmento da sociedade 

(KOCH, 2016, p.62-63). 
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Com relação ao segundo tipo, a intertextualidade é explícita quando há 

citação da fonte. É o caso do discurso relatado, das citações e referências; nos 

resumos, resenhas e traduções; nas retomadas de textos de outros para 

argumentar, questionar. Na intertextualidade implícita não há citação expressa, 

cabendo ao leitor, no caso do texto, recuperar a memória para construir o sentido do 

texto, como no caso de alusões, paródias, paráfrases e ironias. (KOCH, 2016, p.63). 

O terceiro tipo, a intertextualidade das diferenças, é caracterizado quando o 

texto incorpora o intertexto para ridicularizá-lo, mostrar sua improcedência ou, pelo 

menos, colocá-lo em questão (paródia, ironia, estratégia argumentativa da 

concessão ou concordância parcial) e até mesmo subvertê-lo. (KOCH, 2016, p.63). 

Já o quarto tipo se realiza a partir do intertexto alheio, próprio ou atribuído a 

um enunciador genérico. Quanto aos dois primeiros, trata-se da intertextualidade por 

natureza quando o texto é de outra pessoa e de intra ou autotextualidade quando o 

texto referido é do próprio autor. No caso do enunciador genérico, o(s) texto(s) 

pode(m) fazer parte do repertório de uma comunidade. Por exemplo, ao utilizar-se 

um provérbio, produz-se uma “enunciação-eco” de um número ilimitado de 

enunciações anteriores do mesmo provérbio, cuja verdade é garantida pelo 

enunciador genérico, representante da opinião geral, da “vox populi”, do saber 

comum da coletividade. (KOCH, 2016, p.64). 

No caso específico do jornalismo, a intertextualidade desempenha um 

importante papel ao funcionar como recurso de autoridade. O que está em jogo na 

argumentação pretendida em um texto, seja ele informativo ou opinativo, é não 

apenas o dito, mas principalmente o responsável pelo dizer, a credibilidade do autor 

e das fontes selecionadas. 

Em temos de orientação argumentativa, a intertextualidade pode estar 

presente logo no título. Ele é o primeiro desencadeador de perspectivas sobre o 

texto. Assim, um título bem dado prepara o leitor para o que vai encontrar no texto, 

ativa na sua memória conhecimentos necessários para a compreensão da leitura, 

permite-lhe fazer previsões, levantar hipóteses, que, na leitura, vão ser testadas, 

confirmando-se ou não. (KOCH; ELIAS, 2016, p.52). 

Para as autoras fazer remissão a textos que fazem parte da memória social 

dos leitores é uma importante estratégia na construção dos argumentos, 
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principalmente quando, no próprio texto, se faz menção à fonte do intertexto, isto é, 

quando outro texto ou fragmento é citado, quando é reportado como tendo sido dito 

por outro(s), como acontece nas citações diretas ou indiretas. Marcada no texto por 

meio de expedientes gráficos ou linguísticos, a citação funciona como um recurso à 

autoridade para abalizar uma tese, para ser tomada como argumento para 

determinada conclusão. 

 

3.4 As marcas das heterogeneidades  

 

A concepção bakhtiniana de linguagem em que o dialogismo e a polifonia são 

alicerces necessariamente calcados num conceito de “outro” discursivo, ideológico e 

interacional atravessa a teoria da heterogeneidade de Authier-Revuez (1998).  Para 

a autora, a heterogeneidade está na raiz de toda a problemática da 

interdiscursividade como elemento constitutivo da discursividade e do sujeito.  

Uma premissa importante é a de que o discurso não é fechado nele mesmo.  

Ele se remete o tempo todo ao “outro”, aqui entendido como o outro/meu interlocutor 

e a outros discursos, produzidos em outro lugar e que atravessam toda enunciação. 

A partir dessa concepção, todo discurso é produto do interdiscurso. 

Segundo Authier-Revuez (1990, p. 25-42), a heterogeneidade é uma 

propriedade constitutiva (e não acidental, acessória) da linguagem; essa 

característica própria da linguagem pode ser apreendida no fio do discurso, na 

superfície, na materialidade linguística do enunciado, através de marcas, indícios 

que mostram/sinalizam o “outro”.  

A autora afirma que, ao se reconhecer o discurso como heterogêneo, o sujeito 

divide o espaço com o outro. Ao falar ou escrever, o sujeito faz uma negociação 

delimitando, localizando no próprio discurso que produz o espaço desse outro para 

indicar o território que é dele próprio. Essa delimitação pode ser feita a partir de 

formas marcadas e não marcadas.  

As formas marcadas, para Authier-Revuez (1990), se apresentam em duas 

categorias. A primeira delas está presente no discurso direto (verbo de dizer + dois 

pontos), no discurso indireto (os conectivos que ou se + mudança nos tempos 

verbais e formas pronominais) e nas expressões que indicam a origem da voz 

(segundo, conforme, do ponto de vista de etc.). 
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 A segunda categoria apresenta marcas gráficas como aspas, parênteses, 

itálico, negrito, expressões de outra língua (macarrão al sugo), o registro familiar em 

um discurso formal, acadêmico e vice-versa, o uso de gírias, jargões técnicos em 

discursos em que essas expressões causam estranhamento, as diferentes formas 

de metalinguagem, de ajuste da palavra ao contexto, etc. 

Já a outra classe de heterogeneidade, a não marcada, se manifesta, por 

exemplo, no discurso indireto livre, na ironia, na imitação, no pastiche, em que 

fronteiras entre os interlocutores não estão bem delimitadas. Então, para entender 

os discursos, é necessário recorrer aos diferentes contextos. A fronteira, ao ficar 

diluída, faz com que a identidade dos discursos fique ameaçada, podendo gerar 

incompreensão ou construção de sentidos equivocados. 

As marcas das heterogeneidades serão importantes na análise das páginas 

dos jornais para se verificar, por exemplo, como as declarações das fontes (dos 

cidadãos, especialistas e autoridades) foram utilizadas de forma direta e indireta 

para dar credibilidade às notícias e como foram apresentadas as expressões 

populares, gírias, jargões e recursos gráficos na prática do INFOtenimento.  

 

3.5 A argumentação 

 

O ser humano é por natureza dotado de razão e vontade e constantemente 

avalia, julga, critica e forma juízos de valor. E por meio do discurso, tido aqui como 

ação verbal dotada de intencionalidade, tenta influir sobre o comportamento do outro 

ou fazer com que ele compartilhe de determinadas opiniões. A neutralidade no caso 

do discurso é apenas um mito, pois ao se pretender “neutro”, ingênuo, contém 

também uma ideologia: a da própria objetividade. 

Nesse sentido, argumentar se constitui em ação de linguagem fundamental 

para tentar influenciar o interlocutor a partir da apresentação e organização de 

ideias, da estruturação do raciocínio orientado em defesa de uma tese ou ponto de 

vista. Quanto mais sustentado em provas, como fatos, exemplos, opiniões relatadas, 

dados estatísticos, mais chances o discurso tem de ser bem-sucedido. 

Mas argumentar não se apresenta como um ato isolado e pressupõe 

intencionalidade e aceitabilidade. De um lado está o autor que constrói argumentos 

para influenciar o interlocutor e conseguir seu intento. Do outro está o interlocutor, 
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que tem a liberdade de considerar ou não a validade dos argumentos, de aceitar ou 

não a tese defendida, numa postura que não remete à ideia de passividade ou 

simplesmente à emoção. 

Koch (2011, p. 21) afirma que a argumentação constitui atividade estruturante 

de todo e qualquer discurso, já que a progressão deste se dá, justamente, por meio 

das articulações argumentativas, de modo que se deve considerar a orientação 

argumentativa dos enunciados que compõem um texto como fator básico não só de 

coesão, mas, principalmente, de coerência textual.  

Para Amossy (2011, p. 130), a argumentação é entendida como a tentativa de 

modificar, de reorientar, ou mais simplesmente, de reforçar, pelos recursos da 

linguagem, a visão das coisas da parte do alocutário. Mas ressalta que é preciso 

fazer aderir não somente a uma tese, mas também a modos de pensar, de ver, de 

sentir.  

Essa ampliação permite à argumentação, tomada como sinônimo de 
retórica ou de arte de persuadir, tratar do vasto leque de discursos, tanto os 
privados quanto os públicos, que circulam no espaço contemporâneo, e 
reivindicar seu lugar nas Ciências da Linguagem sem precisar recorrer à 
psicologia ou à psicologia social (AMOSSY, 2011, p. 130). 

 

O discurso argumentativo, segundo a autora, não se desenrola no espaço 

abstrato da lógica pura, mas em uma situação de comunicação em que o locutor 

apresenta seu ponto de vista na língua natural com todos os seus recursos, que 

compreendem tanto o uso de conectores ou de dêiticos, quanto a pressuposição e o 

implícito, as marcas de estereotipia, a ambiguidade, a polissemia, a metáfora, a 

repetição, o ritmo. “O modo como o texto assimila a fala do outro pelas numerosas 

vias do discurso relatado, do discurso direto, ou da citação ao indireto livre, é 

primordial” (AMOSSY, 2011, p.133).  

Outra questão apontada é de que é preciso distinguir entre a intenção e a 

dimensão argumentativa, ou seja, é preciso diferenciar entre a estratégia de 

persuasão programada e a tendência de todo discurso a orientar os modos de ver 

do(s) parceiro(s). É o caso, por exemplo, do anúncio publicitário, em que se 

pretende apresentar um produto ou serviço de maneira mais atraente e positiva 

possível, de modo a convencer públicos a adquiri-lo e consumi-lo. 

No caso da dimensão argumentativa, as coisas apresentam-se de forma 

diferente. A estratégia de persuasão não é feita de forma direta. Pelo contrário, é 

feita de uma maneira indireta e, muitas vezes, não é admitida. Por exemplo, é o que 
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se encontra nos relatos de experiências vividas em diários e viagens, conversas 

familiares, testemunhos de situações e outros. São discursos destinados a informar, 

descrever, narrar, testemunhar. O propósito é direcionar o olhar do alocutário, de 

modo a fazê-lo perceber as coisas de uma certa maneira.  

A autora retoma o conceito da heterogeneidade constitutiva como um dos 

fundamentos da fala argumentativa na medida em que reage à palavra do outro, 

para retomá-la, modificá-la ou refutá-la. E diz que é importante conhecer a essência 

do que é dito ou escrito em uma sociedade sobre o tema posto em questão. 

Cabe então ao analista do discurso examinar a organização textual que 

determina o emprego da argumentação e a maneira como o locutor escolheu dispor 

os elementos de seu discurso levando em consideração o seu auditório. As formas 

de transmissão se revestem de formas diferentes, adquirem sentido e impacto 

diferentes quando se moldam em um formato de comunicação e em um dispositivo 

de enunciação particular (AMOSSY, 2011, p. 139).  

Nesse contexto, o analista precisa levar em conta a especificidade do texto, 

do gênero a que ele pertence, da estética em que ele se inscreve ou com a qual ele 

contribui em sua elaboração.    

Fiorin (2015, p. 259) retoma os princípios constituintes do discurso. Ele afirma 

que a enunciação é a instância de mediação não só entre a língua e o discurso, mas 

também entre as virtualidades e a atualidade discursiva, ou seja, entre os universais 

discursivos e sua concretização. A concretização desses “universais”, segundo ele, 

constitui o que se chama de nível discursivo.  

 
Nele estudam-se as projeções da enunciação no enunciado, os 
procedimentos de instalação de tempo, pessoa e espaço no texto; as 
relações entre enunciador e enunciatário, ou seja, os problemas de 
argumentação; a organização semântica mais superficial, que constrói 
textos predominantemente abstratos (denominados temáticos, como os 
filosóficos, os científicos) e textos preponderantemente concretos 
(chamados figurativos, como os literários, os noticiosos) (FIORIN, 2015, p. 
259). 

 

Em relação à argumentação, o autor estabelece duas fases da narrativa: a 

fase de manipulação e de sanção. De um lado, a fase de manipulação é a que um 

sujeito leva outro a dever ou querer fazer/ser. De outro está a fase da sanção, em 

que se estabelece a verdade ou não de um enunciado. Para ele, as duas fases 

estão presentes em todos os níveis enunciativos: o do enunciador e do enunciatário; 

o do narrador e o do narratário; o do interlocutor e do interlocutário. 
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Ainda segundo Fiorin (2015), os procedimentos argumentativos podem ser 

estudados como organizações discursivas e podem, então, ser descritos de maneira 

bastante fina com uma metalinguagem bem precisa. “Os textos em terceira pessoa, 

aqueles em que o narrador não se enuncia no enunciado, criam um efeito de 

objetividade. Por isso, as notícias de jornal não permitem a narração em primeira 

pessoa”. (FIORIN, 2015, p.260). 

A argumentação para Charaudeau (2008) se estrutura a partir de três tipos de 

asserção: a asserção de partida, a asserção de chegada e a asserção de passagem. 

A asserção de partida é o dado ou premissa, ou seja, um fato do qual decorre 

uma consequência. A asserção de passagem, que se encontra geralmente implícita, 

pode ser chamada de prova, inferência ou argumento com a função de justificar a 

relação entre asserção de partida e a asserção de chegada, ou seja, a conclusão. Já 

a asserção de chegada é a conclusão que representa o que deve ser aceito em 

decorrência da asserção de partida, logo diz respeito à legitimidade da proposta. 

Em termos de classificação, de acordo com Marina Silva (2016), a 

argumentação, de uma maneira mais geral, pode ser de três tipos: por citação, 

comprovação ou por raciocínio lógico. 

A primeira forma, a argumentação por citação, está relacionada à defesa de 

uma ideia. Normalmente tem-se a procura por especialistas, pessoas “consagradas” 

para abordar o tema em evidência. O discurso normalmente apresenta menções de 

uma informação extraída de outra fonte. Por exemplo, para se abordar temas da 

análise de discurso, é preciso recorrer aos especialistas da área e aos autores 

conhecidos por abordar o assunto. E normalmente eles são citados como 

referências. É importante neste caso selecionar bem os discursos a serem 

mencionados para consolidar a estratégia de argumentação. 

Na argumentação por comprovação, a sustentação se dá a partir de 

elementos comprobatórios como dados, estatísticas e percentuais. Explora-se o 

recurso da comprovação quando o objetivo é afirmar, atestar algo com informações 

confiáveis a partir de instituições especializadas, com credibilidade, como no caso 

de uma pesquisa, e contestar pontos de vista equivocados.  

Já a argumentação por raciocínio lógico se baseia na criação de relações de 

causa e efeito, um recurso utilizado para demonstrar que uma conclusão afirmada 

no discurso é necessária, e não fruto de uma interpretação pessoal que pode ser 
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contestada. Para isso é necessário o conhecimento sobre a questão ou o tema 

proposto, fundamentos para que a argumentação seja realizada com sucesso. No 

caso específico da cobertura dos jornais, muitos especialistas foram convidados 

para tentar explicar a conjuntura político-econômica e evidenciaram cenários, na 

maioria desfavoráveis, para a continuação do governo e a necessidade de uma 

intervenção, no caso o impeachment. 

Até aqui vimos conceitos e teorias importantes para a análise discursiva de 

uma forma geral. Ou seja, poderiam ser aplicados em qualquer tipo de discurso. Mas 

e o discurso jornalístico? Como ele se caracteriza e como essas premissas são 

importantes para analisar os objetos empíricos desta tese? É o que veremos a 

seguir. 

 

3.6 A caracterização do discurso jornalístico  

 

O jornalismo constitui-se como um ator social nas mais variadas instâncias 

das ações humanas, informando e obtendo informações, em um processo sem fim e 

em que estão inscritas possibilidades de simbolização do mundo. Historicamente, o 

jornalismo considerado tradicional, ou de referência, caso dos jornais selecionados 

para análise nesta tese, ainda está relacionado às proposições da corrente literária 

do realismo, a partir da segunda metade do século XIX.  

 

Como o romance realista, o jornalismo recorre a uma circulação plural de 

memórias e discursos, a formas estabilizadas de relato, a uma organização 

da notícia em torno de pessoas, das suas circunstâncias expressa no lead 

canônico de informação, onde são obrigatórios os elementos quem, o quê, 

onde e quando. (PONTE, 2005, p. 47). 

 

Nesse sentido, o jornalismo confirma o seu caráter de discurso comunitário e, 

como tal, apresenta-se contaminado, atravessado por outras modalidades 

discursivas. O discurso jornalístico, assim como outras produções humanas 

centradas na linguagem, é um operador simbólico. Sob o ponto de vista da estrutura 

organizacional da empresa jornalística, ele se constrói a partir do estabelecimento 

de uma linha editorial, ou seja, a forma e o conteúdo que a notícia deve ter, levando-

se em consideração os princípios socioeconômicos preconizados pelos 

proprietários. Ao mesmo tempo, não pode perder de vista os públicos que pretende 

atingir.  
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Aqui faz-se necessário explicar que as narrativas jornalísticas se dirigem a 

públicos vários e indeterminados, que, mesmo intuídos ou idealizados, constituem-

se na referência concreta que levará a marcas discursivas bem delimitadas. Mcquail 

considera o jornalismo como: 

 

um gênero discursivo com identidade reconhecida por produtores e 
consumidores, relacionada com as suas finalidades, forma (extensão, ritmo, 
estrutura formal, linguagem, etc.), significado (referência à realidade), 
estrutura narrativa familiar ou sequência de ações inspiradas num conjunto 
previsível de imagens e num repertório de variantes de temas básicos 
(McQUAIL apud PONTE, 2005, p. 34). 

 

Depois de assumir o dialogismo nos discursos na perspectiva de Bakhtin 

(1952-53), é preciso explicar como isso se dá mais especificamente no discurso 

jornalístico.  

Trata-se de um discurso marcado por um caráter de referencialidade, 

reportado para uma terceira pessoa como um destinatário efetivo, mesmo que 

aparentemente seja indeterminado. Isto é, o jornalismo fala de um terceiro, algo que 

lhe é exterior na tentativa de afirmar sua objetividade e neutralidade no tratamento 

dos fatos. E nessa construção da coerência referencial produz-se uma 

verossimilhança com o intuito de satisfazer as pretensões de informação e de 

credibilidade, ancoradas por uma coesão interna dos processos de descrever e de 

narrar. É a partir da descrição, e consequentemente da ilusão referencial, que se 

estabelecem as condições necessárias para o jornalismo instituir a sua forma de 

representação da realidade. 

A validação desse discurso, por sua vez, é estabelecida a partir da 

intersubjetividade, o grau de formalidade da linguagem usada, a atitude do produtor 

do texto, o nível de conhecimentos nele implícitos que pode ser legitimada ou 

contestada pelo(s) público(s). 

O discurso jornalístico, como muitos outros discursos, é também marcado 

pelos jogos de poder e disputas dos significados. E isso tem uma relevância 

considerável em se tratando principalmente da editoria de Política de um jornal, 

objeto de estudo desta tese.  

O discurso jornalístico, conforme visto anteriormente, constitui-se por 

representações do mundo pela linguagem e, por assim ser, apresenta diferentes 

textos e vozes e é caracterizado por ser um discurso social, ou seja, por excelência 
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é um discurso de cruzamentos, de contribuições de diferentes formações 

discursivas, de disputa de significados afetados por circunstâncias contextuais.  

Nesse sentido de interlocução, o jornalismo dialoga com leitores, com fontes, 

com organizações sociais, com governos, com religiões, com uma quantidade 

ilimitada de atores sociais. A partir dessa constatação, chega-se a outro ponto 

importante: a heterogeneidade do discurso. 

Os conceitos de Amossy (2011) e Authier-Revuez (1990), que dizem respeito 

à heterogeneidade do discurso e às respectivas formas marcadas, têm grande 

importância na análise do discurso jornalístico. Por exemplo, tem-se a questão da 

interdiscursividade no fazer jornalístico por parte do repórter e do editor, o discurso 

reportado das fontes em suas variadas vozes de forma direta e indireta e o uso de 

recursos como estrangeirismos, ditados e mesmo a ironia, o deboche e a crítica 

disfarçados de discursos “imparciais”.  

O conceito de cena de enunciação de Maingueneau (2010), embora seja mais 

complexo e referente a muitos tipos de discurso, também é extremamente 

importante em se tratando do discurso jornalístico. As capas e as páginas de jornais 

impressos, por exemplo, se constituem em cenas de enunciação primárias, isto é, a 

partir de uma visão e uma análise mais geral, macro. A partir delas, outras cenas de 

enunciação dentro dessas consideradas de nível macro, e as respectivas cenas 

englobantes, cenas genéricas e cenografias, são verificadas e podem ser 

observadas e analisadas, de acordo com os temas selecionados das reportagens. 

Os três veículos em questão (Folha de S. Paulo, O Globo e O Tempo) têm 

como característica básica a prática do jornalismo tradicional ou de referência. Isso 

pressupõe um discurso “mais sóbrio” e que segue os modelos cânones da proposta 

de se tentar reconstituir um fato a partir da “objetividade” e “imparcialidade”. Por 

outro lado, mesmo apresentando esses elementos, a análise tem como objetivo 

também identificar e verificar como esses discursos, vistos a partir da cena de 

enunciação, foram e encontram-se cada vez mais contaminados e/ou atravessados 

por outros, principalmente pelo discurso da instrumentalização e do INFOtenimento 

(informação e entretenimento). 

A análise individual das cenas de enunciação dos temas selecionados servirá 

também para restituir e caracterizar uma cena de enunciação maior, mais ampla, em 

que os discursos apresentados nas capas e nas páginas aparentemente isolados 

explicitam, ao mesmo tempo, uma coordenação de enunciações e discursos, e 
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assim uma orquestração, uma articulação de um discurso maior, por exemplo, em 

favor da desqualificação do governo e da imagem da presidente Dilma Rousseff e 

consequentemente do pedido de impeachment, suportado ideológica e 

financeiramente por grandes anunciantes. 

Os conceitos e a classificação dos principais tipos de argumentação, mesmo 

que apresentados de forma geral para vários tipos de discurso, certamente estão 

relacionados e são fundamentais para a análise do discurso jornalístico. Argumentar 

é o princípio básico do jornalismo, seja na sua instância informativa, interpretativa ou 

opinativa.  

E em sua dimensão argumentativa, a estratégia de persuasão não é feita de 

forma direta. Pelo contrário, o convencimento necessário é feito a partir de uma 

maneira indireta e, muitas vezes, não é admitida. Mas para isso, os jornalistas, de 

maneira geral, aqui em suas várias funções, lançam mão em suas narrativas de 

relações de autoridade e causais, definições, analogias, intimidações e ameaças, 

manipulações, dão exemplos, ilustrações, fazem desqualificações e utilizam várias 

figuras de retórica. 

Mas os tipos de argumentação não se apresentam de maneira isolada. É 

importante dizer que os argumentos podem ser articulados em um movimento em 

favor de outros maiores para tentar convencer o seu auditório (por exemplo, os 

leitores de um jornal). 

 

3.6.1 O discurso da instrumentalização e do INFOtenimento no jornalismo 

 

 De acordo com o que foi apresentado no capítulo 2, mais especificamente no 

item 2.4, as notícias servem a determinados interesses políticos. E nesse uso 

político do jornalismo, o discurso adotado pelos veículos considerados tradicionais, 

ou de referência, desempenha um importante papel. 

 Durante muito tempo os jornais impressos evitaram se manifestar 

explicitamente em termos de posicionamento político para não desagradar parte dos 

leitores e posteriormente perder importantes fatias de mercado. Era uma questão de 

sobrevivência a partir de questões econômicas. 

Mas a cobertura do jornalismo político, principalmente do jornalismo impresso, 

parece ter retornado ao período anterior ao de 1964, se posicionando 

contrariamente, por exemplo, aos governos do Partido dos Trabalhadores. 
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 O primeiro grande sinal dessa mudança de discurso se deu nas 

manifestações registradas no Brasil em junho de 2013. A cobertura política 

evidenciou cada vez mais os problemas de administração do primeiro governo 

Dilma, de modo a influenciar o clima das eleições presidenciais de outubro de 2014. 

No caso específico do segundo turno dessas eleições, com o realinhamento 

dos acordos entre os partidos, as candidaturas foram, em parte de maneira implícita 

e em outros casos de maneira explícita, colocadas pelos veículos respectivamente 

como de “esquerda”, no caso da reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT), e de 

“direita”, em relação ao senador Aécio Neves. 

A polarização se dá de maneira discursiva nos veículos por meio de títulos e 

textos aparentemente imparciais, mas que se mostram tendenciosos. Além disso, a 

utilização das vozes dos cidadãos, até então personagens anônimos, e até de 

celebridades e influenciadores de opinião como apoiadores deste ou daquele 

candidato. Nessa perspectiva as vozes dissonantes são silenciadas ou colocadas 

em segundo plano, tendo a importância relativizada. 

A estruturação dos argumentos, a partir das vozes das ruas e de especialistas 

em política, fez com que, por exemplo, os três veículos apresentados como objeto 

empírico desta tese se posicionassem nas eleições de 2014 em favor da candidatura 

do senador Aécio Neves.   

Para auxiliar nessa instrumentalização do discurso, os referidos jornais 

também lançaram mão de recursos outros além do verbal. Em um processo de nova 

espetacularização, com o uso da tecnologia, os veículos também adotaram as 

estratégias do entretenimento (INFOtenimento), como se verá a seguir. 

 

Ouve-se hoje em dia a proclamação de que o logos, a argumentação 
racional que pretende persuadir pelas vias do argumento e da prova, está 
em declínio, e que está sendo substituída, na esfera pública, pelo ethos – a 
elaboração pelo locutor de uma imagem favorável de sua pessoa destinada 
a lhe conferir poder e influência – e pelo pathos – discurso que se endereça 
ao sentimento do auditório em detrimento da reflexão (AMOSSY, 2011, 
p.134). 

 

A citação anterior coloca em questão os princípios do INFOtenimento, em que 

identifica mudanças dos processos cognitivos da nova geração de receptores, 

cidadãos/leitores/consumidores do que se convencionou chamar de sociedade da 

informação.O discurso do INFOtenimento, pelo seu caráter híbrido, tem como 

intenção interagir de forma cada vez mais intensa e satisfazer os interesses e 
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necessidades de informar e entreter os atuais públicos receptores (interlocutores). 

Uma mesma notícia pode informar, entretendo, ou entreter por meio da informação. 

De acordo com Dejavite (2006, p.46), o aparecimento desses conteúdos 

deve-se também à necessidade de interagir com leitores a serem mais atingidos e 

com aqueles potenciais que não têm o hábito, por exemplo, de ler um veículo 

impresso (neste caso, um jornal). 

O “diálogo” com os leitores ainda se dá no âmbito racional, mas há um limite 

“borrado” com espaço nessa modalidade de discurso para a distração, o prazer, a 

diversão, ao se promover o apelo à fuga para uma realidade diferente a partir de 

técnica da própria ficção. Dejavite (2006, p.42) afirma que o conteúdo dessa 

especialização é definido de acordo com a narrativa da matéria (quando essa lança 

mão de recursos como a personalização, a dramatização, o segredo, o contar em 

capítulos) e também de acordo com os conteúdos (assuntos). 

Percebe-se então que os enunciadores, no caso do jornalismo impresso, o 

repórter e o editor em uma primeira análise, utilizam um conjunto de estratégias para 

“fisgar” os enunciatários a partir da emoção, da fruição, da sensação. 

O INFOtenimento também apresenta questões importantes ao convocar o 

discurso do “outro”. No jornalismo considerado de referência, as chamadas fontes 

(especialistas, profissionais consagrados, instituições de credibilidade) são 

convocadas, principalmente pelo repórter, para abordar determinados assuntos, 

opinar e assim dar mais consistência e credibilidade à notícia. 

Na perspectiva do INFOtenimento, o escopo das fontes é ampliado. Além dos 

especialistas e das instituições são convocadas as pessoas consideradas de 

destaque na sociedade, as celebridades e as subcelebridades, quando não o 

cidadão comum, com o objetivo específico de “humanizar” o discurso (a notícia), 

gerar proximidade com os enunciatários (leitores-consumidores) e até mesmo 

influenciar as suas opiniões sobre determinados temas. Isso muitas vezes também 

se dá com a reputação do próprio enunciador, no caso o repórter. Muitos tendem a 

acreditar e aceitar o que está sendo veiculado, porque “fulano” tem credibilidade no 

mercado ou é famoso o suficiente para ser tratado como tal. 

Outro aspecto caracterizador do INFOtenimento está nos tipos de 

argumentação utilizados para convencer, alterar a opinião ou o comportamento de 

alguém por algum motivo. E isso não seria diferente em uma proposta de jornalismo 

que tem por princípio oferecer ao mesmo tempo informação e entretenimento. 
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Também já se abordou a enormidade de tipos de enunciação e a seleção de 

alguns deles para a análise das capas e páginas das editorias dos jornais propostos 

para esta tese. Por se apresentar como um modelo típico de hibridização, as formas 

de argumentação podem se articular, de modo a convencer os enunciatários 

(leitores-consumidores).  

 

A fotografia, a própria diagramação, o infográfico, a tabela, a ilustração e o 
gráfico são outros exemplos, que muitas vezes, falam mais ao leitor do que 
o texto, porém de uma maneira light, amena, oferecendo a imagem, os 
números, as cores, o inusitado, o contraponto: isso porque ao mesmo 
tempo ilustram e dão credibilidade à informação. (DEJAVITE, 2006, p.42) 

 

Os elementos não verbais, ao se integrarem, ao se articularem com os 

verbais, promovem o que se pode chamar de “movimento argumentativo”, uma 

estratégia em favor de um argumento maior, macro, em relação a um tema. Isso de 

certa forma já acontecia no jornalismo de referência em algumas editorias como de 

cultura e esporte, mas na proposta do INFOtenimento tem se potencializado e vem 

ganhando cada vez mais espaço, atingindo editorias tradicionais como a de 

economia e política. 
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4 O CONTEXTO POLÍTICO, O CORPUS E A METODOLOGIA 

 

4.1 A importância do contexto político na definição e seleção do corpus  

 

 As manifestações registradas no Brasil em junho de 2013 representaram 

muito mais do que a ida às ruas por uma parcela da população para pedir a redução 

dos valores das tarifas de ônibus e a não realização da Copa do Mundo Fifa 2014. 

Elas marcaram um ponto de virada ideológico e das altas taxas de aprovação aos 

presidentes dos governos petistas e o início do processo de uma nova polarização 

política no país.  

 O surgimento e a popularização da internet e, principalmente, das mídias 

sociais (também chamadas de redes sociais), fizeram com que novas formas de 

convocação e mobilização social surgissem e ocupassem lugar nesse cenário de 

manifestações populares. Assim como houve novidades nos processos de 

convocação e adesão aos movimentos, a mídia tradicional se viu inicialmente 

surpreendida na cobertura desses novos movimentos e protestos. Mas logo tratou 

de explorar e se (re)apropriar do conteúdo veiculado nas mídias sociais alternativas. 

 De acordo com Jessé Souza (2016), é no mês de junho de 2013 que ocorre o 

delineamento geral de todas as forças que se articulariam para o golpe de abril de 

2016. Principalmente a consolidação da aliança entre a mídia e a classe média 

conservadora.  

A mídia passou, a partir de junho de 2013, a se associar às instituições do 
aparelho jurídico-policial no processo de deslegitimar o governo eleito. 
Palavras de ordem como “Muda Brasil”, como forma cifrada de invocar a 
verdadeira bandeira – “Muda (de governo) Brasil” – passaram a dominar o 
imaginário das manifestações. A corrupção ganhava cada vez mais 
proeminência, e os gastos com saúde e educação – que nunca haviam sido 
tão expressivos como agora – eram sempre mencionados de modo negativo 
ao governo. Ocorre, na realidade, uma inversão de perspectivas que não 
deixa de confundir a todos: o governo federal que havia investido em 
educação e saúde passa a ser a vítima única da atenção midiática que, 
conscientemente e de caso pensado, confunde e embaralha as 
competências federativas de tal modo a que toda culpa caiba unicamente 
ao governo federal. (SOUZA, 2016, p.94). 

 

 As novas formas de organização de protestos e a movimentação social e 

política influenciaram o clima das eleições presidenciais de outubro de 2014. Os 

candidatos perceberam a importância das mídias sociais e investiram esforços e 

recursos para reivindicarem a preferência do eleitorado. Os três principais 
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candidatos, Dilma Rousseff (PT), Aécio Neves (PSDB) e Eduardo Campos (PSB), 

depois substituído por Marina Silva (PSB), estabeleceram também uma disputa pelo 

discurso de Democracia. 

 O segundo turno teve como protagonistas a presidente Dilma Rousseff e o 

senador Aécio Neves. O realinhamento dos acordos políticos acabou por posicionar 

as candidaturas respectivamente como de “esquerda” e de “direita”. Essa 

polarização foi percebida nas mídias tradicionais e alternativas, com a adoção, por 

parte de celebridades, personagens anônimos e midiáticos, de discursos distintos 

entre os eleitores ou apoiadores dos dois candidatos. Foram registradas opções 

político-partidárias e discursos com tons que se aproximavam de um posicionamento 

mais radical e até mesmo antidemocrático. 

 Minas Gerais, estado natal dos dois candidatos, mas considerado “território 

demarcado” de Aécio Neves pelos dois governos estaduais e eleição do sucessor, 

foi o marco geográfico da eleição. O segundo maior colégio eleitoral do Brasil, de 

acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, historicamente, com grande 

influência nos resultados de eleições presidenciais no País, foi decisivo para a vitória 

de Dilma Rousseff. Os números finais, segundo o TSE, registraram 54.501.118 

(51,64%) para Dilma Rousseff e 51.041.155 (48,36%) para Aécio Neves. 

Com a reeleição, o governo passou a enfrentar problemas no início do 

segundo mandato: o desenrolar das investigações de corrupção na Petrobras 

(Operação Lava Jato), ajustes fiscais devido à crise econômica com ameaça de 

cortes de benefícios como o Bolsa-Família e acusações de estelionato eleitoral, com 

promessas feitas e que não poderiam, não seriam cumpridas.  

A polarização discursiva, registrada anteriormente, continuou a ocupar 

espaços nas mídias tradicionais e nas mídias sociais alternativas provocando as 

mais diversas reações. Por um lado, à direita, o que o jornalista Paulo Henrique 

Amorim convencionou chamar de Partido da Imprensa Golpista (PIG), composto 

pelos principais veículos tradicionais brasileiros, em oposição aos veículos “da 

esquerda”, capitaneados por veículos emergentes alternativos das mídias sociais. 

Mas não foi apenas uma questão política. Segundo o Jornal Digital 247 

(2017), em 2015, o governo Dilma cortou R$ 206 milhões em publicidade da Rede 

Globo e suas cinco TVs abertas (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília e 

Recife). A revista Veja, um dos veículos que mais defendeu a campanha do 

impeachment, perdeu 78% dos recursos de propaganda do governo federal – de R$ 
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21,2 milhões, em 2014, para R$ 4,6 milhões em 2015. O gasto total com o segmento 

revistas caiu de R$ 116 milhões, em 2014, para R$ 66 milhões (43%) no ano 

seguinte. O mesmo aconteceu com os jornais impressos – O Globo, Folha de S. 

Paulo, O Estado de S. Paulo e Valor Econômico – receberam R$ 55,8 milhões a 

menos em 2015. E a situação não foi diferente até abril de 2016, momento em que 

se deu o processo de impeachment. 

Não bastasse o enfrentamento com a mídia, principalmente a tradicional, o 

governo passou a enfrentar novos inimigos com o delineamento de uma outra 

aliança com um importante papel, segundo Souza (2016), a partir do apoio midiático 

para a derrubada da PEC 375. 

 

A aliança que se descortina, a partir do apoio midiático à derrubada da PEC 
37 – que na pesquisa Ibope citada antes não havia sido mencionada por 
ninguém como razão espontânea de ida às ruas –, é o conluio com o 
aparelho jurídico-policial do Estado. Essa última aliança se constrói 
especialmente no decorrer do ano de 2015 como produto da divisão de 
trabalho, com o fito de deslegitimar o governo eleito, o que a operação Lava 
Jato permite levar a cabo com retumbante sucesso. (SOUZA, 2016, p.95). 

 

Ainda de acordo com o autor, o resultado dessa votação, a derrota de 430 

votos a 9, estabeleceu o começo de um “namoro ardente” entre a mídia e 

corporações jurídico-policiais do Estado, que caminhou para uma “lua de mel” que 

prometia casamento duradouro e feliz. “A partir desse instante, o golpe se deu sob a 

forma de parceria entre a mídia e o aparelho repressivo do Estado” (SOUZA, 2016, 

p.107). 

A partir da observação sistemática das edições dos jornais Folha de S. Paulo, 

O Globo e O Tempo o que se percebe, principalmente no mês de março de 2016, 

um movimento quantitativo e qualitativo na cobertura de fatos considerados pelo 

próprio discurso dos veículos como “escândalos”, de modo a fragilizar e prejudicar a 

imagem do governo e da presidente e incitar o processo de impeachment. Isso 

poderia passar despercebido como uma inferência ou até mesmo justificativa de 

uma “coincidência” se a própria mídia não explicitasse e repetisse o discurso de 

alguns partidos políticos e setores da sociedade. 

Em relação a isso, dois episódios históricos foram resgatados, a fim de dar 

                                                           
5 A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 37/2011 tinha o objetivo de limitar a investigação de 

crimes à polícia, impedindo que isso fosse realizado pelo Ministério Público. A emenda que seria 
feita no artigo 144 da Constituição d... -  



70 
 

suporte ao discurso de ataque para fragilizar o governo e promover o discurso pró-

impeachment. Quando houve a cobertura de “escândalos” relacionados à base 

partidária do governo ou envolvendo membros como Delcídio do Amaral e Lula, os 

jornais se valeram de referências ao escândalo político americano de Watergate no 

governo Nixon. 

Em outros momentos, como nas manifestações contra o governo e pró-

impeachment houve um tipo de cobertura que privilegiava o discurso em 

comemoração ao golpe de 1964, que estava completando simbolicamente 52 anos, 

e o pedido de intervenção e até mesmo volta dos militares ao poder. 

Um fato que também chamou a atenção na pesquisa documental e na 

observação direta foi o investimento em anúncios publicitários e em recursos de 

editoração eletrônica como infográficos, aplicação de fotos tratadas e ilustrações 

para a elaboração de páginas bem diagramadas e que se assemelhavam a outros 

veículos, como revistas do tipo Superinteressante6, revistas em quadrinhos e 

fotonovelas. 

A partir dessas pistas e constatações, optou-se por estabelecer como corpus 

as edições dos jornais Folha de S. Paulo, O Globo e O Tempo do mês de março de 

2016. Em se tratando muitos exemplares e capas, notícias, anúncios e informes, 

optou-se por analisar temas selecionados pela relevância, pelos desdobramentos e 

repercussões que causaram na mídia e na sociedade. 

 

4.2 A natureza metodológica 

 

O método de abordagem adotado nesta tese é o hipotético-dedutivo. Segundo 

Marconi e Lakatos (2001, p.106), ele se inicia pela percepção de uma lacuna nos 

conhecimentos acerca da qual formula hipóteses e, pelo processo de inferência 

dedutiva, testa a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese. 

Pretende-se então comprovar a hipótese da orquestração de um “golpe 

midiático” em favor do impeachment da presidente Dilma Rouseff, a partir da análise 

do uso político do jornalismo e da instrumentalização da notícia com o uso de 

estratégias do entretenimento (INFOtenimento) e da publicidade (publijornalismo) 

                                                           
6 Criada em 1988, a Superinteressante é uma revista mensal com artigos e reportagens nas áreas de 

ciências exatas e biológicas e de ciências humanas e sociais. A partir de 1995 passou a investir em 
infográficos (gráficos em 3D), sendo premiada muitas vezes.  A Super hoje ultrapassa 400 000 
exemplares mensais - a terceira maior revista da Editora Abril (atrás apenas de Veja e Cláudia). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_exatas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_biol%C3%B3gicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_humanas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_sociais
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nas capas, anúncios, informes e notícias das edições de março de 2016 dos jornais 

Folha de S. Paulo, O Globo e O Tempo.  

Em termos de procedimentos metodológicos, realizou-se primeiramente uma 

revisão das principais referências de Jornalismo e de Linguística. O objetivo foi 

levantar, pesquisar e recuperar importantes conceitos das duas áreas de 

conhecimento e assim fundamentar, estruturar o referencial teórico desta pesquisa. 

O levantamento/pesquisa/revisão das referências permite a atualização sobre o 

tema a ser pesquisado e embasamento sob o ponto de vista teórico-conceitual. A 

consulta às referências é um dos primeiros passos para o desenvolvimento de uma 

pesquisa. Já a revisão da literatura é uma atividade contínua e constante em todo o 

trabalho acadêmico e de pesquisa.  

No Jornalismo, foram revistos e atualizados conceitos como o acontecimento, 

os critérios de noticiabilidade e valores notícia, jornalismo político, jornalismo de 

referência, a importância da capa e dos títulos, a estruturação das notícias, o uso 

político do jornalismo e a instrumentalização da notícia, a informação e o 

entretenimento (INFOtenimento) e a hibridação do jornalismo com a publicidade no 

publijornalismo. Além disso, teorias do jornalismo como a do Agendamento (Agenda-

setting), Definidores Primários e Espiral do Silêncio, Newsmaking e Instrumentalista.   

Na Linguística, mais especificamente a partir das premissas da Análise de 

Discurso, mais especificamente da análise discursiva-dialógica, foi preciso rever e 

atualizar conceitos fundamentais como os de dialogismo e polifonia, e as suas 

formas de materialização, a partir da argumentação, da cena de enunciação, da 

intertextualidade e das marcas da heterogeneidade. 

A partir do levantamento/pesquisa/revisão das referências, também se 

realizou em termos de técnica uma pesquisa documental com a observação direta e 

sistematizada das edições dos jornais Folha de S. Paulo, O Globo e O Tempo. Os 

dois primeiros periódicos são considerados jornais tradicionais de referência, os 

principais veículos impressos e os mais lidos do país.  

Já o terceiro, O Tempo, é também um periódico de referência, mas é o mais 

jovem, com apenas 20 anos. É atualmente o que se encontra em condições menos 

adversas economicamente no cenário jornalístico mineiro, mantendo uma 

regularidade em termos de tiragem. O propósito da escolha foi o de verificar o 

critério de noticiabilidade da proximidade, isto é, como um jornal regional, neste caso 

de Minas Gerais, terra natal de Dilma Rousseff, lidou com os temas nacionais. 
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 O objetivo primeiro foi por meio do exame exploratório da cobertura 

jornalística sobre o processo de impeachment – objeto empírico selecionado – e, 

assim, constituir o corpus de análise. Percebeu-se, por exemplo, um crescimento e 

concentração da cobertura de ocorrências de fatos negativos em relação ao governo 

da presidente principalmente a partir do mês de março de 2016. Além disso, houve 

também uma evolução dos fatos para denegrir o governo, a imagem e a 

popularidade da presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Lula e do Partido dos 

Trabalhadores. Isso sem falar na associação ao golpe civil e militar de março de 

1964 e a escândalos como o de Watergate. Esses tópicos serão retomados na 

contextualização e seleção do corpus de análise da tese. 

O método comparativo, por sua vez, constitui-se em uma experimentação 

indireta e tem como premissa investigar indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, 

com a finalidade de ressaltar as diferenças e semelhanças entre eles. 

Ele foi utilizado no momento das análises das capas e na forma como os 

temas foram abordados nas páginas das editorias de política dos jornais, levando-se 

em consideração que os veículos estão em um mesmo nível de prática jornalística, 

ou seja, têm como premissa a adoção do jornalismo tradicional de referência. A 

Folha de S. Paulo e O Globo se apresentam como jornais de cobertura e tiragem 

nacional, enquanto O Tempo tem uma abrangência mais regional, embora utilize 

(compre) material de agências nacionais (neste caso, da própria Folha). 

A partir desse método foram realizados estudos de caso para promover a 

análise e discussão das informações veiculadas, ou seja, também verificar como 

foram tratados determinados temas nas capas, anúncios, informes e notícias e como 

se estabeleceram raciocínios e os tipos de argumentação na defesa ou no ataque a 

determinados interesses.  

E finalmente foi realizada a análise do uso político do jornalismo a partir da 

instrumentalização das notícias, sob a perspectiva da análise discursivo-dialógica, 

nas capas, anúncios, informes e notícias nas páginas das editorias de políticas dos 

jornais Folha de S. Paulo, O Globo e O Tempo. Os jornais foram analisados em seus 

elementos verbais e não verbais, ação orientada pelo princípio do dialogismo e da 

noção de polifonia e suas respectivas materializações nos tipos de argumentação. 

Também se recorreu às noções de cena de enunciação e intertextualidade, sempre 

evidenciando as marcas da heterogeneidade.  
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4.3 O corpus e as categorias de análise 

 

Conforme explicitado anteriormente, o corpus desta tese é constituído pelos 

exemplares dos jornais Folha de S. Paulo, O Globo e O Tempo do mês de março de 

2016. Serão analisados os elementos verbais e não verbais das capas dos referidos 

veículos e as notícias, os anúncios, informes e notícias das editorias de política.  

A proposta inicial da pesquisa ora apresentada era de se analisarem os 10 

temas mais importantes do período nas capas e páginas da Folha de S. Paulo, O 

Globo e O Tempo: a delação do senador Delcídio do Amaral (4/03/2016); a 

condução coercitiva do ex-presidente Lula à Polícia Federal e a repercussão do fato 

(5 e 6/03/2016); o pedido de prisão preventiva a Lula pelo Ministério Público de São 

Paulo (11/03); as manifestações contra o governo Dilma (13 e 14/03/2016); os dois 

anos da Operação Lava Jato (13/03/ 2016) a divulgação de outra parte da delação 

de Delcídio do Amaral envolvendo o ministro Aloísio Mercadante (16,17 e 

18/03/2016); a indicação do ex-presidente Lula a ministro da Casa Civil (16 e 

17/03/2016);  a posse e as reações à posse de Lula como ministro (16, 17 e 

18/03/2016); a repercussão dos grampos telefônicos da presidente e do ex-

presidente Lula (17/03/2016) as manifestações pró-governo Dilma (19/03/2016); a 

divulgação e o “sigilo” da Lista da Construtora Odebrecht (24/03/2016); a saída do 

PMDB do governo Dilma (30 e 31/03/2016); os anúncios e informes publicitários (a 

partir do dia 13/03/2016). 

Mas o corpus precisou ser redimensionado devido ao grande número de 

páginas. A opção foi por capas e páginas com temas escolhidos pela relevância e 

desdobramentos políticos/midiáticos: a delação do senador Delcídio do Amaral (4 de 

março de 2016), manifestações contra e pró Dilma (14 e 19 de março de 2016), os 

dois anos da Operação Lava Jato (13 de março de 2016), a repercussão dos 

grampos telefônicos da presidente e do ex-presidente Lula (17 de março de 2016) e 

os anúncios e informes publicitários das associações e federações, com o apoio dos 

veículos, pedindo a primeiramente renúncia e depois o impeachment da presidente 

Dilma (a partir do dia 13 de março de 2016).  
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4.3.1 Categorias de análise jornalísticas 

  

Em termos jornalísticos, a proposta é demonstrar o golpe “midiático” a partir 

das três premissas devidamente referenciadas no capítulo 2: o uso político do 

jornalismo, a instrumentalização da notícia por meio de estratégias do 

entretenimento (INFOtenimento) e da influência do poder econômico nas estratégias 

de publicidade (publijornalismo). 

  

4.3.2 Categorias de análise discursivo-dialógicas 

 

Na perspectiva da análise do discurso, as categorias analíticas são as 

seguintes, de acordo com o referencial teórico apresentado no capítulo 3: o 

dialogismo e a polifonia dentro dos elementos que vão constituir a cena enunciativa. 

Entende-se aqui a página do jornal como uma grande cena enunciativa, adaptação 

do conceito apresentado por Maingueneau (2010). Sendo assim, é nela que se 

constitui o ambiente enunciativo onde estão dispostos discursos em gêneros e 

formas de encenação com interdiscursividades, intertextualidades e marcas de 

heterogeneidade.  

Desta forma, pretende-se analisar os recursos das linguagens verbais e não 

verbais das capas e páginas (diagramação/editoração, imagens, manchetes, títulos, 

notas, matérias e reportagens e finalmente anúncios), separadamente e em seu 

conjunto, de modo a focalizar vozes que ali emergem, orientações argumentativas, 

auditório construído e pontos de vista como estratégias para polarizar discussões 

sobre fatos e eventos como escândalos, protestos contra e a favor do governo 

federal, a polarização e partidarização (desqualificar o governo e a imagem da 

presidente Dilma Rousseff) e levantar a bandeira pró-impeachment.  

Além disso, mostrar como toda essa orquestração na forma de um golpe 

midiático contou com a ajuda de investimentos por parte de setores da sociedade na 

forma de discursos materializados nos anúncios e informes como os das 

Federações das Indústrias de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e principalmente de 

São Paulo. 
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5 ANÁLISE DO DISCURSO DE INSTRUMENTALIZAÇÃO NAS CAPAS E 

PÁGINAS DA FOLHA DE S. PAULO, O GLOBO E O TEMPO 

 

O período que compreende o mês de março de 2016 foi turbulento para o 

governo Dilma, principalmente em termos midiáticos. Os meios de comunicação 

tradicionais, apoiados por partidos de oposição, associações e federações, fizeram 

uma campanha para desacreditar e propor a saída do governo a partir das teses 

primeiramente de renúncia e depois de impeachment.  

Houve situações em que os acontecimentos políticos brasileiros foram 

associados ao caso de Watergate, que derrubou o presidente americano Richard 

Nixon na década de 1970. Em outras, a instabilidade de 2016 foi comparada ao 

período anterior a março de 1964 no Brasil e ainda houve quem sugerisse a volta 

dos militares ao poder.  

 

5.1 Capas 

 

5.1.1 A delação do senador Delcídio do Amaral 

 

 O acontecimento jornalístico está relacionado a sua pouca probabilidade e 

frequência de acontecer e, entre os vários critérios de noticialibidade, o impacto que 

pode ocasionar. Nesse sentido, a delação do senador Delcídio do Amaral, que 

também foi líder dos governos Lula e Dilma, ganhou destaque. A própria natureza da 

notícia era de algo não esperado e considerado espetacular. Por isso, foi tratada 

estrategicamente como um escândalo, de forma a atingir o governo da presidente 

Dilma. Mas como isso aconteceu em termos discursivos? 

 A capa de um jornal impresso traz as manchetes, os fatos mais importantes 

do dia, e tem como funções resumir o conteúdo do que se verá nas páginas 

posteriores e atrair o leitor para que ele compre o periódico. 

Por ser uma notícia importante e de grande impacto, a delação do senador 

recebeu destaque e ocupou, como se pode ver na Figura 1, a porção superior da 

capa entre metade e quase a página inteira nos três jornais.  
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Figura 1: Capas de 4 de março de 2016 

 

 

Fonte: FOLHA DE S. PAULO (2016) 
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Fonte: O GLOBO (2016) 
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Fonte: O TEMPO (2016) 
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Na Folha de S. Paulo, vê-se a estrutura clássica de apresentação com a 

manchete em destaque ocupando duas linhas horizontais, subtítulo em letras 

menores e a introdução à notícia. Em uma montagem, a foto, de grandes 

proporções, mostra o rosto tenso da presidente com a boca tampada por uma tarja e 

um pouco abaixo está a foto da boca costurada de um refugiado na Europa. 

Em O Globo, verifica-se, anteriormente à manchete, a presença de uma 

vinheta gráfica “Escândalos em série”. A manchete ocupa duas linhas e é 

acompanhada por três subtítulos e uma foto também apresentando a presidente 

Dilma com ar tenso. Na lateral direita, é o único veículo a mostrar o rosto do senador 

a partir de uma foto e apresenta um resumo da delação do ex-líder do governo. 

Em O Tempo, há um sobretítulo a respeito da Operação Lava Jato, manchete 

em duas linhas com destaque e mais três subtítulos relacionados à manchete. A foto 

estrategicamente mostra a presidente com um ar de desânimo e prostração. 

As cenas de enunciação estão relacionadas às configurações próprias das 

capas com a disposição das fotos, das chamadas (títulos) e dos textos sobre o 

assunto. As cenas englobantes se configuram a partir da estruturação dos textos 

jornalísticos políticos de caráter “informativo”, embora se perceba a utilização de 

elementos de opinião, com o propósito de comprometer a imagem do governo. 

 Em termos de capa, já se percebe o diálogo com outros discursos além do 

jornalístico impresso. Nos primeiros anos da internet, a formatação do veículo 

impresso serviu de inspiração para as primeiras edições digitais. Hoje, em um 

caminho inverso, os veículos impressos apresentam características dos meios 

digitais. Os textos curtos do jornal, por exemplo, se assemelham à caracterização do 

hipertexto, de modo a oferecer uma leitura mais rápida inicial e um desdobramento 

em outro lugar, nesse caso, no interior do jornal.  

As fotos em destaque não estão descontextualizadas e se apresentam de 

maneira mais complexa do que meramente ilustrar a manchete. Elas pouco ou 

quase nada mostram o senador Delcídio do Amaral, o ex-líder do governo que fez a 

delação. Todas mostram como a presidente reagiu à notícia. 

 Na Folha de S. Paulo, há uma montagem com duas leituras importantes. A 

primeira apresenta a boca da presidente tampada por uma tarja. A segunda é da 

montagem com a boca do refugiado, como se ela estivesse com a boca “costurada”. 

Além do discurso dos veículos digitais, deve-se levar em conta o diálogo 

também com outro veículo impresso que utiliza estruturas semelhantes para atingir o 
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leitor: as revistas semanais. Nelas, a manchete e a foto ganham proporções que vão 

ao encontro do que é pregado no INFOtenimento. O objetivo é ao mesmo tempo 

apresentar brevemente a notícia e impactar o leitor, “seduzindo-o” e fazendo-o 

comprar, nesse caso o jornal.  

 A delação do senador e ex-líder do governo é utilizada como discurso de uma 

fonte confiável para dar credibilidade ao que está sendo noticiado. Os editores de 

capa exploram, cada um a sua maneira, esse artifício acrescentando outras vozes, 

de acordo com a conveniência do fato. 

 Na Folha de S. Paulo (Figura 1), a voz da oposição é incluída na manchete: 

“Ex-líder do governo liga Dilma e Lula à Lava Jato, e oposição pede renúncia”. O 

senador Delcídio do Amaral não é nominado no título. Ele é estrategicamente 

chamado de “ex-líder do governo”. Aqui se reforça a importância de o senador ter 

feito parte do governo e ter denunciado ações da então presidente e do ex-

presidente. Além de convocar a oposição na manchete principal, as vozes dos 

colunistas Mônica Bergamo e Reinaldo Azevedo e do jurista Carlos E. Lins da Silva, 

estão expressas e impressas na porção direita da capa.  

 Em O Globo (Figura 1), a estratégia é semelhante. Apresentam-se os 

resumos das acusações do senador devidamente nominado, de um ministro do STF 

e dos articulistas e colunistas com o conteúdo que irão abordar nas páginas 

posteriores. 

 Em O Tempo, além da voz do senador, o jornal apresenta um breve 

comentário do ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, do Instituto Lula e do 

comando do Partido dos Trabalhadores (PT). 

 Com exceção do jornal O Tempo, que dedica um pequeno espaço à defesa 

da presidente Dilma a partir de seus aliados, os outros veículos apresentam apenas 

as vozes de acusação. Isso acontece por meio das declarações do próprio senador, 

dos articulistas, colunistas e especialistas, principalmente em Direito. Em “uníssono”, 

a estratégia é garantir a veracidade da delação e acrescentar vozes de especialistas 

para sustentar e dar mais credibilidade às acusações. Por outro lado, quando não 

ignorar ou dar pouco destaque, enfraquecer o discurso do governo.  

Os argumentos utilizados pelos veículos não poderiam ser diferentes. No 

caso da Folha de S. Paulo, percebe-se o tom de ameaça, o pedido de renúncia e a 

desqualificação tanto do senador como da presidente e do ex-presidente. 
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No caso de O Globo, as questões se apresentam de maneira mais explícita. 

As duas pessoas citadas no título são chamadas pelo primeiro nome e sem 

mencionar os respectivos cargos de senador e de presidente da República. O tom 

aparentemente de informalidade acaba por desqualificá-los, pois indica o não 

reconhecimento da autoridade que elas têm. O jornal O Globo também se distingue 

dos outros veículos por optar pela grafia da operação com hífen em “Lava-Jato”. 

Nas manchetes menores, que funcionam como subtítulos da anterior, 

verificam-se dois casos de utilização de construções linguísticas que apontam para 

um sentido negativo e pejorativo às imagens da presidente e do ex-presidente. Na 

primeira chamada, verifica-se o uso do termo “presidente” (contrariando o pedido de 

Dilma para ser chamada de “presidenta”7) e “acusada”. Quanto ao último exemplo, 

nas normas do jornalismo policial só se utiliza algo relacionado à acusação quando 

se tem certeza do envolvimento da pessoa em um crime ou em um delito, depois de 

verificado um indiciamento por parte de um delegado em um processo ou por um 

juiz. Antes disso, o termo recomendado nos manuais de redação é “suspeito(a)”. 

Na segunda chamada, o uso da expressão “mandou comprar silêncio” 

explicita uma ação imperativa e transmite a ideia de suborno para que o ex-

administrador da Petrobras ficasse calado. Para além das convicções, são 

necessárias provas para afirmar algo dessa natureza, principalmente em se tratando 

de jornalismo político.  

As argumentações se fundamentam na autoridade, exemplo e ilustração. Em 

relação ao primeiro argumento, a revista Isto É, e posteriormente outros veículos, se 

basearam na autoridade do senador e no fato dele ter sido líder do governo Dilma e 

                                                           
7 Durante a campanha eleitoral, o PT (Partido dos Trabalhadores) optou pela forma “presidenta”, 

estratégia cujo intento foi o de tão somente reforçar o fato de que Dilma, na condição de eleita, 
tornaria algo até então concebido como inédito na história do país, efetivamente materializado. É 
importante lembrar que a recorrência a que se concerne o termo “presidente” se deve ao fato de 
que mediante os postulados gramaticais existe uma forma comum, tanto para o gênero masculino 
quanto para o feminino, os chamados substantivos comuns de dois gêneros, tais como: o artista - a 
artista; o jovem - a jovem; o estudante - a estudante. Constatamos, pois, que a diferenciação se dá 
mediante o emprego de apenas um termo que o determina, ou seja, os artigos (o/a). Entretanto, há 
palavras que admitem ambas as formas, como é o caso de “o chefe - a chefe ou ainda, a chefa”. 
Assim como é o caso de “a parente – o parente, bem como a parenta”, consequentemente, a 
presidenta. 

   Tais elucidações nos levam a crer que ao lado da forma representada pelo termo “presidente” 
encontra-se também aquela constituída por “presidenta” que, segundo o Vocabulário Ortográfico da 
Língua Portuguesa (VOLP), caracteriza-se como um substantivo feminino. Concebida, portanto, 
como oficialmente permitida por todos os usuários. DUARTE, Vânia Maria do Nascimento. "Dilma 
Rousseff – presidente ou presidenta do Brasil?”; Brasil Escola.  
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Lula. Já os argumentos de exemplo e ilustração do jornal O Globo explicitam as 

ações e envolvimento tanto da presidente quanto do ex-presidente. 

No caso de O Tempo, elementos verbais e não verbais desqualificam a 

presidente, apresentando-a como incompetente, não confiável ou inconsequente. O 

versal aparentemente introduz o assunto em uma tentativa de imparcialidade, 

apenas apresentando o acontecimento que gerou a notícia. Mas a segunda parte ao 

mostrar que o “senador não confirma informações”, coloca em suspeição o que será 

apresentado posteriormente. 

A manchete, ao apresentar a expressão “sofrer o pior golpe”, não deixa 

dúvidas quanto ao objetivo de desqualificar o governo Dilma e relacioná-lo também à 

imagem do ex-presidente Lula. O verbo “sofrer” implica em uma ação negativa, o 

adjetivo “pior” tem por característica a desqualificação e “golpe” também tem um 

significado pejorativo. 

As chamadas menores seguem a manchete principal, adotando o mesmo 

tom imparcial. Na primeira, verifica-se o uso do termo “presidente” e do verbo na 

forma condicional “teria pressionado”, o que pressupõe imprecisão, incerteza. 

Quanto a isso, os manuais de redação, principalmente dos “jornais de referência”, 

condenam a utilização de tempos verbais que gerem qualquer tipo de dúvida.  

A recomendação é que se utilize o presente do indicativo ou o pretérito 

imperfeito, dependendo obviamente do caso. Outra questão é se realmente a 

afirmação foi do senador Delcídio do Amaral ou se foi uma inferência do jornal a 

partir da entrevista concedida à revista Isto É. 

Na segunda, a utilização da expressão “sabia de falhas” compromete a 

imagem da presidente e na terceira, mesmo não citado nominalmente, o ex-

presidente Lula é “acusado de ‘comprar’ silêncio no mensalão”. Conforme já foi 

analisado, o termo “acusado” não deveria ter sido utilizado e o termo “comprar” 

neste caso é desqualificador, comprometedor.  

Uma chamada, em corpo menor, à direita da foto, tenta apresentar o outro 

lado da notícia com uma fala do ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo. Ele 

acusa o senador Delcídio do Amaral de mentir e agir por vingança. A desqualificação 

da chamada se dá pelo tamanho proporcionalmente menor e com o erro (proposital 

ou não) na grafia do sobrenome do ex-ministro: “Cardoso” ao invés de “Cardozo”.  

E no canto esquerdo, abaixo da introdução da notícia, verifica-se a 

publicação com pouco destaque de um trecho da nota da presidente: “Vazamentos 
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apócrifos, seletivos e ilegais devem ser repudiados e ter sua origem rigorosamente 

apurados”. A legenda após a nota apresenta apenas: Nota de Dilma Rousseff. Ao se 

ocultar o cargo, verifica-se que é gerado um sentido de desqualificação, de 

desrespeito à figura de autoridade da presidente.  

A foto também foi utilizada de modo a mostrar um tipo de desqualificação. 

Posicionada no canto direito, a governante tem a aparência de uma pessoa 

cansada, desanimada e tensa. Na legenda a referência à pressão que ela está 

sofrendo com a cautela recomendada pelos manuais de redação. No lugar de 

“acusada”, o jornal utilizou “em meio às suspeitas levantadas por reportagem”.   

Quanto às argumentações, a estratégia é semelhante à adotada pelos 

outros jornais, ou seja, explora principalmente os argumentos de autoridade, 

exemplo e ilustração e de uma maneira mais abrangente a desqualificação. 

 

5.1.2 Manifestações contra e pró-Dilma 

 

 As manifestações contra e pró-Dilma se constituíram em acontecimentos 

importantes, principalmente sob o ponto de vista político, e foram potencializadas 

nas coberturas dos jornais. O propósito era demonstrar, comprovar para o leitor, a 

partir da divulgação de imagens e números impressionantes, os índices de 

desaprovação ou de aprovação do governo. Isolada ou comparativamente, os 

periódicos exploraram e caracterizaram a polarização das reações que vinham das 

ruas. Por isso, na análise dos dois eventos levou-se em consideração o discurso que 

os veículos apresentaram separadamente e depois a partir de uma comparação 

entre as abordagens. 

 

5.1.2.1 Folha de S. Paulo 

 

Na primeira capa, dia 14 de março de 2016 (Figura 2), a manchete é 

apresentada em letras garrafais (bem grandes): “ATO ANTI-DILMA É O MAIOR DA 

HISTÓRIA”. Uma foto gigante da av. Paulista ocupa aproximadamente 2/3 da página 

com a seguinte legenda: “Imagem aérea da avenida Paulista às 16h; Datafolha 

contou 500 mil manifestantes no ato anti-Dilma ao longo da tarde”.  
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         Figura 2: Capas de 14 e 19 de março de 2016 

 

           

 Fonte: FOLHA DE S. PAULO (2016) 



85 
 

 

Fonte: FOLHA DE S. PAULO (2016) 
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Abaixo, à direita, três manchetes menores: “500 mil manifestantes foram à 

Av. Paulista, calcula Datafolha”; “Juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, é  

saudado como herói” e “Em nota lacônica, governo federal elogia caráter pacífico”. 

Tem-se em seguida um texto introdutório sobre a notícia e um gráfico apontando as 

maiores concentrações já medidas. Ao lado, estão chamadas de artigos de opinião 

de jornalistas e especialistas em política.  

Na segunda capa, do dia 19 de março de 2016 (Figura 2), o ato pró-Dilma é 

literalmente colocado em segundo plano, abaixo da manchete: “Ministro do STF 

devolve caso de Lula a Moro”. Na manchete principal, pouco maior do que a anterior 

e muito menor do que a do ato anti-Dilma, lê-se: “Ato pró-governo reúne 95 mil na 

Paulista, calcula Datafolha”. O subtítulo apresenta o seguinte texto: “Presente no 

evento, Lula adota discurso conciliador; no domingo (13), 500 mil pediram saída de 

Dilma”.  

A foto da avenida Paulista apresenta-se bem maior do que normalmente as 

fotos são exploradas na capa, mas é de menores proporções em relação à do dia 14 

de março de 2016. Em uma coluna à esquerda, estão as chamadas dos artigos de 

opinião e editoriais e à direita, abaixo do texto introdutório da notícia do ato pró-

Dilma, estão três chamadas e os respectivos textos introdutórios. A primeira é 

relativa a uma entrevista como o ministro da Justiça, Eugênio Aragão: “Equipe da PF 

será trocada se houver cheiro de vazamento”. A segunda apresenta o seguinte: 

“Janot chancelou a divulgação das gravações de Lula”. E a terceira é “OAB vai 

apoiar o impeachment da presidente Dilma”.   

Na capa de 19 de março de 2016, é visível a redução da cena de 

enunciação como um todo, com a diminuição proporcional do espaço dado à 

manifestação pró-governo. A manchete está em corpo de letra menor, não 

chamando tanto a atenção, localizada abaixo de outra manchete relacionada ao STF 

e ao juiz Moro. O mesmo efeito de “encolhimento proporcional” aconteceu com a 

foto dos manifestantes em vermelho que, ao ser diminuída, causa menor impacto.  

Os números apontados pelo DataFolha também foram registrados como 

bem menores. Enquanto a primeira manifestação contou com a participação de 500 

mil manifestantes, de acordo com o instituto de pesquisa, o segundo contou com 95 

mil pessoas. Mesmo não sendo de forma direta, presencia-se na edição a 

argumentação por causalidade, por analogia, por comprovação e pela ilustração. Há 

uma evidenciação dos números como menores, menos expressivos do que na outra 
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manifestação, e uma espécie de comparação, mesmo que de forma indireta. A 

explicitação dos mesmos números e a foto comprovam, ilustram o que está sendo 

argumentado nos títulos e textos. 

Na capa do dia 14 de março de 2016, o discurso do INFOtenimento está 

presente nas características superlativas referentes à página. A começar pela 

manchete que é apresentada em letras “garrafais” para dar ideia de grandeza. Além 

disso, a intenção é reforçar o evento como “o maior da história política brasileira”. A 

foto aérea da av. Paulista, conforme foi citado anteriormente, também está em 

grandes proporções, ocupando aproximadamente 2/3 da página e mostra uma 

verdadeira multidão em verde e amarelo participando do ato. A legenda reforça a 

informação dada pelo Datafolha: “500 mil manifestantes no ato anti-Dilma ao longo 

da tarde”.  

Em relação às três manchetes em letras menores, duas chamam a atenção 

pelo conteúdo: “Juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, é saudado como herói” e 

“Em nota lacônica, governo federal elogia caráter pacífico”. Na primeira, mesmo em 

se tratando de uma citação indireta, percebe-se um posicionamento favorável ao 

juiz. Da mesma forma, verifica-se uma colocação contrária ao governo, evidenciado 

pelo aspecto pejorativo do adjetivo “lacônica”, embora a palavra signifique apenas 

“breve, curta, objetiva”.  

O gráfico ao lado da foto aponta as maiores concentrações já medidas no 

Brasil e reforça a “grandeza” do ato anti-Dilma, inclusive com números muito 

superiores ao do movimento Diretas Já.  

As cenas englobantes e as cenografias apontam para textos jornalísticos 

políticos “híbridos”. Ou seja, os textos apresentam características de uma mistura de 

informação e opinião aparentemente “velada”. Percebe-se também a polarização a 

partir do tom pejorativo em relação ao governo e do tom de elogio aos que estão do 

lado oposto.  

A população é tomada na estruturação da notícia como “autoridade” para 

referendar, consubstanciar o descontentamento com o governo, considerado como 

responsável por crimes. No mesmo evento, a situação de polarização é 

demonstrada, comprovada a partir da saudação ao juiz Moro como herói. Há 

também o argumento de insatisfação quanto ao governo a partir dos números 

expressivos relacionados à manifestação, considerado o “maior da história”. 
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Os argumentos apresentados na capa são os de causalidade, comprovação, 

autoridade e desqualificação. Em termos de causalidade, o jornal explora valores e 

quantidades em termos de intensidade e extensão. E esses mesmos valores e 

quantidades são explorados como uma comprovação. Ao se mostrar o número de 

“500 mil manifestantes no ato anto-Dilma”, tenta-se comprovar ao mesmo tempo o 

sucesso do evento e um número expressivo de pessoas contra o governo Dilma.  

Sob a perspectiva da argumentação de desqualificar, novamente o jornal 

coloca o governo em uma posição desfavorável, como se fosse formado por uma 

quadrilha de criminosos, e o juiz Moro como um herói, aquele que poderá prender os 

ladrões e acabar com a corrupção no país. 

Em termos de padrões de manipulação, percebe-se a intenção de mostrar 

apenas o lado do descontentamento dos manifestantes anti-Dilma, praticamente 

desconsiderando qualquer outro lado da notícia. A própria nota oficial do governo foi 

veiculada em menor escala e se limitou a dizer que a manifestação foi pacífica.  

Além do padrão de ocultação, percebe-se principalmente o padrão de 

indução. Ele aparece em duas situações que se tornam complementares. A primeira 

com a manchete que afirma ser “o maior evento da história” a partir da divulgação e 

repetição do grande número de manifestantes.  Em seguida com a própria utilização 

da foto comprovando a participação massiva no evento e a saudação anônima, ou 

atribuída à massa, ao herói, o juiz Moro. 

Na edição do dia 19 de março de 2016 verifica-se de maneira indireta a 

argumentação por causalidade, por analogia, por comprovação e pela ilustração. Há 

uma evidenciação dos números como menores, menos expressivos do que na outra 

manifestação, uma comparação de forma indireta. A explicitação dos mesmos 

números e a foto comprovam o que está sendo argumentado nos títulos e textos. 

Percebem-se os padrões de manipulação da fragmentação, indução e 

inversão. A fragmentação em termos de redução do tamanho da manchete, da foto, 

enfim, do destaque dado à notícia, embora ela ainda seja a principal da edição.  

Assim como na edição de 14 de março de 2016, tem-se a manipulação por 

indução. A partir dos elementos verbais e não verbais, tenta-se comprovar que o 

evento pró-governo foi menor em termos numéricos e menos significativo em relação 

à manifestação anti-Dilma. Há também o padrão de inversão, verificado em termos 

de perspectiva. A polarização é explicitada principalmente por meio das manchetes. 

A primeira manifestação é marcadamente anti-Dilma e a segunda é pró-governo, 
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não necessariamente citada como pró-Dilma. 

Um fato a se ressaltar é como os jornais passam, à medida que a crise 

política avança, a tratar de maneira cada vez menos formal a presidente. No 

processo de recusa de se referir a ela pelo termo no feminino, aos poucos nem mais 

a chamam de “presidente” Dilma. Em vez disso, utilizam apenas o primeiro nome, o 

que se configura em um registro de informalidade e como recusa à autoridade dela. 

 

5.1.2.2 O Globo 

 

Há semelhanças, como se pode verificar nas capas dos dias 14 de 19 de 

março de O Globo, com a cobertura das manifestações feita pela Folha de S. Paulo. 

No topo da capa do dia 14 de março de 2016 (Figura 3), está localizado o versal 

“Maior manifestação da história” e logo abaixo a manchete do dia “Brasil vai às ruas 

contra Dilma e Lula e a favor de Moro”. A personificação no exemplo “Brasil vai...” 

reitera o que está explicitado no versal e dá dimensão de um evento de âmbito 

nacional em um país de proporções continentais. Ao se observar a capa do dia 19 

de março de 2016, há o reaproveitamento do título, mas se evidencia uma proporção 

menor e discriminatória dos participantes: “Aliados de Dilma e Lula fazem 

manifestação em todos os estados”.  

Dois subtítulos completam o cabeçalho da página: “Protesto pacífico reuniu 

3,6 milhões de pessoas em 326 cidades de todos os estados e no Distrito Federal” e 

“Insatisfação da população aumenta a pressão sobre o governo, no início de uma 

semana decisiva – o processo sobre o impeachment deverá ter seguimento na 

Câmara na quinta-feira. Aliados da presidente admitem que situação se agrava”. 

À esquerda da página está uma foto da avenida Paulista com os 

manifestantes e a seguinte legenda: “São Paulo. Avenida Paulista tomada por 1,4 

milhão de pessoas, segundo cálculo da PM: a maior manifestação em todo o país”. 

À direita da foto, o texto introdutório da notícia e logo abaixo duas fotos em 

plano mais fechado mostram detalhes da manifestação. Na primeira, manifestantes 

mostram dois cartazes: “Quero meu país de volta” e “Nós somos Moro”. Na legenda, 

o seguinte texto: “Rio de Janeiro. Em Copacabana, o apoio ao juiz Sérgio Moro, que 

se repetiu em todos os protestos”.  
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Figura 3: Capas de 14 e 19 de março de 2016 
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Fonte: O GLOBO (2016) 

 

Fonte: O GLOBO (2016) 
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 Na segunda foto, uma van com a maquete da frente de um prédio em alusão 

ao tríplex de Guarujá, que seria de propriedade do ex-presidente Lula, com uma 

frase: (sic) “Triplex você pagou essa obra”. Na legenda, o seguinte texto: “Brasília. 

Manifestantes levaram imagem do tríplex de Guarujá à Esplanada dos Ministérios”. 

Um pouco mais abaixo, duas manchetes e trechos introdutórios das notícias. 

Na primeira, o seguinte: “Líderes da oposição são hostilizados”. E a segunda é 

“Insatisfação cresce também no Nordeste”.  No rodapé da página, em letras 

pequenas, estão os títulos dos artigos de opinião. 

Na edição do dia 19 de março de 2016 (Figura 3), o versal é “Lava-Jato no 

Planalto” e logo abaixo a manchete do dia “Aliados de Dilma e Lula fazem 

manifestação em todos os estados”. Como foi visto anteriormente, a utilização do 

versal e do título, em comparação com a edição do dia 14 de março de 2016, tem 

por objetivo comparar uma manifestação com a outra em termos quantitativos e 

principalmente qualitativos. A intenção neste caso é mostrar a relação com o 

Planalto e com os “aliados de Dilma e Lula”. 

Dois subtítulos completam o cabeçalho da página: “PT reúne 275 mil, 7% do 

público dos protestos de domingo pelo impeachment” e “Em discurso na Avenida 

Paulista, ex-presidente reedita versão ‘paz e amor’ e diz que terá cargo de ministro 

no governo para reestabelecer a paz; atos governistas tiveram show para animar a 

militância”. 

À direita da página está uma foto aérea noturna da avenida Paulista com 

manifestantes vestidos de vermelho. A legenda cita os números de quarteirões 

ocupados pelos aliados de Dilma e Lula e faz uma comparação com a manifestação 

do dia 13 de março de 2016: “Na Paulista. A mais conhecida avenida de São Paulo 

teve 11 quarteirões tomados por petistas, contra 23 no domingo”. 

 À esquerda da foto, o texto introdutório da notícia e logo abaixo duas 

manchetes menores. Na primeira, o seguinte texto: “Gilmar Mendes suspende 

nomeação de Lula e devolve inquérito a Moro”. E a segunda traz a opinião de outro 

jurista: “Grampo foi legal, afirma Janot”.   

Ainda à esquerda, mais abaixo, um box dá de destaque ao editorial com o 

seguinte título: “O impeachment é uma saída institucional para a crise”. Em seguida, 

próximo ao anúncio do editorial, uma charge do cartunista Chico, com o título de 

“Constatação”, mostra fotos de vários políticos que aparecem, saindo de uma porta, 

com a seguinte legenda: - Puxa, na delação premiada, uma coisa puxa a outra!”. 
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À direita da foto está uma coluna com os títulos e textos introdutórios dos 

artigos de opinião. Em termos de cena englobante e cenografia os artigos, 

principalmente no período referenciado, contaram com a participação dos próprios 

articulistas do jornal, em geral jornalistas especializados em cobertura política, de 

especialistas na área jurídica e políticos de oposição. 

E por fim, no rodapé da página, mesmo que em letras menores, está 

destacado um título sobre o posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil: 

“Por 26 a 2, OAB apoia impeachment”. A chamada é acompanhada por um pequeno 

texto introdutório à notícia. 

 Na caracterização das capas dos jornais, a relação e o diálogo com outros 

discursos e a presença de várias vozes estabelecendo o coro discursivo é visível. 

Curiosa e paradoxalmente, as duas capas dialogam, se antagonizam e materializam 

a perspectiva da polarização.  

Nesse caso específico, torna-se necessário analisar as páginas também em 

termos comparativos. O primeiro elemento de comparação é o versal no topo da 

página. Na capa do dia 14 de março de 2016, O Globo utilizou o mesmo conceito da 

Folha de S. Paulo: “Maior manifestação da história”. No dia 19 de março de 2016 o 

destaque foi “Lava-Jato no Planalto”. No primeiro está reforçada a ideia positiva de 

grandeza do evento e negativa em termos de protestos contra o governo, enquanto 

no segundo está apenas a relação negativa da Operação Lava Jato com o Planalto. 

As manchetes reforçam a ideia de polarização entre os que se posicionam contra e 

a favor do governo Dilma. Na capa do dia 14 de março de 2016, o título está em 

letras maiores, garrafais, e há o reforço da ideia de grandeza com a utilização da 

palavra “Brasil”.  

Uma possível interpretação para quem lê e vê os jornais é a de que o país foi 

às ruas contra Dilma e Lula e a favor de Moro. Já no dia 19 a manchete deixa claro 

que não é o país e sim “aliados de Dilma e Lula”, polarizando, partidarizando o 

caráter da manifestação.  

Isso é reforçado pelos números apresentados nos subtítulos. Na primeira 

manifestação, o número é de 3,6 milhões em 326 cidades de todos os estados e no 

Distrito Federal. Na segunda, há a comparação com a manifestação anterior. Pelo 

subtítulo, o “PT reuniu 275 mil pessoas, 7% do público” do evento do domingo (14).  

 As fotos são do mesmo tamanho, mas foram tiradas de ângulos diferentes. 

Na edição do dia 14, a avenida está tomada, colorida de verde e amarelo. Na foto 



94 
 

ainda aparece de maneira mais nítida a imagem do pato da Fiesp, que viria a ser 

utilizado como “mascote” do movimento anti-Dilma. Já na edição do dia 19, o ângulo 

da foto mostra os manifestantes em vermelho, mas em uma ocupação mais estreita 

em relação à da foto do dia 14. 

 As duas fotos menores da edição do dia 14 materializam também a 

polarização. Na primeira, manifestantes demonstram claro apoio ao juiz Moro com 

os dizeres “Nós somos Moro”. Na segunda, a imagem reproduzida do tríplex com os 

dizeres “Triplex você pagou essa obra”. É importante verificar que não há acento na 

primeira palavra e não há pontuação entre “tríplex” e “você”. Poderia ser utilizado o 

ponto final ou dois pontos entre as duas palavras. 

 No dia 19, não existem mais fotos. Há uma charge do cartunista Chico 

fazendo uma “constatação” sobre as delações com as imagens de políticos de vários 

partidos. As charges são importantes elementos do INFOtenimento, pois, ao mesmo 

tempo que entretêm com o bom humor ou ironia, expressam conteúdo opinativo. 

No fim da página do dia 14 estão duas notícias menores em termos de 

tamanho e relativizadas em sua importância. Seguindo a linha da polarização, a 

primeira é “Líderes de oposição são hostilizados”. Ela aborda o que aconteceu com 

políticos do PSDB, como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o senador 

Aécio Neves, que tentaram participar das manifestações, foram empurrados, 

xingados pela população e tiveram que se retirar. Na segunda, a tentativa é mostrar 

o descontentamento em relação ao governo no Nordeste, considerado “curral 

eleitoral” de Dilma e Lula. 

Na edição do dia 19, duas notícias dão os pareceres de dois importantes 

juristas: “Gilmar Mendes suspende nomeação de Lula e devolve inquérito a Moro” e 

“Grampo foi legal, afirma Janot”.  A primeira apresenta uma decisão importante 

tomada pelo ministro do STF, grave e negativa em relação ao ex-presidente, e a 

segunda também atinge o governo ao colocar a opinião de outro ministro do STF em 

relação aos grampos telefônicos.  

Como se pode ver anteriormente a heterogeneidade dos discursos está 

claramente presente em formas marcadas e não marcadas. Para demonstrar a 

polarização os títulos da edição do dia 14 de março de 2016 mostram os que estão 

com o “Brasil” e os aliados de “Dilma e Lula”. As fotos da capa mostram os discursos 

dos que se identificam com o juiz Moro e com os que protestam afirmando que a 

conta do tríplex relacionado ao ex-presidente Lula está sendo paga pela população. 



95 
 

A utilização do discurso da população tem o propósito de dar credibilidade e 

sustentar a argumentação do texto aparentemente “informativo”. 

Na edição do dia 19 de março de 2016 a mesma estruturação com os títulos 

que traziam um tom pejorativo ao movimento dos “aliados de Dilma e Lula”, do uso 

do discurso do editorial do jornal e da OAB de apoio ao impeachment e da charge 

fazendo duras críticas à delação premiada. 

As argumentações também são da ordem da citação, da causalidade, da 

comprovação, da autoridade, e até do descrédito e desmerecimento, mas com 

alguns elementos diferentes. Os números são utilizados como argumento de 

comprovação e de demonstração da polarização. É o caso, por exemplo, da legenda 

da foto do dia 19, em que se verifica o seguinte texto: “Na Paulista. A mais 

conhecida avenida de São Paulo teve 11 quarteirões tomados por petistas, contra 23 

no domingo”. No caso específico da citação e da autoridade, o jornal utiliza fontes 

com “credibilidade” como os ministros do STF, por exemplo.  

 Nas situações referentes ao governo e ao ex-presidente Lula, opta-se por 

adotar a ironia, marcada graficamente pelo uso das aspas, como em “Em discurso 

na Avenida Paulista, ex-presidente reedita versão ‘paz e amor’ e diz que terá cargo 

de ministro no governo para reestabelecer a paz; atos governistas tiveram show 

para animar a militância”. 

 Em linhas gerais, a edição do dia 14 privilegia os manifestantes anti-Dilma em 

uma forma de argumentação positiva e a do dia 19 de março de 2016 mantém a 

estratégia de argumentação de desqualificação, ou seja, criticando e desacreditando 

o governo Dilma e a imagem do ex-presidente Lula. Quanto aos padrões de 

manipulação da imprensa, segundo Perseu Abramo (2016), vê-se o padrão de 

fragmentação, indução e inversão. A estratégia é enfraquecer o governo invertendo 

e sugerindo situações, de modo a confundir o leitor. 

 

5.1.2.3 O Tempo 

 

A cobertura de O Tempo apresenta-se um pouco diferente das coberturas da 

Folha de S. Paulo e de O Globo. Em termos quantitativos, por uma questão de 

tamanho, percebe-se que todo o conteúdo foi adaptado para a página de formato 

menor (Berliner, conforme foi explicado anteriormente). 
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Na capa do dia 14 de março de 2016 (Figura 4), quase todo o espaço é 

reservado às manifestações contra o governo Dilma.  A diferença é que ao invés do 

texto, a abordagem começa com uma foto ampliada com duas legendas, uma dentro 

e outra fora da foto.  

A legenda no interior da foto traz a seguinte informação em um fundo 

amarelo: “Em Belo Horizonte, cerca de 30 mil pessoas foram à praça da Liberdade. 

Na parte inferior, externa à foto, tem-se a seguinte legenda: “Ato. Manifestações 

agravam crise no Palácio do Planalto e fortalecem cenário do impeachment”. 

Logo abaixo, está a manchete do dia “Protesto recorde amplia pressão contra 

Dilma”, seguida do subtítulo “Mais de 3 milhões de pessoas foram às ruas em mais 

de 200 cidades em todo país para pedir a saída da presidente”. Há uma divisão em 

duas partes pouco abaixo da manchete. À esquerda está o texto introdutório da 

notícia e mais três chamadas com breves textos: “Mais de 30 mil”, “Queridinho” e 

“Insatisfação”. Respectivamente eram notícias relacionadas ao número de 

manifestantes, ao juiz Sérgio Moro e à opinião dos políticos de oposição. E com 

menor espaço está o título de um artigo de opinião: “Fora tudo”. 

À direita, uma foto proporcionalmente menor do que a da Folha de S. Paulo e 

de O Globo, mas não menos impactante, mostra o pato da Fiesp e os manifestantes 

na avenida Paulista. Na legenda, o jornal utiliza os dados do DataFolha: “Segundo 

contagem do DataFolha, cerca de 450 mil pessoas protestaram em SP”. No restante 

da página estão manchetes e textos introdutórios sobre outras editorias e não dizem 

respeito às questões políticas das manifestações contra a presidente Dilma. 

As capas dos dias 14 e 19 de março de 2016 de O Tempo (Figura 4) mantêm 

a estratégia adotada dos outros dois jornais. A diferença é o predomínio da 

cobertura local em relação à cobertura nacional, característica do próprio veículo.  
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Figura 4: Capas de 14 e 19 de março de 2016 

               

 

Fonte: O TEMPO (2016) 
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Fonte: O TEMPO (2016) 
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Nas páginas há a exploração dos títulos e das fotos, o que caracteriza mais 

uma vez o discurso do INFOtenimento. As fotos mostram dois símbolos de protesto 

contra o governo Dilma: a panela batida pela manifestante e o pato da Fiesp. A 

questão de bater panelas está associada originalmente aos protestos políticos que 

se realizam na Argentina. O pato está relacionado à expressão popular “pagar o 

pato”, ou seja, um questionamento sobre quem sofrerá as consequências, quem 

será o prejudicado.  

 As fotos também exploram, assim como os outros jornais, as cores para 

polarizar os movimentos. Na edição do dia 14 a foto está próxima e bem nítida e há 

predominância da cor amarela. Na foto do dia 19, embora o manifesto tenha sido por 

parte dos que estavam vestidos de vermelho, a foto mostra o povo distante e não 

deixa isso bem caracterizado, apresentando muitos tons de amarelo, o que pode ter 

confundido os leitores. 

A questão da polifonia também está presente na distribuição das chamadas e 

no conteúdo dos textos. Diferentes representantes de segmentos da sociedade e os 

próprios cidadãos apresentam as suas opiniões quanto à situação política brasileira 

naquele momento e a pertinência ou não do impeachment. Em relação a isso, a 

estratégia estabelecida foi de dar mais voz contra o governo e depois contra o PT. 

Na capa do dia 14 explora-se a imagem da manifestação na praça da 

Liberdade e da panela, símbolo de protesto contra o governo Dilma. As legendas da 

foto reforçam o número de pessoas participantes da manifestação e o fato dela 

agravar a crise e “fortalecer o cenário do impeachment”. Verifica-se que na edição 

do dia 14 houve a presença de 30 mil pessoas na praça da Liberdade. Na edição do 

dia 19, o número, segundo a Polícia Militar, fonte considerada oficial para a 

contagem de público em eventos, foi de 20 mil pessoas.  

 Na manchete da mesma edição troca-se a expressão “maior manifestação da 

história” por “protesto recorde”, mantendo a questão da importância, da relevância 

do evento e dos números apresentados em Belo Horizonte e nacionalmente. Além 

disso, o predicado do título também é importante: “amplia a pressão”. Tanto o sujeito 

quanto o predicado chamam a atenção para elementos quantitativos como a 

grandeza do evento quanto para elementos qualitativos da ação de ampliar, 

aumentar a pressão sobre o governo. 

  A foto da avenida Paulista é praticamente a mesma da Folha de S. Paulo, o 

que caracteriza um contrato de fornecimento de material por meio de uma agência 
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de notícias: a agência Folha. Mesmo proporcionalmente reduzida, a foto mostra 

milhares de pessoas e o pato da Fiesp. 

 Nas manchetes menores, percebe-se uma preocupação em distinguir os 

perfis dos que apoiam e dos que protestam contra o governo. Verifica-se com o 

versal “Queridinho” e de palavras como “unanimidade” e “exaltado” a constatação de 

um posicionamento favorável em relação ao juiz Moro. 

 Na edição do dia 19 de março de 2016 (Figura 4), o título principal não foi em 

relação aos atos pró-governo. Ele aparece discretamente no alto da página. O 

destaque fica por conta da decisão do ministro do STF em barrar a posse de Lula 

como ministro da Casa Civil e do retorno das investigações sobre ele para o juiz 

Moro. 

A foto na referida edição mostra a praça da Estação lotada, mas não se 

caracteriza como um movimento partidário do PT. Há uma confusão de cores que 

pode ser fruto do reflexo das luzes ou de uso de um filtro amarelo. Isso faz com que 

não se identifique direito as camisas vermelhas dos manifestantes. Na verdade, 

parece haver uma mistura de camisas vermelhas com outras em verde e amarelo, 

principalmente pela distância com que a foto foi produzida. 

Embora haja mudança em alguns elementos linguísticos, a estruturação das 

argumentações permanece muito semelhante em termos de comprovação, 

autoridade, exemplificações e principalmente as que desqualificam o governo e a 

imagem do ex-presidente. Por exemplo, o jornal explora o posicionamento do 

ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes no subtítulo da manchete em 

que se lê que ex-presidente tentou interferir nas investigações. Em outra manchete, 

o jornal apresenta a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) como favorável à 

cassação da presidente. 

É o que também acontece em termos de instrumentalização da notícia e dos 

respectivos padrões de manipulação. Opta-se pela ocultação dos “outros lados” da 

notícia, a citação e o favorecimento da voz de algumas fontes em detrimento de 

outras, principalmente por aquelas que vão agregar credibilidade aos fatos e 

convencer o leitor (ministro do STF e da OAB). 
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5.1.3 Vazamentos dos grampos telefônicos 

 

O episódio dos vazamentos dos grampos telefônicos entre o ex-presidente 

Lula e a presidente Dilma Rousseff foi amplamente explorado pela mídia. Não houve 

julgamento ou questionamento ético em relação à atitude do juiz Sérgio Moro de 

gravar ligações da Presidência da República e divulgar o conteúdo delas.  

Por outro lado, mantendo a estratégia da polarização e da partidarização, a 

conversa entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula foi tratada como mais um 

escândalo envolvendo o governo e foi duramente criticada pela oposição. A 

divulgação do conteúdo das ligações, além da péssima repercussão, desencadeou 

outros processos que culminaram no impedimento do ex-presidente Lula de assumir 

o cargo de ministro da Casa Civil.  

O documento de posse foi entendido e tratado como uma espécie de habeas 

corpus dado pela presidente ao seu padrinho político. Da conversa à entrega do 

documento pelo funcionário Messias, aqui uma questão curiosa quanto ao nome e o 

que ele significa, a interpretação era de que havia uma prova material de que ao 

nomear o ex-presidente como ministro seria a salvação e assegurada a ele uma 

condição especial em um futuro julgamento.  

A capa do dia 17 de março de 2016 (Figura 5) da Folha de S. Paulo apresenta 

no topo a vinheta gráfica em fundo vermelho “Governo sitiado”. Logo abaixo a foto 

da presidente Dilma aparentando desespero com a seguinte legenda: “Dilma durante 

entrevista em que falou sobre Lula ministro”. À esquerda e à direita estão trechos 

dos grampos telefônicos (ligações para Lula e de Lula e o ministro Jacques 

Wagner). Ainda na parte superior da página está a manchete “Presidente atuou para 

evitar a prisão de Lula, indica gravação”. Como subtítulos estão: “Dilma diz que 

grampo ‘afronta direitos da presidência’”; “Para juiz Sérgio Moro, interesse público 

justifica divulgação” e “Manifestantes e oposição pedem renúncia”. 

Uma coluna à esquerda mostra os títulos de artigos de opinião e os nomes de 

articulistas e especialistas em política. Ao lado, quase no centro da página, uma foto 

mostrando a manifestação na noite anterior em frente ao Palácio do Planalto com a 

seguinte legenda: “Manifestação anti-Dilma em frente ao Palácio do Planalto, em 

Brasília, ontem à noite”. No espaço que corresponde a duas colunas, à direita da 

foto, a introdução da notícia principal. Abaixo, a chamada de outra notícia em corpo 

menor: “Planalto afirma que Moro violou lei com vazamento” e o texto introdutório.  
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Figura 5: Capas de 17 de março de 2016 

 

 

  Fonte: FOLHA DE S. PAULO (2016) 
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Fonte: O GLOBO (2016)                             
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Fonte: O TEMPO (2016) 
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A capa da edição de 17 de março de 2016 de O Globo traz no topo o versal 

“Lula de volta ao Planalto” e logo em seguida a manchete “Diálogo ameaça Dilma”. 

Disposto abaixo, como se fosse o subtítulo da manchete, está reproduzido em 

disposição centralizada o diálogo grampeado e divulgado pela imprensa entre a 

presidente Dilma e o ex-presidente Lula. 

 Em seguida está o texto introdutório à notícia em quatro colunas e, por fim, a 

foto de manifestantes na noite anterior em frente ao Palácio do Planalto. Vê-se uma 

bandeira brasileira gigante e pelo menos dois cartazes com os seguintes dizeres:” O 

gigante acordou. Pela moralidade no Executivo, Legislativo e Judiciário” (mais ao 

centro e ao fundo) e “O Brasil não é do PT” e “Verás que um filho teu não foge à 

luta” (à esquerda). 

Na capa do dia 17 de março de 2016 de O Tempo vê-se logo no início o que 

seria tecnicamente um subtítulo, mas é colocado antes da manchete, como uma 

introdução ao assunto, com os seguintes dizeres: “Lava Jato. Revelações atingem 

operação que pôs petista na Casa Civil para salvar governo em troca de foro 

privilegiado”.  

Em seguida, está a manchete propriamente estampada “Grampo mostra ação 

de Dilma para impedir prisão de Lula”, acompanhada de três subtítulos: “Ex-

presidente teria pedido intervenção de ministra no STF”; “Edição extra do ‘Diário 

Oficial’ publica nomeação de petista” e “Gravação foi feita uma hora após Moro 

suspender escutas”. 

No centro da página, em sentido horizontal, está o texto introdutório da notícia 

em cinco colunas e uma foto da manifestação em frente ao Palácio do Planalto. Um 

manifestante está segurando um cone a ponto de arremessá-lo contra os policiais, 

com a seguinte legenda: “Em Brasília, houve confrontos entre manifestantes e 

policiais”.  

À direita da foto, em um quadro de fundo preto, estão reproduzidos alguns 

trechos dos grampos vazados, divididos por tópicos em amarelo. O primeiro é 

“Termo de posse”, com trechos de conversa entre Lula e Dilma. O segundo é 

“Pressão no STF” com trecho de Lula citando o nome da ministra Rosa Weber. E o 

terceiro é “Sítio” com trecho de conversa com o governador do Rio Eduardo Paes. 

Abaixo da foto, em quatro colunas, manchetes menores com relação direta e 

indireta às manifestações e à Operação Lava Jato. Na primeira, o versal “Reação” 

com o título “Manifestantes ocupam a praça da Liberdade. Na segunda, o número de 
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manifestantes em BH (aproximadamente 4.000) e a cotação do dólar em R$3,74. Na 

terceira coluna, o título é “Revista revela conta de família de Aécio em paraíso fiscal” 

e apresenta pequeno texto introdutório. E na quarta coluna, o título é “Supremo nega 

recursos de Cunha sobre impeachment” e apresenta curto texto introdutório. 

A capa do dia 17 de março de 2016 da Folha de S. Paulo apresenta alguns 

elementos relevantes do INFOtenimento. Logo no topo da página está uma vinheta 

gráfica “Governo sitiado” em um fundo vermelho. O adjetivo “sitiado” já demonstra 

uma desqualificação, um caráter negativo, em se pensando na definição como 

“cercado”, “assediado”.  

 A foto apresenta a presidente Dilma com o rosto de aparência transtornada e 

segurando um celular. Ao redor da imagem da presidente a reprodução dos 

grampos telefônicos com trechos dos diálogos mantidos por ela com o ex-presidente 

Lula. Aqui se tem um exemplo do diálogo do texto jornalístico com outro tipo de 

texto: o dos quadrinhos. Pode-se verificar que é uma montagem em que a foto está 

centralizada e ao seu redor está o texto. Não estão presentes os balões, mas o 

diálogo foi reproduzido ao redor da foto da presidente. 

 A manchete cita a gravação e as implicações que ela traz à tona. Os 

subtítulos tentam explicar a manchete e apresentam a polarização em dois lados 

distintos. Na tentativa de aparentar imparcialidade, o jornal apresenta os argumentos 

da presidência, do juiz Moro e da oposição. Mas o resultado quantitativo (numérico) 

e qualitativo mostra duas posições contra e uma a favor do governo Dilma. 

A capa do dia 17 de março de 2016 de O Globo é considerada atípica em 

termos jornalísticos. Normalmente há investimento em imagens e uma quantidade 

de textos em tamanhos diversos editados em colunas. Nesse caso, o editor de capa 

optou por apresentar o versal “Lula de volta ao Planalto”, seguido da manchete 

“Diálogo ameaça Dilma”, a reprodução de uma conversa grampeada pela equipe do 

juiz Moro, um texto introdutório da notícia e uma foto grande horizontalizada na 

porção inferior da página mostrando uma manifestação em frente ao Palácio do 

Planalto.  

A manchete apresenta um caso típico no jornalismo do uso de personificação. 

Não é o diálogo que ameaça a presidente. Com a ocultação do cargo de presidente, 

há também uma ideia de não legitimidade, de não reconhecimento do cargo e de 

liderança. O trecho “grampeado” é reproduzido esteticamente centralizado, para 

estar no meio da página e para chamar a atenção pelo conteúdo e pela forma.  
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E por falar no primeiro, o conteúdo, segundo a manchete, compromete a 

imagem e se constitui em um recado, uma ameaça à continuidade do governo. 

Inclusive o trecho final “Tchau, querida” se transformou em um slogan e foi utilizado 

durante o processo e no dia da votação do impeachment como uma expressão 

repetida de forma irônica para se despedir da presidente.  

O texto abaixo da transcrição situa o leitor em relação ao fato e a foto ilustra 

um dos desdobramentos após a divulgação do conteúdo dos grampos telefônicos. 

Veem-se manifestantes vestidos de verde e amarelo em frente ao Palácio do 

Planalto estendendo uma bandeira do Brasil e com cartazes de protesto. Em um 

deles está escrito que “O Brasil não é do PT”. 

Na edição do jornal O Tempo do dia 17 de março de 2016 a proposta foi um 

pouco diferente dos outros dois jornais. Não houve a transcrição dos conteúdos dos 

grampos telefônicos. A cobertura abordou o assunto em temas distribuídos no 

versal, no topo da página e nos desdobramentos dos subtítulos da manchete.  

O versal na parte superior da página, que mais parece um subtítulo, 

esclarece de maneira sucinta o tema da notícia. Isso não quer dizer que não tenha 

sido tendencioso. Aponta-se a indicação do ex-presidente Lula para o ministério da 

Casa Civil como uma operação para salvar o governo e dar foro privilegiado ao 

“petista”. A expressão é utilizada pelo menos duas vezes, o que caracteriza como 

crescente partidarização da cobertura.  

Não há fotos da presidente. A imagem se refere à manifestação em frente ao 

Palácio do Planalto como reação à publicação dos grampos telefônicos. Fica claro 

que os desdobramentos repercutem negativamente para o governo e para a imagem 

da presidente e do ex-presidente. 

Como se pode verificar, formas marcadas e não marcadas de outros 

discursos estão presentes no discurso jornalístico que se apresenta mais uma vez 

como informativo. A hibridização com a opinião disfarçada mais uma vez vem em 

termos utilizados em tom pejorativo como na expressão “dar foro privilegiado ao 

‘petista’”, expressões como “Tchau, querida” e divulgação de fotos mostrando 

cartazes com dizeres como “O Brasil não é do PT”.  

Embora os discursos sejam de terceiros, eles são apropriados no discurso 

reportado. O objetivo é sustentar as acusações e dar credibilidade aos discursos 

cada vez mais polarizados, partidarizados, para pedir o afastamento da presidente, 

dos aliados e consequentemente de colocar outras forças políticas no poder. 
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Em termos de argumentações, verificam-se na Folha de S. Paulo exemplos 

de citação, exemplificação, comprovação, autoridade e desqualificação. Ao publicar 

trechos das conversas, obviamente há a citação, a exemplificação e comprovação 

do que está sendo exposto, principalmente no que se refere às instruções da 

presidente Dilma ao ex-presidente Lula e dele a ela e ao ministro Jaques Wagner. 

 A argumentação de autoridade está na origem das gravações, de onde elas 

vieram e quem elas envolvem. No caso, as gravações foram feitas sob a orientação 

do juiz Sérgio Moro e foram divulgadas primeiramente em Curitiba. A questão da 

autoridade também está relacionada à presidente, ao ex-presidente e ao ministro 

Jaques Wagner. Para a presidência, o juiz passou por cima da autoridade da 

governante em uma violação de direitos e quebra de hierarquia. De uma maneira 

geral, esses argumentos agrupados caracterizam a argumentação de modo a 

desacreditar o governo e a imagem da presidente e do ex-presidente. 

 Em termos de padrões de manipulação, não há ocultação. Pelo contrário, são 

reveladas as gravações das conversas. O que se verifica é o padrão de indução, 

pelo fato de que as conversas levam a um tipo de interpretação, principalmente por 

parte do leitor. Além disso, percebe-se nesse caso o uso do padrão global, ou seja, 

uma tentativa de mostrar também o posicionamento, a voz e a opinião da 

presidência diante dos fatos apresentados e divulgados pelo juiz Moro.  

As argumentações em O Globo, assim como na Folha de S. Paulo, giram em 

torno da citação, da exemplificação, da comprovação, da autoridade e finalmente da 

desqualificação.  

Destaca-se o espaço dado para a transcrição do trecho da conversa entre a 

presidente e o ex-presidente Lula. O tamanho da fonte é o correspondente ao de um 

título e opta-se por esse uso para deixar bem visível e bem claro do que se tratava a 

ligação telefônica interceptada.  

Mais uma vez, o agrupamento das argumentações tem o objetivo de atingir a 

imagem do governo, da presidente e do ex-presidente. A polarização cada vez mais 

dividia as pessoas em duas categorias: os contrários e favoráveis ao governo e 

indiretamente, em um primeiro momento, ao PT. A partidarização da cobertura 

também se consolidou em discursos que apresentavam a figura do “coxinha” 

(representantes e apoiadores de partidos considerados de direita, inclusive e 

principalmente o PSDB) e da “turma da mortadela” (representantes e apoiadores de 

partidos da esquerda, principalmente do PT). 
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Em termos de padrões de manipulação, verifica-se o de fragmentação e o de 

indução. Percebe-se a publicação de parte das conversas, o que representa um 

recorte, uma seleção a partir do material bruto (completo). A partir da fragmentação 

também se chega a um tipo de indução. Segundo o jornal, o que se pode inferir é 

que os atos foram premeditados de modo a proteger, favorecer, dar um foro 

privilegiado ao ex-presidente Lula. 

As argumentações em O Tempo variam um pouco, mas ainda estão 

presentes a exemplificação, a comprovação e a causalidade. No sobretítulo da 

manchete, por exemplo, a nomeação do ex-presidente como ministro é tratada como 

uma “operação para salvar o governo”. No texto introdutório, logo abaixo dos 

subtítulos da manchete, é utilizado termo “manobra” para a nomeação. À direita da 

foto estão trechos dos diálogos que extraídos de um contexto maior comprometem 

os envolvidos e induzem o leitor a um tipo de interpretação. 

Em relação ao último argumento, verifica-se que a manifestação em frente 

ao Palácio do Planalto é resultado da insatisfação com o vazamento das conversas. 

Não se pode deixar de mencionar mais uma vez a argumentação de desqualificação 

com a divulgação de aspectos negativos para enfraquecer o governo e a figura, 

principalmente da presidente Dilma. 

O principal padrão de manipulação presente na capa é o de fragmentação e 

indução. Os fatos são separados em porções e apresentados ao leitor como em um 

caleidoscópio. Cabe ao leitor recuperar os fios das narrativas e interpretar os fatos. 

As manchetes e a foto induzem o leitor a algumas interpretações ao apresentar 

aspectos para causar sentimento de indignação e questionar a credibilidade do 

governo Dilma.  

 

5.2 Páginas 

 

 A cobertura em cada edição de jornal chegou a apresentar mais de 10 

páginas, perfazendo um total de 30 páginas por evento. Sendo assim, devido ao 

grande número de páginas, optou-se nesta seção por explorar as principais, as que 

contemplam os episódios selecionados previamente.  
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5.2.1 A delação do senador Delcídio do Amaral 

 

5.2.1.1 Folha de S. Paulo 

 Na edição do dia 4 de março de 2016 a editoria de política, denominada na 

Folha de S. Paulo de Poder, deu ampla cobertura à delação do senador Delcídio 

Amaral. Na verdade, a Folha e os outros jornais se basearam em material divulgado 

com exclusividade no dia anterior da revista Isto É. 

Como se pode ver, as páginas escolhidas 4 e 6 (Figura 6) apresentam um 

cenário enunciativo com uma hibridação de jornalismo e de fotonovela, o que se 

configura um bom exemplo de intertextualidade com o objetivo de praticar o 

INFOtenimento.  

A página da esquerda apresenta o que se convenciona o factual, ou seja, a 

divulgação do fato propriamente dito. No fim da página da esquerda é possível 

verificar um infográfico. E em toda a página da direita, de melhor visibilidade, é 

possível verificar os detalhes da delação, a partir da diagramação com a presença 

de elementos lúdicos, como os balões de diálogo utilizado nas histórias em 

quadrinho e nas fotonovelas. A utilização da cor amarela também chama a atenção 

para títulos e partes do texto. Os itens da delação apresentam-se separados, 

listados didaticamente para facilitar a compreensão do leitor em forma de notas 

explicativas.  

As fotos, por sua vez, mais do que ilustrar a notícia, estabelecem a hierarquia 

e a relação entre a presidente Dilma, o senador Delcídio e o ex-presidente Lula.  

Ao analisar separadamente a página 4, verifica-se logo na coluna à esquerda 

o título opinativo “Cara de epitáfio?”. Ele apresenta a coluna Painel que também 

mostra títulos de caráter opinativo e até uma frase do senador Aécio Neves sobre o 

episódio: “O governo acabou. O que falta agora é saber apenas por qual 

instrumento. Até o PT já abandonou o barco. É o salve-se quem puder”. 

No alto da página está uma foto grande mostrando três caras-metades, não 

deixa dúvidas da relação entre os três envolvidos e a legenda apenas cita 

nominalmente os três. Logo abaixo está a vinheta gráfica vermelha em fundo branco 

com letra em preto e vermelho com os dizeres: “Brasil em crise”. Destaque para a 

palavra “crise” escrita em vermelho. 
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Figura 6: Páginas 4 e 6 de 4 de março de 2016 
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Fonte: FOLHA DE S. PAULO (2016) 
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O título da notícia resume o fato sem dizer o nome do senador, mas 

estabelece a conexão com a presidente e o ex-presidente: “Ex-líder do governo 

implica Dilma e Lula na Lava Jato”. Dois subtítulos são separados por estrelas azuis 

com os seguintes dizeres: “Delcídio diz em delação que ambos tentaram interferir 

em investigação” e “Governo nega e oposição pede renúncia”. A notícia em si 

apresenta pontos negativos em relação à presidente e ao ex-presidente e a delação 

é discutida em termos de credibilidade.  

Ao fim da página um infográfico com o título “Um dia de cão” com um resumo 

dos episódios negativos do dia anterior que segundo o jornal “agravam a crise 

política e econômica do governo Dilma”. São quatro itens listados em quatro colunas 

e resumidos por título e o conteúdo correspondente a uma nota jornalística.  

O primeiro deles é “Novas delações” que incluem a do senador e de 

executivos da Andrade Gutierrez e da OAS. O segundo apresenta o título de 

“Ladeira abaixo”, com o pior resultado do PIB 2015. O terceiro é “Campanha 

atingida” em que o juiz Sérgio Moro transforma a prisão do “marqueteiro” da 

campanha de Dilma em 2014 em preventiva (sem prazo determinado). E por último 

o item “Falha no sistema”, apresentando os problemas do programa de declaração 

do Imposto de Renda. 

Primeiramente, verifica-se a utilização de palavras e expressões depreciativas 

em relação ao governo e às pessoas envolvidas no episódio da delação. A palavra 

“epitáfio”, por exemplo, significa “sobre o túmulo” e está relacionada a uma frase que 

é colocada na lápide de um túmulo.  

Pressupõe-se aqui a “morte” do governo diante dos “escândalos” políticos e 

das más notícias econômicas. Isso é corroborado com a frase do senador Aécio 

Neves e ao subtítulo em que “a oposição pede renúncia”. O verbo “implicar” no título 

tem o sentido de comprometer, envolver. No primeiro subtítulo a locução verbal 

“tentaram interferir” também tem um sentido negativo.  

 Já o infográfico apresenta os ícones e depois vários exemplos de palavras 

como “marqueteiro” (termo depreciativo sobre profissional de marketing) e 

expressões depreciativas como “dia de cão”, “ladeira abaixo”, “campanha atingida” e 

outras. 

 Em termos de argumentações, tem-se a causalidade, a exemplificação, a 

citação e a autoridade, aqui mais especificamente do senador e ex-líder do governo 

delatando a presidente e o ex-presidente. Pode-se levar em consideração a 
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argumentação de ameaça (ad hominem abusivo ou ad personam) da oposição 

pedindo a renúncia e a de depreciação do governo, principalmente das figuras da 

presidente e do ex-presidente. 

 Quanto aos padrões de manipulação, verifica-se principalmente o padrão de 

fragmentação e indução. Em partes didáticas, tenta-se comprovar e repercutir as 

implicações da delação do senador. Obviamente com o objetivo de convencer o 

leitor sobre a gravidade do fato. Tenta-se também dar voz à presidente, mas de 

maneira tímida, com uma falsa pretensão de dar um ar de globalidade à notícia. Ou 

seja, tentou-se ouvir todos os lados da notícia. O que se constata, no entanto, é a 

assimetria com que isso foi feito e divulgado. 

 Na página da direita, conforme foi apresentado anteriormente, estão as fotos 

distribuídas de uma maneira que privilegia a questão hierárquica. A primeira, no alto 

à direita, mostra a presidente com o rosto tenso. Abaixo, no lado esquerdo da 

página, está a foto do senador, com um ar de quem está fora do normal cometendo 

uma inconfidência. E em uma foto logo abaixo está o ex-presidente Lula com ar 

sério, preocupado e tampando a boca. 

 No topo da página, em fundo amarelo, estão os temas da delação 

relacionados à presidente Dilma. Apresentam-se os fatos ou o caso, o que diz o 

senador e o que diz a presidente. É visível que o espaço dado às declarações da 

presidente é assimétrico, ou seja, menor que os outros.  

 A mesma estrutura é utilizada na porção inferior da página com temas 

relacionados ao ex-presidente. Aqui também se apresentam os fatos ou o caso, o 

que diz o senador e o que diz o ex-presidente. Novamente é visível que o espaço 

dado às declarações do ex-presidente é bem menor que os outros. No centro da 

página está a vinheta gráfica “Brasil em crise”, em vermelho e preto. Logo abaixo 

está o título: “Delcídio delata” e o subtítulo com trechos estrategicamente em negrito: 

“Ex-líder do governo no Senado quebra o silêncio e implica Dilma e Lula na Lava 

Jato, no mensalão e no fracasso de CPIs”. 

 Em termos linguísticos, tem-se primeiramente a vinheta com ênfase na 

palavra “crise” em vermelho. No título estão expressões como “quebrar o silêncio” 

(em negrito) e “implicar”, ambas com conotação negativa. De uma certa forma, 

entende-se que ele foi “forçado” a falar e o que ele falou gerou desdobramentos e 

futuras consequências. Nos tópicos também existem termos e expressões negativas 

como “Caixa dois”, “Mensalão” e “Interferência na Lava Jato”. 
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As argumentações se repetem e se articulam com a da página anterior em 

termos de causalidade, exemplificação, citação, autoridade e de depreciação. A 

própria relação com a fotonovela pressupõe algo de dramalhão popular de qualidade 

questionável. As fotos apresentam os “personagens” de maneira dramática e com 

expressões tensas. Nos textos, o espaço dado ao que o senador disse é maior do 

que o espaço dado à então presidente. Mas não é somente em termos quantitativos 

que se encontra a desproporção. A fala atribuída à presidente é sucinta e pobre em 

termos de argumentos.  

Outro elemento que chama a atenção é o uso das palavras “fato” e “caso”. Na 

apresentação dos textos é como se o “fato” estivesse ligado ao real, à realidade e 

“caso” estivesse ligado à uma narrativa ficcional. 

A utilização desses recursos verbais e não verbais vão ao encontro das 

estratégias, dos padrões de manipulação da notícia e consequentemente de 

influenciar a opinião do leitor. Por exemplo, as falas estão devidamente separadas e 

fragmentadas, de forma didática, para apresentar o posicionamento e opinião dos 

envolvidos no “escândalo”. Por outro lado, percebe-se o “efeito de imparcialidade” ao 

se mostrar a pretensa globalidade em se abordar o assunto com os pontos de vista 

dos envolvidos. Mesmo apresentando os diversos lados da notícia (versões do fato) 

o leitor é induzido a ver pejorativamente a imagem da presidente e do ex-presidente. 

 

5.2.1.2 O Globo 

 

O jornal O Globo adotou estratégia semelhante na cobertura da delação do 

senador, considerando-a mais um escândalo do governo, devidamente verificada na 

página 3. E a consequência da delação, verificada na página 6, é o posicionamento 

da oposição pedindo a renúncia e/ou impeachment. 

Na página 3 (à esquerda) a vinheta gráfica já introduz o assunto com 

“Escândalos em série”. A questão se desdobra com o título “Delcídio estremece 

Planalto” e o subtítulo “Delação de senador lança acusações contra Dilma, pela 

primeira vez no centro da operação”. Há um texto introdutório da notícia, com o que 

se chama de conteúdo factual e “As revelações do ex-líder do governo” 

didaticamente expostas em nove itens. As informações publicadas se baseiam na 

entrevista dada à revista Isto É,  republicadas de acordo com o interesse do jornal. 
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Figura 7: Páginas 3 e 6 de 4 de março de 2016 
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Fonte: O GLOBO (2016) 
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A foto mostra o senador de dedo em riste, com tom acusatório, e um olhar 

que demonstra desequilíbrio. A legenda corrobora com o que é mostrado na foto e 

se apresenta como uma acusação grave: “Dilma tinha pleno conhecimento de todo o 

processo de aquisição da refinaria (Pasadena)” - Delcídio Amaral Senador (PT-

MS).  

O tom de sensacionalismo é materializado linguisticamente pelo uso da 

palavra “escândalo” associada ao termo “em série”, o que caracteriza uma 

continuidade ou repetição de acontecimentos desagradáveis relacionados ao 

governo.  O verbo “estremecer” no título também reforça o tom, como se a ação do 

senador tivesse causado metaforicamente um “terremoto” de grandes proporções e 

causado estragos no Planalto (aqui Palácio do Planalto). 

O jornal, tido como de referência, sai das características de sua linha editorial 

e adota elementos do INFOtenimento (e até mesmo do sensacionalismo gerado por 

ele) para veicular a notícia e alcançar o leitor. A foto também impressiona e a 

maneira como foi utilizada é típica dos jornais popularescos. 

As argumentações são semelhantes às encontradas na Folha de S. Paulo. 

Inclusive a maneira didática de mostrar os tópicos da delação de forma assimétrica é 

idêntica à adotada pela Folha. Há espaço suficiente para a exposição dos tópicos e 

para a fala do senador. Por outro lado, há um espaço restrito pouco esclarecedor 

para a exposição dos fatos na visão do governo.   

Assim como no veículo paulista, percebe-se a causalidade, a exemplificação, 

a citação, a autoridade e a argumentação de depreciação. Na página 3, a vinheta 

gráfica, os títulos da notícia e dos artigos materializam um discurso depreciativo em 

relação ao governo. O tom é de acusação e denúncia. A foto em que o dedo aponta 

para o texto com a fala do senador também auxiliam a articulação desse discurso.  

 Na página 6, apresentam-se as consequências, os desdobramentos do 

“escândalo”, isto é, o posicionamento da oposição para pedir a renúncia e/ou o 

impeachment. Novamente no alto da página a vinheta “Escândalos em série”. O 

título deixa claro o posicionamento e no subtítulo a explicação: “Partidos pedem 

‘gesto de grandeza’ e decidem adicionar acusações de Delcídio ao processo de 

impeachment”.  

 A notícia apresenta lados diferentes de maneira assimétrica. Numericamente 

falando, 2/3 da notícia são relativos aos partidos de oposição, incluindo aqui o 

PMDB até então do governo. Apena 1/3 é sobre a base do governo e mesmo assim 



119 
 

a notícia tem um caráter negativo no subtítulo: “Base aliada vê agravamento da 

crise”. No centro da página, de maneira bem didática, um infográfico mostra “O rito 

do impeachment”. No rodapé da página dois artigos opinativos: “A economia está de 

olho é na política” e “Governo que se arrastava ficará paralisado”. 

 Alguns elementos linguísticos demonstram a parcialidade da cobertura e o 

aspecto negativo para mencionar o governo, mesmo que utilizando o que seria a voz 

da oposição. A expressão “gesto de grandeza” ganha um sentido ao se pedir para 

que o governo renuncie. É como se o governo até então estivesse agindo de 

maneira errada e que seria importante a saída como reconhecimento dos erros e da 

incapacidade de gerir o país. Os verbos “arrastar” e a locução “ficará paralisado” dão 

uma ideia negativa no segundo artigo opinativo, como se o governo não estivesse 

agindo ou ainda estivesse paralisado pelos frequentes escândalos. 

 As argumentações também se apresentam quase as mesmas, assim como os 

padrões de manipulação da notícia. Tem-se a causalidade, a exemplificação, a 

citação, a autoridade e a argumentação de depreciação. Por exemplo, o jornal expõe 

a opinião da oposição que “pede a renúncia” da presidente. Em outra parte, o jornal 

apresenta didaticamente no infográfico quais são as medidas a serem tomadas e 

todo o ritual de como se deve dar o processo de impeachment.  

Os padrões de manipulação comportam a fragmentação, a indução e a 

pretensa globalidade ao se abordar o assunto, novamente com espaços divididos de 

forma estratégica e assimétrica.  

A oposição ganha cada vez mais espaço, enquanto o governo é associado a 

um tipo de criminalização com os seus participantes. Além da assimetria nos 

espaços dados na notícia, a polarização se dá também na localização das páginas e 

das notícias. Na página da esquerda, de menor visibilidade, um tipo de notícia. Na 

página da direita, em espaço de melhor visibilidade, há neste caso o reforço pelo 

pedido de renúncia e/ou impeachment.  

 

5.2.1.3 O Tempo 

 

A delação do senador também recebeu um tratamento especial na cobertura 

de duas páginas do jornal O Tempo.  Na página da esquerda, logo no topo a palavra 

“Pressão” em negrito e um sobre título da notícia: “Ex-líder do governo diz que ex-
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presidente mandou pagar Cerveró e calar Marcos Valério no mensalão”. O título 

também se apresenta com o objetivo de nominar os delatados Dilma e Lula sem 

nenhuma referência aos cargos (ex-presidente e presidente). Há abaixo do título 

uma vinheta gráfica com um cano de onde jorra petróleo e com o título “Lava Jato” 

em branco por sobre um fundo vermelho. 

Duas fotos maiores e de igual tamanho mostram os delatados, o ex-

presidente e a presidente, com semblante de preocupação e abaixo, em tamanho 

menor, uma foto do delator.  No texto assinado por Ricardo Corrêa, o governo Dilma 

é apresentado como “fragilizado” diante de problemas com o Congresso e o TSE e 

que sofreu com a delação “sofreu seu maior golpe”.  

Percebe-se a estruturação do texto a partir das informações obtidas por 

terceiros, ou seja, pela divulgação da Revista IstoÉ, como aconteceu com os 

veículos anteriores. O texto cita o ministro José Eduardo Cardozo, Marcos Valério, 

Marcelo Odebrecht e outros envolvidos em investigações da Operação Lava Jato.  

O jornal primeiramente se apropria do que foi publicado exclusivamente pela 

revista e (re)constrói a sua versão do fato, por meio da reprodução das palavras do 

senador. Além disso, ao fazer uso da linguagem não verbal, estrutura um conjunto 

de argumentações para relacionar o governo a um escândalo e desqualificá-lo. Isso 

é feito a partir da linguagem verbal e não verbal. 

Um box no fim da primeira notícia apresenta uma informação em tom de 

fofoca, sem registro de autoria. Com o título “Polêmica” seguido de um subtítulo 

“Proximidade”, o texto em forma de uma nota denuncia que a autora da reportagem 

da Revista IstoÉ não só foi assessora do ministro José Eduardo Cardozo como era 

apontada como sua namorada em Brasília.  

O espaço dado à acusação de Dilma e Lula é bem maior do que o espaço 

dado às declarações do próprio senador. Em uma composição confusa, um texto 

menor tem como sobre título a expressão “Sem negar” e o título no mínimo 

contraditório “Senador diz que não conhece documento”. 
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Figura 8: Páginas 3 e 4 de 4 de março de 2016 
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Fonte: O TEMPO (2016) 
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A notícia em si apresenta a versão do senador a partir de uma nota divulgada 

com a participação de seus advogados de defesa. A argumentação é de que não 

havia reconhecimento da autenticidade do que havia sido divulgado.  

Para confrontar, em consulta à revista IstoÉ, o veículo confirma a origem da 

documentação e o tipo de negociação realizado entre o senador e o Ministério 

Público Federal, desqualificando a nota do senador e de sua defesa.  

Na página 4, o que se verifica é o investimento alto do jornal em uma página 

muito bem elaborada visualmente, cuja forma lembra muito a de uma revista. Um 

grande infográfico inter-relaciona os envolvidos a partir de bananas de dinamite 

ligadas a fios azuis e vermelhos que terminam no detonador que está nas mãos do 

senador Delcídio do Amaral. As fotos e textos identificam e apresentam 

didaticamente quem é quem e a posição que elas ocupam naquele escândalo. 

Trata-se de uma página diferenciada e que necessitou de mais investimentos não só 

de tempo, o que só é possível com o aporte/suporte de anúncios de investidores. 

 

5.2.2 Os dois anos da Operação Lava Jato 

 

 Os veículos de comunicação, cada um a sua maneira, “comemoraram” os 

dois anos da Operação Lava Jato com uma retrospectiva das ações anteriores e a 

relação com os fatos que estavam acontecendo naquele período. As páginas 

analisadas a seguir mostram o investimento dos jornais para mostrar didaticamente 

aos leitores a importância da operação e as pessoas atingidas por ela. 

 

5.2.2.1 Folha de S. Paulo 

 

O jornal se limitou a uma página no dia 13 de março de 2016, um domingo, 

para relatar sobre as conduções coercitivas realizadas anteriormente pela Operação 

Lava Jato, de modo a justificar o que aconteceu com o ex-presidente Lula durante 

aquela semana.  

Na parte superior, o que se pode considerar 1/3 da página, em três colunas, 

tem-se primeiramente à esquerda a explicação do que é a condução coercitiva, 

quando e por que ela ocorre. 
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Figura 9: Página A14 de 13 de março de 2016 

 

 

Fonte: FOLHA DE S. PAULO (2016) 
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Mais ao centro, uma espécie de tabela com as justificativas e os números 

parciais e totais de coerções. E na coluna da direita com o título “Conduções 

coercitivas de destaque” estão fotos e textos apresentando os envolvidos e 

explicando a razão das conduções. 

Na porção que corresponde ao segundo terço da página está uma notícia 

assinada por Felipe Bächtold. Nela o repórter tenta reverter o caráter polêmico e 

assim naturalizar a condução coercitiva do ex-presidente Lula como mais uma das 

ações da Operação Lava Jato. Na estrutura e nas argumentações percebe-se que a 

intenção é não dar tanto valor ao acontecido com Lula e que segundo o juiz ele foi 

tratado como outro suspeito qualquer por ele e sua equipe. 

 Na argumentação, houve a polarização no tratamento das falas dos 

envolvidos. Isso fica evidente quando se dá voz aos representantes da Operação 

Lava Jato e da Polícia Federal. O processo de condução é tratado apenas como um 

procedimento formal não caracterizador de violência ou desrespeito. 

  Por outro lado, quando se dá voz ao ex-presidente, explicita-se a irritação 

dele em ter sido conduzido daquela forma. Chama ainda a atenção que a opinião da 

presidente Dilma Rousseff é tratada com a expressão “grita”. O que equilíbrio de uns 

em detrimento do desequilíbrio de outros. 

Na tentativa de mostrar imparcialidade, o repórter convocou ainda outras 

fontes, lançou mão de declarações com credibilidade para “debater” sobre o 

assunto. Nesse sentido, ganhou voz o advogado Renato Vieira, do Instituto 

Brasileiro de Ciências Criminais. De acordo com ele, que tinha à época clientes na 

operação, a medida só é válida para testemunhas que, sem justa causa, deixam de 

ir a um depoimento. O advogado também considerou a ação um ato de força do 

Estado. Para rebatê-lo, os procuradores da operação disseram que as cortes 

superiores têm respaldo para realizar esse tipo de medida. 

 

5.2.2.2 O Globo 

 

 Diferentemente da Folha de S. Paulo, o jornal O Globo faz uma grande 

retrospectiva para “celebrar” os dois anos da “Operação Lava-Jato” (com grafia 

diferente, já explicada anteriormente). Com a vinheta “Ecos da Lava-Jato” e o título 

“Dois anos que reviraram o país”, o jornal enaltece a importância da operação no 

contexto político brasileiro (Figura 10). 
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Figura 10: Página 6 de 13 de março de 2016 

 

 Fonte: O GLOBO (2016) 
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O subtítulo também sugere o desafio de separar a operação do embate 

político que estava se desenhando na campanha de descrédito do governo Dilma 

Rousseff. Além disso, mostra o número expressivo (60) de pessoas condenadas 

ente políticos e empresários  

A página apresenta em termos de diagramação duas colunas nas 

extremidades mais finas e uma grande coluna central. Como se pode perceber, há 

um cuidado estético para apresentar de forma clara o retrospecto de dois anos da 

operação. Dois infográficos, um menor na coluna central e outro na coluna da direita, 

mostram respectivamente os números gerais, os momentos-chave e as fases. 

No texto de autoria de Cleide Carvalho, Renato Onofre e Tiago Dantas, 

redigido em Curitiba e São Paulo, a argumentação gira em torno da importância da 

Operação Lava-Jato e dos impactos causados por ela no sistema político e judiciário 

do país. Além de apresentarem o histórico e os principais números da operação, 

eles convocaram fontes com credibilidade, ou seja, os responsáveis pela operação e 

advogados criminalistas para debaterem sobre a legalidade e a adequação das 

medidas adotadas até ali. 

 A grande discussão quanto ao tema é resumida na declaração de Wagner de 

Melo Romão, chefe do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Segundo ele, 

a operação é preciosa demais para ser transformada em alvo de uma disputa 

política e não poderia ficar à mercê de grupos políticos. 

 Outras questões argumentadas foram as da banalização do uso de força e a 

adoção de medidas midiáticas para a operação. Segundo as fontes, estaria havendo 

um uso instrumentalizado da operação para objetivos políticos. Mesmo havendo 

contrapontos e questionamentos, o leitor é induzido a entender a Operação Lava-

Jato como fundamental e a ver positivamente a atuação do juiz Sérgio Moro e sua 

equipe. 

 O jornal lança mão dos infográficos para argumentar de modo didático, ou 

seja, de fácil compreensão para o leitor, em favor da operação chefiada por Curitiba. 

Na última coluna à direita, as fases da Operação Lava-Jato são mostradas de 

maneira sucinta com títulos em latim, inglês, italiano e português. Há uma mistura de 

certo grau de erudição contrastando com elementos da cultura pop, por meio de 

títulos de filmes e músicas, e até mesmo termos informais pejorativos em português: 

“Juízo final”, “Que país é esse?”, “My way”, “Pixuleco 1 e 2”, “Erga Omnes” e “Triplo 
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X”, entre outros. A manipulação se dá pelo convencimento, pela indução do leitor a 

pensar de determinada forma, isto é, de que a Operação Lava-Jato naquele 

momento deveria continuar e que seria fundamental para punir os corruptos e banir 

a corrupção do país. 

 

5.2.2.3 O Tempo 

 

 A cobertura sobre os dois anos da Operação Lava Jato recebeu tratamento 

especial no jornal O Tempo no dia 13 de março de 2016. Como pode ser ver na 

Figura 11, são duas páginas muito bem elaboradas em um jornal, mas que 

estabelecem um diálogo com a estética de revistas como a Superinteressante.  
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Figura 11: Páginas 4 e 5 de 13 de março de 2016 
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Fonte: O TEMPO (2016) 
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Ao todo são cinco infográficos bem distribuídos e que dão uma clara 

dimensão do tamanho da Operação Lava Jato. No alto da página 4 se vê o título em 

uma forma líquida sugerindo o petróleo escorrendo e que obviamente estabelece a 

relação com os escândalos da Petrobras. Próximo ao título estão os principais 

números da operação juntamente com o barril de petróleo.  

O segundo e terceiro infográficos traçam e percorrem os caminhos da 

operação com balões verdes (cor ligada à natureza, à limpeza e à esperança). Neles 

é possível de se ver as principais datas, as etapas e as fotos dos principais 

envolvidos. Textos em formas de notas/legendas completam as informações. 

Na página 5, o título “Os condenados” é uma alusão a um filme americano 

de mesmo título de 2007. Parecendo ou não coisa de cinema, a página traz um 

quadro completo com nomes, crimes, penas e situação de 66 envolvidos até então. 

Abaixo do quadro as legendas com as explicações sobre as siglas utilizadas e 

a foto de uma mão suja de petróleo. Ela faz referência à corrupção, o envolvimento 

de pessoas nos escândalos da Petrobras. Metaforicamente, as mãos sujas se 

contrapõem à operação que sugere a condução das investigações por pessoas de 

mãos limpas. Há também uma relação, desde a origem, entre a Operação Lava Jato 

e a Operação Mãos Limpas da década de 1990 na Itália.  

 Na cobertura de O Tempo também se verifica a argumentação de valorização 

da Operação Lava Jato. A perspectiva é de que é importante e se deve mantê-la 

para limpar, livrar o país da sujeira da corrupção.  

 Em graus diferentes de sofisticação estética, percebe-se que os três 

periódicos se posicionam a favor da Operação Lava Jato e defendem a sua 

continuação. Mas somente na cobertura do jornal O Globo há uma discussão sobre 

a utilização política da operação e os riscos que isso poderia causar às instituições 

políticas e ao judiciário.  

 

5.2.3 Manifestações contra Dilma 

 

 As manifestações contra o governo Dilma ocorrem exatamente no meio do 

mês de março de 2016. A proposta da oposição era de colocar as pessoas nas ruas 

para mostrar descontentamento, protestar. A polarização inicialmente se dá na 

confrontação entre o governo, representado pelas figuras de Dilma Rousseff e Lula 
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(demonizados pelos bonecos do Pixuleco8 e da Dilma de vermelho), e a Operação 

Lava Jato capitaneada pelo juiz Sérgio Moro (visto como o herói).  

 Depois do Congresso e do Judiciário, entrou em cena mais um personagem 

reivindicando o protagonismo das ações: a iniciativa privada. O setor materializou o 

protesto contra as medidas do governo na forma de um pato, o pato da Federação 

das Indústrias de São Paulo (Fiesp), ao se considerar prejudicado e reforçava a 

expressão popular de que estava “pagando o pato”.  A seguir, a análise de como as 

manifestações contra o governo foram exploradas pelos jornais. 

5.2.3.1 Folha de S. Paulo 

 A edição do dia 14 de março de 2016, uma segunda-feira, repercutiu as 

manifestações em duas coberturas que se complementavam: uma na cidade de São 

Paulo e outra no âmbito nacional. As páginas A6 e A7 da editoria Poder, na Figura 

12, mostram no topo as maiores manifestações medidas pelo DataFolha, instituto 

que pertence ao grupo Folha. A manifestação contra o governo aparece como a 

maior política até aquele momento, superando o movimento Diretas Já. 

 Ao lado e na mesma proporção, aparecem os números da manifestação por 

hora e a explicação de como se chegou ao resultado. A argumentação aqui é a de 

tentar comprovar o caráter científico do cálculo e dar credibilidade aos números.       

Na página A6, à esquerda, está situada a coluna Painel assinada pela 

jornalista Natuza Nery, como uma série de notas sobre política. Os títulos chamam a 

atenção pelos significados que apresentam de forma isolada e em seu conjunto: 

“Queda de braço”, “Quanto pior”, “Exagero?”, “Inflexão”, “Não deu”, “Na multidão”, 

“Tô de olho”, “Guerra virtual”, “Reflexão”, “Família ê!”, “Lei da física”, “Contra tudo”, 

“Bloco do eu sozinho”, “Como faz?” e “Na fila”.  As notícias relativas ao governo ou 

aos seus aliados apresentam caráter pejorativo. 

No fim da coluna duas citações. A primeira com o título “Tiroteio” dá um 

pequeno espaço para uma representante do governo, através da senadora Gleisi 

Hoffman, com uma dura crítica aos tucanos, representados por Geraldo Alckmin e 

Aécio Neves, que foram hostilizados nas manifestações. A segunda, “Poker Face” 

(relação com o pôquer e com a música da cantora pop americana, Lady Gaga), 

relata um constrangimento do candidato Ciro Gomes.  
                                                           
8 O termo é uma gíria na língua portuguesa, utilizada como sinônimo de “propina”, “dinheiro sujo” 

ou mesmo “dinheiro roubado”. Nas manifestações, os opositores ao governo foram ás ruas com um 
boneco do ex-presidente Lula vestido de presidiário e com o número 171, apelidado de Pixuleco. 
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Figura 12: Páginas A6 e A7 de 14 de março de 2016 
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Fonte: FOLHA DE S. PAULO (2016) 
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Ainda na página da esquerda, uma grande foto com o boneco de Lula, o 

Pixuleco, e com a caracterização da presidente como BanDilma, em um claro jogo 

com a palavra “bandida”, ocupa aproximadamente 2/3 da página. Logo abaixo um 

versal indica “Brasil em crise”. O título da notícia reforça que as manifestações 

“superaram” o movimento Diretas Já e a utilização do verbo “impulsiona” demonstra 

a potencialização dos protestos em favor do impeachment. Os subtítulos também 

apresentam juízos de valor ao utilizar termos como “aumenta a pressão pelo 

afastamento de presidente” e “governo vê sinal de alerta”. 

Os títulos e subtítulos, neste caso, antecipam e resumem o que o texto 

explicita. Com a assinatura da redação “De São Paulo”, sem autor, o que demonstra 

um trabalho editorial, o texto reforça os dados e apresenta um número maior de 

participantes auditado pela Polícia Militar e pelo Movimento Brasil Livre – MBL: 1,4 

milhão de pessoas. O referido movimento foi responsável por organizar a 

manifestação e era um dos protagonistas para disseminar os valores preconizados 

pela “direita” no país. 

No texto, além da reiteração de que o movimento foi de grandes proporções, 

em pelo menos 20 linhas, cita-se em apenas uma linha que houve atos isolados de 

defesa do governo. O texto corrobora com a apresentação do juiz Sérgio Moro como 

herói e cita uma nota em que ele pede que os políticos “cortem na carne”.  

Em outro trecho, se descreve brevemente que as principais “lideranças da 

oposição” estavam presentes na manifestação. De fato, as lideranças foram 

exemplificadas apenas pelos membros do PSDB Geraldo Alckmin e Aécio Neves, 

que foram aclamados por uns e hostilizados por outra parte da população.  

Em um pequeno trecho, de meio parágrafo, o texto mostra o posicionamento 

do governo e caracteriza como “lacônica” a nota sobre o caráter pacífico das 

manifestações. Numericamente, o espaço dado aos ataques ao governo 

caracterizaria 99% do texto e apenas 1% de voz em prol do governo.   

 Na página A7 o veículo complementa a argumentação de uma cobertura 

nacional com dados sobre o número de manifestantes nas capitais, segundo a PM e 

segundo os organizadores à esquerda inferior da página. Também em 2/3 da página 

uma sequência de fotos ilustra o movimento com os seus personagens. A página 

que está estrategicamente situada à direita, com melhor visibilidade, também 

reproduz elementos da “direita” sob o ponto de vista político.  
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O jornal se posiciona favorável ao movimento ao publicar e referendar “a voz 

do povo”. O título o não deixa dúvidas quanto a isso: “Lava Jato incendeia Paulista e 

Moro é tratado como herói”. No subtítulo isso é reiterado: “Reverenciado por ação 

contra Lula, juiz pede que políticos ‘cortem na carne’”. Outro subtítulo, utilizado como 

introdução ao texto assinado novamente como “De São Paulo” demonstra um juízo 

de valor, um tipo de envolvimento com a situação e o início da polarização partidária: 

“Antipetismo e desilusão com a recessão eram razões mais comuns para defesa do 

impeachment”. 

Aqui se percebe a aplicação do que pode ser chamado de “efeito de 

imparcialidade”. Embora estruturado como um texto informativo, está contaminado 

por juízos de valor. Apresenta a defesa da Operação Lava Jato, trechos de uma nota 

do juiz e declarações dos manifestantes em favor do movimento. Não há espaço 

para citação outra que não negativa em relação ao governo. Metaforicamente, 

“incendeia” a insatisfação para com o governo, mostrando-o como de uma grande 

incompetência, culminando em uma grande decepção. 

 A composição de páginas, a partir dos elementos verbais e não-verbais, não 

deixa dúvidas e acaba por denunciar a parcialidade do veículo. Ao reproduzir as 

notícias com um tom favorável às manifestações, percebe-se a crítica ao governo e 

a adesão do jornal à causa do impeachment. A utilização de fontes com 

credibilidade para dar suporte às argumentações e ao próprio povo para legitimar 

uma reivindicação mostram a estratégia do jornal de se posicionar sem 

necessariamente assumir explicitamente esse posicionamento. 

 As manifestações também geraram mais consumo de jornais, o que 

demandou um investimento por parte dos veículos na qualidade das coberturas. Isso 

foi garantido, patrocinado pelos anúncios veiculados pela Fiesp e por outras 

empresas que financiaram não só os custos do jornal como o próprio movimento 

para a retirada da presidente Dilma da presidência.  

Em outra composição de páginas, A10 e A11, como mostra a Figura 13, há 

uma tentativa de ao mesmo tempo dar continuidade à cobertura das páginas A6 e 

A7 (páginas A8 e A9 são de anúncios) e de mostrar o lado do governo e o 

descontentamento com parte da oposição representada por membros do PSDB.  
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Figura 13: Páginas A10 e A11 de 14 de março de 2016 
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Fonte: FOLHA DE S. PAULO (2016) 
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Observa-se, neste caso, que o conjunto de páginas apresenta uma 

característica diferente de edição. As informações sobre o governo e sobre os 

opositores não apoiados popularmente estão espalhadas nas duas páginas, 

entremeadas por uma grande sequência de fotos das manifestações com cartazes e 

outros personagens como o japonês da Federal e o futuro candidato à presidência, 

Jair Bolsonaro. É o que se configura na prática o que foi visto no capítulo teórico 

sobre o uso político do jornalismo na Teoria instrumentalista e o padrão de 

manipulação por fragmentação da notícia. 

Na página A10 há uma grande quantidade de fotos dos manifestantes com 

seus cartazes e de representantes de movimentos como o Endireita Brasil. Aqui se 

verifica a polarização já em um nível partidário e com demonização do PT e dos 

seus apoiadores, chamados de “petralhas”. Há também um diálogo das fotos com os 

textos que elas reproduzem. O gosto e os ditos populares são materializados pelas 

fotos e “ilustram” o sentimento dos manifestantes de indignação e revolta, 

principalmente com Dilma e Lula e em menor escala com outros representantes 

políticos como Cunha e Temer.  

Novamente o versal “Brasil em crise” abre o espaço para o texto. No título há 

a indução de que há algo errado e que o governo reconhece que é preciso uma 

“reação urgente contra crises”. No subtítulo há a menção de “um despreparo da 

equipe do governo Dilma ao ser surpreendida pela amplitude dos protestos e pela 

emissão de uma nota lacônica sobre o movimento”. 

 No texto de Valdo Cruz e Gustavo Uribe (Brasília), com a colaboração de 

Cátia Seabra (São Paulo) o governo se apresenta surpreso com as manifestações e 

tenta agir para conter a crise. Percebe-se a questão da partidarização quando a 

cúpula do PT é convocada como fonte para dar suporte à notícia. Os membros do 

partido fizeram uma reunião de emergência para avaliação dos protestos e 

divergiram sobre a importância dele. Além disso, deram sua opinião favorável à 

participação do ex-presidente Lula no governo Dilma para conter os avanços do 

PMDB e diminuir a pressão sobre o Planalto.  

Em outro texto de uma coluna, sem assinatura de repórter e bem menor que o 

primeiro, em forma de uma nota, tem como título “Grupo faz ato de apoio a lula em 

frente a sua casa”. Há apenas uma descrição do evento que contou com a 

participação do ex-presidente com o detalhe dele estar vestido de vermelho. A 

polarização nesse ponto chegou às cores. De um lado, os coxinhas de “verde e 
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amarelo” em oposição aos “petralhas” (também chamados da turma da mortadela, 

partidários do Partido dos Trabalhadores - PT) de vermelho. Os mais radicais 

chegaram a anunciar que a bandeira deles “jamais seria vermelha”. Como subtítulo 

aparece logo em seguida “Coxinhas”, uma nota sobre movimentos sociais em Porto 

Alegre que se manifestaram contra o governo com um “churrasco de coxinha”, 

também denominado “coxinhaço”, em referência aos chamados “coxinhas” que 

pedem a saída “de Dilma” (sem nenhuma referência ao cargo que ela ocupava). 

 Na página A11, o primeiro texto também da redação, sem assinatura de 

repórter, destaca como Aécio Neves e Geraldo Alckmin foram recebidos na avenida 

Paulista. No próprio título há a informação de que eles foram recebidos “com misto 

de hostilidade e assédio”. Houve um constrangimento no encontro entre os 

representantes do PSDB com os organizadores do movimento, simpatizantes do 

Movimento Brasil Livre - MBL. 

 Além do relato de pequenos incidentes, a notícia trouxe depoimentos de 

fontes políticas importantes como o da senadora ex-PT, Marta Suplicy, que pedia a 

queda de Dilma e de Ronaldo Caiado (DEM-GO) que pedia a continuidade do 

processo de impeachment, pois haveria mais de 400 votos garantidos para isso. 

 Embora parecesse negativa no título principalmente ao PSDB, a notícia de 

fato corroborou para as críticas ao governo e deu voz a ex-apoiadores e opositores 

de manifestar as respectivas opiniões favoráveis ao processo de impeachment. A 

partir do padrão de indução, o leitor lê e vê apenas posicionamentos contrários ao 

governo. 

 Para completar a página, um versal “Análise” anuncia um texto editorial de 

Igor Gielow, diretor da sucursal de Brasília. Seguindo os três textos anteriores, o 

artigo de caráter opinativo explora as informações veiculadas e o autor dá o seu 

parecer na condição de diretor da sucursal. O argumento da autoridade é utilizado 

para tentar convencer o leitor de que aquele posicionamento tem credibilidade e um 

caráter de razoabilidade. Para ele, as manifestações legitimavam o desejo de que 

“agora vai”, no sentido de depor o governo. O evento e os fatos, segundo ele, 

levavam a um desfecho inevitável que era a deposição do governo.  

 E na argumentação relacionada ao governo que ele considerava 

“nocauteado”, o autor julgava muito difícil reverter o quadro. Havia apenas a dúvida 

do que restaria de apoio ao governo para que a oposição pudesse agir. 
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No diálogo entre os textos e as imagens nesse cenário enunciativo maior que 

são as páginas de jornal, o que se percebe é a estruturação de um discurso unívoco 

em favor do impeachment disfarçado de um caráter de globalidade. Quase todos os 

envolvidos são convocados, mas apenas os opositores têm voz. Não há uma 

declaração do ex-presidente Lula e apenas a reprodução de uma parte da nota 

emitida pela presidência da República. Não há declarações da presidente Dilma. 

 

5.2.3.2 O Globo 

 

 As páginas da editoria de política de O Globo no dia 14 de março de 2016 

(Figura 14) estão marcadas com a vinheta gráfica País. Já se percebe que a 

intenção é mostrar o que ocorreu no dia anterior a partir da proposta de uma 

cobertura nacional.  Na página 3, o volume de texto é muito menor em relação ao 

tamanho das fotos. O título “A voz que ecoa das ruas” introduz o assunto e dá 

sentido às três imagens que se apresentam logo abaixo. A primeira foto ocupa 

praticamente a metade da página e mostra um grande número manifestantes na 

orla, ponto turístico do Rio de Janeiro. O subtítulo também mostra a grandeza do 

evento ao contabilizar 3,6 milhões de pessoas se manifestando em todo o país. 

As fotos menores mostram a ironia dos manifestantes. Na primeira, um rapaz 

de barba branca está fantasiado de Lula preso com o número 171.  Há no número 

uma referência ao artigo 171 Código Penal (relacionado ao estelionato – obter 

vantagem para sim ou para outrem por meios ilícitos) e ao mesmo tempo à 

expressão popular de uma pessoa em quem não se deve cofiar. Abaixo do número a 

sigla do PT. Ele está atrás das grades e ao seu redor estão fotos de outros políticos 

que deveriam estar presos como o deputado federal Eduardo Cunha, a presidente 

Dilma e o senador Renan Calheiros. Há também a ilustração de um tucano, símbolo 

do PSDB. 

Na segunda foto, similar à apresentada na Folha de S. Paulo, estão em 

primeiro plano desfocados dois manifestantes com nariz de palhaço e em segundo 

plano estão os bonecos do Pixuleco e da BanDilma. 
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Figura 14: Páginas 3 e 4 de 14 de março de 2016 
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Fonte: O GLOBO (2016) 
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 Na página 4, uma grande foto mostra a manifestação na av. Paulista com 

destaque para o pato da Fiesp. A proposta também é de ilustrar o título em que se 

afirma que “Em São Paulo (houve a participação de) 1,4 milhões de manifestantes”. 

Uma foto menor mostra o Pixuleco encurralado, “tombado” na avenida. 

 No texto, escrito pela redação, a argumentação de que houve a participação 

de muitas pessoas e o que isso representava, sempre com a apresentação de 

números na argumentação. Ao lado, em um espaço mais restrito, o texto com título 

de Opinião em que se pregava um tipo de equilíbrio. Mas em outro texto a marca do 

posicionamento contrário ao governo se apresenta no título com um adjetivo com 

teor pejorativo: “Três fatores que deixam o governo encrencado”. 

Separadas por anúncios, as páginas 8 e 11 (Figura 15) dão continuidade ao 

discurso de enfraquecimento do governo primeiramente com a opinião de pessoas 

comuns que participaram dos eventos.  

A primeira notícia da página, contrária ao ex-presidente Lula, está em uma 

proporção maior em relação à segunda, em favor dele. Na primeira, explora-se na 

argumentação e na ilustração com fotos a criatividade do brasileiro e da ironia e 

irreverência com que faziam críticas ao ex-presidente. Esse tipo de abordagem é 

comum no Rio de Janeiro durante os desfiles de blocos e escolas de samba no 

período do Carnaval. Aqui a manifestação adquire o tom “carnavalesco”, no sentido 

de discussão sobre o envolvimento do ex-presidente e do governo em escândalos e 

consequentemente do desrespeito e suspensão da ordem (caos).   

As fotos mostram dois manifestantes, como se fossem a ex-primeira dama, 

Marisa Letícia e o ex-presidente Lula, no pedalinho com o nome do neto do ex-

presidente. Em outra foto, o cartaz em primeiro plano (à esquerda) mostra o pedido 

de “Lula na cadeia” por uma multidão vestida de verde e amarelo (à direita). As 

outras duas fotos menores também levam em consideração o mesmo tipo de 

argumentação para desqualificar o ex-presidente e por tabela o governo. 

Apenas na segunda notícia, bem menor do que a primeira, também ilustrada 

por uma foto menor, anuncia que o ex-presidente recebeu (um grupo de) 

simpatizantes que faziam ato em frente à casa dele. Percebe-se aqui a diferença 

não só quantitativa, mas qualitativa da discrepância da cobertura e do 

posicionamento do jornal.  
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Figura 15: Páginas 8 e 11 de 14 de março de 2016 
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Fonte: O GLOBO (2016) 
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Na página 11, os argumentos giram em torno da ampliação do grito contra 

Dilma e Lula no Nordeste. A foto e o texto apresentam a manifestação no Recife 

com a estatística de participação de 120 mil pessoas, oito vezes maior que em 2015. 

Na eleição para presidente, a região Nordeste foi muito importante na vitória da 

então candidata Dilma. Por isso a relevância da argumentação em se abordar como 

foi a manifestação na região e apontar o crescimento da insatisfação com o governo 

naquela região. 

Na parte inferior, uma notícia sobre a manutenção dos ritos de 

prosseguimento do impeachment por parte do STF. Uma notícia esclarecendo os 

passos seguintes em relação ao processo de afastamento da presidente.  

Mas o que chama a atenção é o anúncio da estreia de uma nova novela da 

Rede Globo. Embora possa parecer um espaço publicitário como outro qualquer em 

uma página de jornal, não se deve perder de vista que a emissora, ao anunciar 

naquele espaço, auxilia nos custos da produção do jornal. O preço de um anúncio 

na página da editoria de política é alto. Isso sem falar que a Globo se aliou a outros 

veículos de comunicação e setores da sociedade em prol do impeachment. 

 

5.2.3.3 O Tempo 

 

 Na editoria de Política de O Tempo, nas páginas 5 e 6 de 14 de março de 

2016 (Figura 16), houve uma alternância na apresentação da cobertura e 

consequentemente das notícias. A primeira página, de menor visibilidade em relação 

à página da direita, é uma tentativa de cobertura nacional, mais especificamente de 

São Paulo, com o auxílio de material da Agência da Folha de São Paulo, como se 

pode ver no crédito da grande foto que ilustra as manifestações. 

 O texto, mesmo que assinado por um repórter, também reproduz dados e 

informações veiculadas, principalmente no jornal paulista. Título e subtítulos mantêm 

o discurso de que foi uma manifestação histórica e se baseiam no número total em 

torno de 3 milhões de pessoas. Além disso, a palavra “pressão” é utilizada duas 

vezes: uma no título na expressão “pressão sobre Dilma” e no subtítulo “pressão das 

ruas”. Novamente se vê a retirada do cargo (presidenta ou presidente, de acordo 

com cada veículo) para chamar a ocupante da presidência apenas pelo nome e 

assim demonstrar um tipo de desautorização e até mesmo desrespeito.  
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 Na página 6 (Figura 16), o jornal apresenta a cobertura local de Belo 

Horizonte e estabelece a definição de dois territórios e assim caracterizar a 

polarização nos movimentos. O título sugere isso com “Dois perfis e uma bandeira”. 

Na Praça da Liberdade, segundo o jornal, estavam em trono de 30 mil pessoas, 

contrárias ao governo. Por outro lado e de outro lado, 10 mil simpatizantes do 

governo teriam se deslocado até o centro: a Praça da Estação. 

 Em termos quantitativos, é possível verificar que o espaço dado à cobertura 

da Praça da Liberdade é ligeiramente maior em relação ao espaço dado à Praça da 

Estação. Reforça-se tanto no texto quanto nas imagens a polarização dos 

movimentos e o “duelo”, as provocações de ambos os lados.  

 Há também espaço para a questão da ironia e irreverência das pessoas ao 

carregarem uma jararaca cuja cabeça era a do presidente Lula, em referência a uma 

fala do ex-presidente de que a jararaca não estava morta9. E finalmente na página, 

uma pequena notícia dava como vencedores do confronto entre as duas forças os 

comerciantes, que estavam aproveitando a ocasião para fazer um dinheirinho 

“extra”. 

Nas páginas 7 e 8 do dia 14 de março de 2016 (Figura 17) há uma pequena 

inversão em relação às páginas anteriores. A página da esquerda, de menor 

visibilidade, mostra a imagem em menor proporção do movimento da Praça da 

Estação e os manifestantes estão com as camisas verde amarelas. Aqui há o 

reforço da questão de dois perfis para uma bandeira. 

Os manifestantes em favor do governo é que estão no centro da cidade ali 

representados em sua maioria pela camisa da seleção. Poucos estão com as 

camisas de outra cor, fato que depois irá contribuir para a polarização (vermelho x 

verde e amarelo). 

A cobertura também mostra dados do movimento no interior e regionaliza a 

questão ao apontar o governador do Estado (do PT) como outro alvo dos protestos. 

A polarização é simbolicamente reforçada com a notícia da participação de partidos 

e políticos de oposição no movimento personificados pela foto do então senador 

Aécio Neves, candidato derrotado em sua terra natal nas eleições presidenciais. 

                                                           
9 Aqui a referência está relacionada a como o ex-presidente Lula foi conduzido coercitivamente para 

prestar depoimentos. Ele afirmou que teria sido conduzido como se fosse uma cobra venenosa. 
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Figura 16: Páginas 5 e 6 de 14 de março de 2016 
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Fonte: O TEMPO (2016) 
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 Figura 17: Páginas 7 e 8 de 14 de março de 2016 
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Fonte: O TEMPO (2016) 
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Na página 8 (Figura 17), a cobertura retorna ao âmbito nacional com o reforço 

aos números apresentados anteriormente pelo próprio veículo e com o auxílio das 

agências de notícias, principalmente vinculadas à Folha de São Paulo. Como se 

pode ver, as notícias vêm da redação de São Paulo. À direita, de maneira didática, 

uma coluna inteira mostra os números das manifestações no país.  

Na notícia a demonização do governo e a exaltação ao juiz Sérgio Moro 

argumentada por meio do comportamento e das máscaras utilizadas pelos 

manifestantes. Também se faz uma referência discreta à hostilização das lideranças 

de oposição representadas pelos políticos do PSDB, Geraldo Alckmin e Aécio 

Neves, e do vice-presidente à época, Michel Temer, do PMDB. 

A foto principal da página mostra por outro ângulo em relação à que foi 

utilizada na Folha de São Paulo, a orla no Rio de Janeiro ocupada por 

manifestantes. A foto menor mostra a irreverência do público com o Pixuleco dentro 

de uma gaiola. Ao lado da foto uma nota sobre os radicais que pediam a intervenção 

dos militares e apoio ao então quase desconhecido candidato na época do Partido 

Social Cristão (PSC) do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro. 

As argumentações em torno da insatisfação para com o governo aparecem 

nos textos e nas imagens. À medida que o tempo passava, a ideia era enfraquecer 

cada vez mais o governo associando-o a um tipo de chacota ou deslegitimando-o a 

partir de associações com atos e ações escusas, dignas de quem deveria estar na 

cadeia. 

Geografica e ideologicamente as manifestações foram mostradas dentro e 

fora do país na perspectiva de quem estava descontente. Para isso, buscaram-se 

fontes que não estavam satisfeitas no Brasil e, por exemplo, em Portugal. Uma 

aposentada que morava em Lisboa há 11 anos reclamava que o governo havia 

cortado 25% das pensões de quem vivia fora do país. A utilização de uma fonte 

como ela, ou seja, uma aposentada quem vivia em dificuldades, dava credibilidade à 

notícia e induzia o leitor a pensar que o governo era de certa forma desumano. 

Em termos de formas de manipulação, a utilização das fontes para 

desacreditar e desqualificar o governo foi recorrente. Com as declarações de 

autoridades, pessoas com credibilidade e até mesmo celebridades foi possível 

induzir o leitor a se posicionar e no caso específico “tomar um partido” em oposição 

ao governo.  
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5.2.4 Manifestações pró-Dilma 

 

 Estabelecida a polarização e o gradual processo de demonização do governo 

e do PT, é visível e perceptível a diferença na cobertura dos referidos veículos das 

manifestações em favor do governo da presidente Dilma Rousseff, tratada por eles 

apenas como Dilma. Quantitativamente, a cobertura das manifestações contra o 

governo ocupou quatro páginas em cada veículo. Nas manifestações em favor do 

governo, os periódicos utilizaram duas páginas e estabeleceram comparações entre 

os dois movimentos. 

5.2.4.1 Folha de S. Paulo 

 

 Nas páginas A5 e A6 de 19 de março de 2016 (Figura 18), a editoria de 

política (Poder) polariza até mesmo a disposição das informações. Na página da 

esquerda, de menor visibilidade, o noticiário favorável às forças políticas de 

esquerda.  

Na página par, à direita, de maior visibilidade, notícias aparentemente 

positivas em relação ao governo. Isoladamente, as notícias parecem ser favoráveis, 

mas se comparadas à cobertura das manifestações contra o governo, descobre-se 

que os números são inferiores e tratados tecnicamente para demonstrar uma 

aparente imparcialidade e evitar qualquer tipo de contestação.  

Na página A5 a coluna Painel mantém as notas com títulos tendenciosos 

como “Jogada”, “O choro é livre”, “Dá tempo” e outros. Os textos se apresentam 

favoráveis à oposição política e deposição do governo.  

O título se apresenta neutro quando se percebe a divisão dos espaços dados 

aos protagonistas da notícia. No subtítulo é apresentado o número de 95 mil 

pessoas como participantes do movimento em prol do governo. O dado é relevante, 

mas se torna alvo de comparação com os números da outra manifestação. Em um 

subtítulo o termo destacado é “milhares de pessoas” participam de manifestações 

em favor do governo. Ao se comparar com as manifestações em favor do 

impeachment, as grandezas são diferentes: milhões.  
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Figura 18: Páginas A5 e A6 de 19 de março de 2016 
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Fonte: FOLHA DE S. PAULO (2016) 
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Na notícia, assinada pelas redações de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Agência Folha, embora haja espaço para o governo, para Lula e para o PT, ele é 

dividido com o espaço dado ao Supremo Tribunal Federal, à OAB, instituição de 

credibilidade colocada como favorável ao impeachment, e ao juiz Sérgio Moro com a 

sua Operação Lava Jato.  

Na página A6 a fonte das informações é o DataFolha, que pertence ao grupo 

Folha. Os argumentos apresentados mostram tecnicamente os números referentes à 

manifestação e como eles foram contabilizados pelo instituto. Na perspectiva do 

jornal, houve a presença de muitos artistas, sem nominá-los, e manifestações contra 

o juiz Sérgio Moro.  

Em duas colunas mais à direita estão o mapa e a tabela com o número de 

participantes das manifestações por Estado. São dados significativos 

pormenorizados, mas que são inferiores aos apresentados nas ocasiões anteriores 

nas manifestações em favor do impeachment. Mesmo que não tenha havido 

intenção por parte do veículo, a comparação se torna inevitável. As fotos também 

estão em menor escala e com enquadramento mais fechado ilustrando o que seria 

um público também menor. E na última coluna à direita é atribuída aos 

manifestantes e representantes de sindicatos acusações de hostilidade em relação 

aos veículos de comunicação, principalmente em relação à Rede Globo. 

 

5.2.4.2 O Globo 

 

 Enquanto a cobertura da Folha de S. Paulo apresentou o que já chamamos 

anteriormente de “efeito de imparcialidade”, a cobertura de O Globo nas páginas 4 e 

5 do dia 19 de março de 2016 (Figura 19) não esconde a parcialidade ao fazer uma 

comparação nada sutil em relação à “mobilização antigoverno”. 
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Figura 19: Páginas 4 e 5 de 19 de março de 2016 
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Fonte: O GLOBO (2016) 
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 Logo depois da vinheta gráfica tendenciosa “Lava-Jato no Planalto”, o título 

da notícia apresenta o tom de ironia personalizado no número do Partido dos 

Trabalhadores e na figura de linguagem da gradação: “Mobilização antigoverno foi 

13 vezes maior do que a de ontem”. A argumentação se dá na comparação de 

números entre os movimentos em favor e contra o governo.    

Duas tabelas comparativas mostram quantitativamente como foi o 

desempenho de cada manifestação nos estados. Os números dialogam, vão ao 

encontro do título da coluna de Merval Pereira: Maioria definida.  

No texto, atribuído à redação, a exploração dos dados apresentados nas 

tabelas quase que em um texto interpretativo. Em uma notícia menor no fim da 

página, o jornal localiza no Rio de Janeiro, ou seja, em âmbito apenas estadual, o 

movimento de artistas e políticos que denunciavam o que chamavam de “golpe”. O 

termo é atribuído aos públicos referidos e em momento algum foi utilizado pelos 

veículos analisados. O termo utilizado pelos periódicos é de processo de destituição 

do governo por meio de impeachment. 

Na página 5, embora tenha a expressão de populares por meio da técnica do 

“povo fala”, não há presença de artistas ou de outro tipo de personalidade que desse 

credibilidade e sustentação. Mesmo com o título “Moro em dia de vilão”, a notícia é 

informativa e a opinião é colocada como dos manifestantes e não fazendo parte do 

posicionamento do veículo. Quando há a participação de fontes, elas são escolhidas 

e são discriminadas como representantes da Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), Movimento dos Sem Terra (MST) e parlamentares do Partido dos 

Trabalhadores - PT, o que configura a polarização partidária.   

Aqui de novo tem-se o exemplo do “efeito de imparcialidade”. Mesmo com um 

título aparentemente prejudicial ao juiz, no fim das contas a proposta é de polarizar e 

de alguma maneira demonizar e incriminar o governo e seus apoiadores. 

E mais uma vez percebe-se que o espaço da notícia é preenchido pela 

publicidade. Um anúncio de meia página de uma marca de carros estrangeira, setor 

perseguido pelo governo, segundo seus representantes, ocupa o que poderia ser 

espaço para melhor divulgação das manifestações em favor do governo. Também 

deve se levar em conta o papel e o valor do anúncio de patrocinar o jornal, mais 

especificamente da editoria de política. 
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5.2.4.3 O Tempo 

 

 Na cobertura de O Tempo das páginas 8 e 9 do dia 19 de março de 2016 

(Figura 20) se misturam e ao mesmo tempo se contrapõem em termos de conteúdo. 

Na página 8, página da esquerda em termos de localização e de polarização, o 

jornal apresenta os números do movimento segundo a polícia e os organizadores e 

dá o devido espaço para o que se chamou de “Fica Dilma”.  

Embora seja um jornal de alcance limitado, conforme já foi citado, a cobertura 

se apresenta nacional com a utilização novamente de material de agências. Mas 

percebe-se claramente a polarização nos títulos como em “Ataque ao PT” e logo 

abaixo “Apoio latino”. Em outro título a reprodução da fala do ex-presidente: “Virei o 

Lulinha paz e amor”. Há aqui uma ironia e uma referência a outros momentos 

políticos de Lula em que ele evitou confrontos, principalmente no que diz respeito a 

campanhas eleitorais anteriores. Apesar do tom de conciliação e tentativa de 

estabelecer uma trégua nos embates que estavam acontecendo, o jornal apresenta 

imageticamente outra versão. 

As fotos, mesmo com ângulo e enquadramento mais fechados, mostram 

muitas pessoas e o palanque com Lula erguendo a mão direita em ato de 

resistência. O ato em si poderia ser interpretado como se ele estivesse ali para lutar 

e não para buscar um entendimento, uma conciliação para que a situação ficasse 

um pouco mais tranquila. 

 As argumentações e o padrão de manipulação de indução são representados 

neste caso pelo uso da imagem, ou seja, da linguagem não verbal que poderia levar 

o leitor a diferentes interpretações. Ao erguer a mão direita, o gesto poderia 

representar, como foi dito anteriormente, um gesto de resistência ou um 

chamamento à luta. 

 Outro elemento que chamou a atenção nas manifestações foi a polarização 

das cores “verde” e “amarela”, representando os cidadãos de bem e preocupados 

com o futuro da nação, em oposição aos comunistas vestidos de vermelho. A 

argumentação era de que a cor, assim como os apoiadores do Partido dos 

Trabalhadores e do comunismo também deveriam ser demonizados e hostilizados. 
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Figura 20: Páginas 8 e 9 de 19 de março de 2016 
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Fonte: O TEMPO (2016) 
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 Na página da direita, página 9, (Figura 20), na notícia que ocupa 

aproximadamente meia página, há a menção de multidão em apoio “a Dilma”, mas 

aponta a ausência de um importante aliado, o governador do Estado, Fernando 

Pimentel. O fato é ressaltado pela presença de um box verde. A foto mostra muitas 

pessoas e a legenda reitera que foram milhares de pessoas.  

Mas o que se percebe a seguir, na parte inferior da página, é o 

posicionamento de forças políticas contrárias ao governo. Em um título na porção 

inferior da página vemos um exemplo de antítese: “Atos são pacíficos, mas têm 

focos de tensão e conflitos. O título é corroborado com as informações da notícia.  

Um versal “Contra o governo” apresenta o outro lado da notícia com 

manifestações em frente à casa do senador Renan Calheiros em favor do 

impeachment. Há também uma nota sobre o que foi veiculado sobre o assunto nas 

principais capitais europeias. Em outra nota é mencionada mais uma vez a crítica à 

cobertura e posicionamento da mídia, principalmente em relação à Rede Globo. A 

emissora com sede no Jardim Botânico também se posicionou tão favoravelmente 

ao impeachment que fez a cobertura e transmitiu ao vivo a votação em Brasília. 

 

5.2.5 Vazamentos dos grampos 

 

As capas dos jornais exploraram bastante o assunto e em alguns casos o 

sensacionalismo predominou ao se reproduzir o diálogo entre o ex-presidente e a 

então presidente. A utilização de imagens e outros recursos não verbais mostravam 

nervosismo e um ar descontrolado reforçando a gravidade da situação.  

5.2.5.1 Folha de S. Paulo 

 

 No caso específico da cobertura da Folha de S. Paulo sobre o episódio 

(Figura 21), as páginas estão marcadas por uma vinheta gráfica: “governo sitiado”. O 

adjetivo “sitiado” demonstra a argumentação pejorativa e de contestação em relação 

ao governo e as suas medidas. 

Na página A5, o posicionamento da notícia assinada pela redação tem mais 

um caráter opinativo do que informativo. A estratégia para isso é a utilização da 
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declaração das fontes para dar credibilidade e fundamentação aos argumentos 

apresentados. No caso, o posicionamento da Polícia Federal e procuradores, fontes 

oficiais e com credibilidade suficiente para incriminar as ações do ex-presidente. A 

personalização da Operação Lava Jato (aponta) e a expressão “tentativa de turvar 

as investigações” dão um caráter de criminalização. O verbo “turvar” aqui evoca a 

ideia de “atrapalhar”, “obstruir”, “obscurecer”. Os trechos da conversa entre o ex-

presidente e a presidente são utilizados para reforçar essa argumentação e induzir o 

leitor de que havia algo de errado naquela situação. 

Como se pode perceber, na notícia o posicionamento se dá a favor da 

Operação Lava Jato e ao juiz Sérgio Moro na tentativa de justificar a divulgação da 

conversa entre Lula e Dilma. Não se questiona se o ato foi ético e se foi 

desrespeitoso em termos de hierarquia, já que se tratava da figura de uma 

presidente da República.  

Ainda como parte do texto, tem-se a reprodução de trechos da conversa entre 

o ex-presidente e da presidente no sentido de mostrar intenções que estavam 

escondidas e até mesmo um diálogo com caráter incriminador. 

Em termos de linguagem não verbal, a foto se apresenta a manifestação na 

Av. Paulista contra o governo, em que as pessoas passam a criminalizar o ex-

presidente e a presidente. De novo tem-se a presença do pato da Fiesp como 

símbolo do descontentamento do governo e do financiamento da campanha pelo 

impeachment. 

Não se pode perder de vista a forma como os anunciantes auxiliaram 

financeiramente os veículos na divulgação das notícias. Com o dinheiro dos 

anúncios foi possível ampliar e investir não só na cobertura, mas também na 

qualidade estética da diagramação das páginas com recursos como o de 

infográficos. No caso específico da página que está sendo analisada, está localizado 

na metade inferior um anúncio de carros importados, cujo custo é extremamente alto 

na editoria de política. Não se pode perder de vista que a indústria de veículos 

importados tinha interesse no impeachment por se considerar um setor bastante 

prejudicado pelas políticas adotadas pelo governo Dilma. 
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Figura 21: Páginas A5 E A6 de 17 de março de 2016 
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Fonte: FOLHA DE S. PAULO (2016) 
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Na página A6 da editoria Poder (Figura 21), há toda uma discussão sobre a 

legalidade do grampo e da conversa estabelecida por Dilma com Lula. Para isso, 

foram convocados como fontes especialistas em Direito. Na pergunta feita aos 

especialistas se Dilma teria cometido crime naquela conversa, duas respostas foram 

“sim e duas respostas foram não. Embora quantitativamente o número tenha sido 

igual (duas respostas para cada) o espaço dado e a qualidade das respostas “sim” 

são visivelmente maiores e melhores do que as respostas “não”.  

A argumentação é mais fundamentada em relação ao “sim” do que ao “não”. 

O fato de terem a conversa revelada induz o leitor a pensar em algo em segredo e 

algo que seja ilegal. Por outro lado, não se discute de forma adequada a ação do 

juiz Moro em tornar pública a conversa. Uma foto grande mostra o 

descontentamento em relação ao governo e seus apoiadores e agradecimento ao 

juiz Moro sem questionamento sobre a legalidade da divulgação do diálogo.  

 

5.2.5.2 O Globo 

 

 A cobertura de O Globo sobre o incidente do grampo no dia 17 de março de 

2016 é muito semelhante à do jornal Folha de S. Paulo, inclusive no número de 

páginas, como se pode ver na Figura 22. O periódico carioca amplia a questão da 

divulgação das conversas do ex-presidente com outros interlocutores. A vinheta 

gráfica ainda está presente: “Lava-Jato no Planalto”. A estratégia do jornal é mostrar 

o medo de Lula em relação à República de Curitiba reproduzindo no título uma das 

falas dele: “Tô assustado com a República de Curitiba”.  

Mas o que deveria ser o espaço da notícia é ocupado pela reprodução de 

trechos das diferentes conversas telefônicas do ex-presidente com diferentes 

interlocutores. Os níveis de linguagem utilizados, principalmente os que apresentam 

termos chulos e de familiaridade são explorados na tentativa de estruturar as 

argumentações com a finalidade de desqualificar, desacreditar e até mesmo de o 

incriminar. Não é a primeira vez que os jornais chamam a atenção para a maneira 

informal como o ex-presidente se dirige principalmente aos seus apoiadores e 

amigos. 

 A questão é que a explicitação dessa linguagem é utilizada como padrão de 

manipulação no sentido de convencer o leitor de uma desqualificação e até mesmo 

de uma incriminação a partir das expressões utilizadas pelo ex-presidente. 
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Figura 22: Páginas 6 e 9 de 17 de março de 2016 
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Fonte: O GLOBO (2016) 
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  A foto pode ser interpretada em seu sentido literal de um abraço entre 

amigos ou em um sentido metafórico em que de alguma maneira “morreriam 

abraçados” na perspectiva política. 

Na página 9, há toda a discussão da legalidade da divulgação e dos 

desdobramentos da conversa entre o ex-presidente e a presidente com a 

convocação de especialistas principalmente da área de Direito. A estratégia é dar 

credibilidade à discussão por meio das fontes que são “autoridade” nos assuntos 

levantados. Mas não há espaço suficiente para uma argumentação mais 

fundamentada. As respostas são bem objetivas, quase lacônicas. 

Um texto menor apresenta o posicionamento do PMDB, na ocasião partido de 

apoio, em discordância com a nomeação de um ministro da sigla. Mais uma vez um 

anúncio ocupa parte importante da página que poderia ser utilizada para melhor 

explicação dos argumentos apresentados pelos especialistas. 

 

5.2.5.3 O Tempo 

 

 O jornal O Tempo apresenta apenas uma página além da capa sobre o 

episódio da divulgação do conteúdo do grampo telefônico entre o ex-presidente Lula 

e a presidente Dilma Rousseff. 

 A divulgação do conteúdo da conversa já é tratada com sensacionalismo em 

um clima de escândalo que vem à tona. Isso é reforçado pelo entendimento e 

desdobramentos, interpretações sobre o conteúdo da conversa. Na página 3 (Figura 

23) o título apresenta elementos de um nível de linguagem menos formal e que 

caracterizam inclusive expressões populares. O título “Grampo de Moro implode a 

última cartada de Dilma e Lula” merece uma análise mais aprofundada.  

 “Grampo” neste caso está relacionado à utilização de recursos para captar e 

gravar ligações telefônicas. A expressão “grampo de Moro” neste caso está 

relacionada à autorização do juiz em divulgar publicamente a conversa telefônica. O 

verbo “implodir” caracteriza a destruição de algo premeditado em sigilo ou 

relacionado neste caso apenas às duas pessoas envolvidas. “Última cartada” faz 

referência à ação como um gesto estratégico realizado em um jogo de cartas.  
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Figura 23: Página 3 de 17 de março de 2016 

 

 

Fonte: O TEMPO (2016) 
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Na situação referenciada, a efetivação do ex-presidente Lula como ministro 

da Casa Civil se daria para, por um lado, dar um foro especial a ele em caso de 

acusação por parte da Operação Lava Jato e visto de outra forma como uma medida 

para salvar o governo Dilma. 

O conteúdo da conversa foi tratado como uma manobra que teria “gerado 

revolta no país (personificação) e agravado a crise no governo. Essa argumentação 

é reforçada pela foto em que Lula e Dilma estão de “braços dados”, assim como na 

foto explorada pelo jornal O Globo, demonstrando a forte ligação entre eles. Como 

retranca da notícia também se apresentam trechos da conversa entre os dois 

destacados em um box com o título de “Trechos” e um subtítulo sobre o termo de 

posse com a “garantia do documento de livrá-lo da prisão”. 

 

5.3 Anúncios e informes publicitários  

 

Os anúncios publicitários, por definição, se caracterizam como material de 

divulgação institucional ou promocional de produtos e serviços de empresas. Os 

espaços são comprados junto aos jornais e calculados por centímetro por coluna. Os 

valores variam muito de acordo não só com o tamanho, mas a localização em 

termos de editoria (política, economia, cultura) e se estiver em uma página par 

(menos visibilidade) ou em uma página ímpar (mais visibilidade). 

 Já os informes publicitários (ou publieditoriais) também são espaços 

comprados por anunciantes que se utilizam dos próprios recursos técnicos e gráficos 

da publicação para divulgar uma mensagem comercial, em formato de carta ou até 

mesmo de uma notícia. De acordo com as normas dos departamentos comerciais 

dos próprios veículos, devem apresentar tipo de letra diferente da publicação, estar 

devidamente delimitados por fios ou espaços e identificados como tal.  

 A proposta nesta seção é analisar os discursos desses anúncios e informes e 

verificar como eles foram utilizados instrumentalmente de forma opinativa para, 

juntamente com as capas e as páginas de notícias, fazerem parte de uma estratégia 

para criticar o governo, pedir primeiramente pela renúncia e posteriormente pelo 

impeachment da presidente Dilma. 
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5.3.1 Anúncios publicitários 

 

Na edição de 13 de março de 2016, mais precisamente na página 17 (Figura 

24), está um anúncio em página inteira da Rádio Jovem Pan, parceira e anunciante 

da Folha de S. Paulo, representando outro setor “prejudicado” pelo governo. É 

importante lembrar que a presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou um 

decreto em 2013, em que as emissoras que operavam em onda média (AM) 

deveriam migrar para a faixa do rádio FM. Isso fez com que a emissora tivesse que 

investir e mudar a sua estrutura. 

 O anúncio ocupa página inteira e apresenta três cores: vermelha, preta (e o 

subtom cinza) e amarela. Mesmo na página par, com menos visibilidade, chama a 

atenção pelas letras de grandes proporções (letras garrafais).  

Trata-se de um anúncio publicitário com chamada direta e dividida em duas 

partes apenas por cores. “Ao contrário dos nossos políticos a gente se dá bem...” 

está em vermelho, que aqui sugere constrangimento ou vergonha, e ... “falando 

apenas a verdade” em preto, cor que indica seriedade e sobriedade. A mesma 

situação está no slogan. A primeira parte, com o nome da rádio, está em vermelho. 

E a segunda, do slogan “Verdade: não adianta se esconder” está em preto. 

 Na publicidade e propaganda a ambiguidade das palavras é um recurso muito 

utilizado. Mesmo sendo um anúncio institucional, em que se privilegia a qualidade da 

Rádio Jovem Pan, há aqui uma apropriação curiosa da expressão “se dar bem”. 

Principalmente no meio político a expressão é utilizada para indicar obtenção de 

alguma vantagem ou favorecimento a partir de um procedimento escuso. 

A marca da heterogeneidade no anúncio se dá a partir da ambiguidade e do 

tom irônico com que a expressão é utilizada e é completada com a expressão 

“falando apenas a verdade”. Esse sentido de correção é corroborado com a 

distinção em relação à primeira parte com o uso da cor preta, o que indica 

seriedade, sobriedade. Ou seja, o que se pode inferir é que enquanto os políticos “se 

dão bem” sob uma perspectiva (falando mentiras e obtendo algum tipo de 

vantagem), a Rádio Jovem Pan se dá bem “falando apenas a verdade”.  

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dilma_Rousseff
https://pt.wikipedia.org/wiki/Onda_m%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_FM
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Figura 24: Páginas 16 e 17 da edição de 13 de março de 2016 
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Fonte: FOLHA DE S. PAULO (2016) 
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 A argumentação está baseada na analogia, ou melhor dizendo, no contraste, 

em que se evidenciam diferenças entre as atitudes dos políticos e as da emissora. O 

slogan também evidencia um posicionamento contrário à ação dos políticos: 

“Verdade: não adianta se esconder”. 

 Embora não seja tão clara como em outras cenas de enunciação, o anúncio 

acaba por se relacionar às notícias da página seguinte. É interessante verificar, por 

exemplo, o caso do presidente do STF haver decidido sobre processos em que o 

filho atuou e não ter percebido.  

Em outra situação, em termos de marca de heterogeneidade, percebe-se a 

estratégia do jornal de colocar no canto da página seguinte ao anúncio o 

posicionamento de duas pessoas famosas, formadoras de opinião, em relação ao 

impeachment. A psicanalista Maria Rita Kehl se posiciona contra o impeachment, 

enquanto a atriz Cássia Kis Magro se posiciona a favor.  

Já na edição do dia 17 de março de 2016 (Figura 25) o tom das notícias e do 

anúncio se elevou. Logo após as manifestações do dia 13 de março de 2016 e um 

dia após a divulgação de trechos grampeados das ligações telefônicas entre a 

presidente Dilma e o ex-presidente Lula, os ânimos ficaram mais exaltados. A 

polarização naquele momento já estava estabelecida e definida pelos meios de 

comunicação tradicionais, até em termos de partidos que deveriam ser preservados 

e aqueles que deveriam ser atacados. 

 Em primeiro lugar, é preciso verificar a cena de enunciação em que o anúncio 

está localizado. Considerando as duas páginas, à esquerda tem-se a notícia de 

novas manifestações contra o governo e, à direita, o anúncio patrocinado pela Fiesp 

pedindo a renúncia da presidente Dilma.  

Na página 12, no topo está a vinheta gráfica “Governo sitiado” e logo abaixo 

uma foto mostra o confronto entre civis e a polícia em Brasília. A manchete não 

deixa dúvidas: “Protesto em Brasília tem bombas e ferido”. O subtítulo completa a 

informação: “Capital federal registrou maior número de manifestantes e confronto 

entre PM e participantes em frente ao Congresso”. 
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Figura 25: Páginas 12 e 13 da edição de 17 de março de 2016 
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Fonte: FOLHA DE S. PAULO (2016) 
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 Em outro subtítulo introduzindo a reportagem está escrito “Em São Paulo, 

público voltou a ocupar a avenida Paulista; carro de Lula foi hostilizado ao deixar 

instituto do petista”. 

 A reportagem principal, desfavorável ao governo e ao ex-presidente Lula, 

ocupa duas colunas do jornal e nas outras, as colunas centrais, estão dispostas 

quatro fotos mostrando as manifestações em São Paulo. As fotos são extremamente 

desfavoráveis, principalmente a Lula. Inclusive a segunda mostra o ex-presidente 

com expressão tensa dentro de um carro. E finalmente uma retranca à direita, em 

apenas uma coluna, é favorável ao governo e a Lula. 

 Novamente a questão numérica serve de base para a argumentação de 

comprovação e causalidade. Isso inclusive é enfatizado também no espaço dado a 

cada “lado” do fato. A notícia contra o governo ocupa mais espaço que a notícia de 

manifestação em prol do governo e de Lula. Já a argumentação de desqualificação 

está presente nas fotos e em trechos do texto e acaba sendo a argumentação maior 

em termos de contextualização da página. 

O anúncio, por sua vez, ocupa a página inteira à direita, com mais visibilidade, 

e está nas cores vermelha, preta e amarela. A mensagem é direta, em forma de uma 

ordem, imperativa, que pede a renúncia da presidente. Ao considerá-la continuação 

da página anterior, apresenta-se como uma resposta ao caos descrito por textos e 

imagens das manifestações após a divulgação dos grampos telefônicos. Ambos os 

lados ficaram insatisfeitos com a veiculação dos trechos das conversas, mas por 

motivos diferentes. O governo considerou uma quebra de hierarquia e desrespeito à 

autoridade da presidência. Já a oposição utilizou o discurso da indignação com o 

que considerou uma “manobra” para dar foro especial ao ex-presidente Lula. 

A cor amarela, os olhos em forma de “x” e o bico caracterizam o que se 

tornaria o “mascote” utilizado pela Fiesp para caracterizar o movimento contra o 

governo Dilma. Juntamente com a imagem, a utilização da expressão “não vou 

pagar o pato”, no sentido de não querer ser prejudicado por atitudes irresponsáveis 

do governo. A indústria foi um dos setores que se sentiu “prejudicado” e “não 

atendido” em suas reivindicações pelo governo, o que gerou a campanha. A 

mensagem maior “Renúncia já” tem o caráter imperativo de uma ordem, de uma 

decisão que precisa ser tomada com urgência para evitar mais confusões (inferência 

à página à esquerda com as notícias). 
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Em termos de argumentações, o anúncio apresenta uma espécie de ameaça, 

uma ordem, muito mais do que um pedido. Ao se levar em consideração a relação 

com a página anterior, é possível de se estabelecer também uma relação e 

argumentação de autoridade e causalidade, principalmente em relação a um setor 

importante da sociedade. “Por causa dos protestos, das manifestações e 

escândalos, renúncia já”, poderia ser uma inferência. Aqui poderia se caracterizar a 

argumentação de uma ameaça, e a argumentação de depreciação e descrédito em 

relação ao governo. 

Na edição do dia 29 de março de 2016 de O Globo (Figura 26), mais 

especificamente nas páginas 6 e 7, um dia antes da saída do PMDB do governo, 

percebe-se que a polarização chega ao ápice, demonstrando até a questão da 

partidarização da cobertura. Na página par (6), à esquerda, uma reportagem sobre o 

PT e o MST, colocados em um mesmo nível, e na página à direita (7), com melhor 

visibilidade, “comemora-se” os 50 anos do PMDB. 

 E nas duas páginas, no rodapé, sem nenhuma explicação, está em fundo 

amarelo e letras pretas o pedido de “Impeachment já!”. Só quem acessou a editoria 

de política inteira percebeu ao final que se trata de um informe publicitário da Fiesp e 

de outras instituições. A mesma estratégia foi utilizada no jornal Folha de S. Paulo. 

Na página 6, o versal “A batalha do impeachment” é seguido pelo título 

principal “PT e MST avisam que Temer não vai ter paz se vier a assumir”. O subtítulo 

apresenta o seguinte texto: "No Senado, líder do governo afirma que vice será o 

próximo a cair se Dilma sofrer ‘golpe constitucional’”. À direita está a foto do senador 

de dedo em riste com uma legenda em forma de citação indireta, algo pouco 

comum: “Humberto Costa. Em caso de impeachment, PT e movimentos sociais 

ocuparão o país para denunciar ruptura, disse”. 

A reportagem é toda tratada em tom de ameaça por parte dos representantes 

do partido e do Movimento dos Sem Terra. Inclusive, há destaque para a fala de um 

dos coordenadores do movimento, Alexandre Conceição, em forma de olho, com os 

seguintes dizeres: “Vamos fazer uma luta política forte. Para manter os ganhos 

sociais, só há uma saída: manter Dilma na Presidência”. 

Do outro lado e, infamemente, por outro lado, a reportagem da página 7, além 

de apresentar o mesmo versal “A batalha do impeachment”, se caracteriza em uma 

reportagem institucional do PMDB, mostrando como o próprio título anuncia “O 

poder do PMDB aos 50 anos”.  
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Figura 26: Páginas 6 e 7 da edição de 29 de março de 2016 
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Fonte: O GLOBO (2016) 
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Texto e infográfico se integram na prática do INFOtenimento para contar a 

história do partido. Ao contrário da outra página, explora-se a qualidade do partido, a 

sua força e a possibilidade de “chegar ao poder”. 

Na página 6, de acordo com o texto, o tom é de ameaça, de insubordinação e 

de uma perspectiva de baderna em caso de impeachment e de ascensão do PMDB 

ao governo. As argumentações são de causalidade, exemplificação e de provocação 

ou de ameaça. 

Os padrões de manipulação por parte da imprensa estão em mostrar uma 

associação do PT com o MST e colocá-los a partir da indução como desqualificados, 

insubordinados, desordeiros e baderneiros. Enfim, uma questão de demonização do 

partido e do movimento. 

Já na página 7, o que se verifica é quase um processo de beatificação do 

PMDB, em muitas outras vezes criticado por se associar interesseiramente a outros 

partidos e ser “a noiva” em diversos casamentos políticos, inclusive com o PT.  

A expressão “Impeachment Já!”, depois de observadas as peculiaridades das 

duas reportagens e consequentes páginas, adquire um sentido de resumo de um 

sentimento “comprado do e pelo jornal”. É importante reiterar o caráter imperativo, 

de ordem da expressão, reforçada pelo uso do ponto de exclamação. Uma 

campanha encabeçada pela Fiesp, caracterizada pela figura do pato amarelo, e que 

acabou ganhando força e arregimentando outros setores da sociedade. 

Em termos de argumentação, pode ser levado em conta o caráter da 

autoridade das instituições que endossam o pedido de impeachment. Há também as 

exemplificações das páginas 6 e 7. De um lado (6) negativo, com o questionamento 

do PT e do MST como “vilões” e “demonizados” e do outro (7) positivo, com a 

apresentação no texto de um partido sólido e maduro aos 50 anos, capaz de 

assumir o governo.   

Há manipulação ao se induzir o leitor a concordar com os fatos expostos e 

corroborar com os argumentos apresentados pelo jornal em termos de apoiar o 

chamamento pelo “Impeachment Já”. 

A não identificação e a maneira como foi colocada a inserção na página 

deixam claro também o posicionamento dos jornais Folha de S. Paulo e O Globo em 

favor do impeachment, mesmo recebendo por isso.  Está se falando de dois jornais 

importantes nacionalmente e que deixaram claro em editorial o posicionamento em 

favor do afastamento da presidente Dilma. 
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5.3.2 Informes publicitários 

 

 No mês de março de 2016, foram publicados quatro informes publicitários. O 

primeiro, com a assinatura da Associação Médica Brasileira (AMB), foi publicado em 

13 de março de 2016 no jornal Folha de S. Paulo. O segundo e o terceiro foram 

publicados em 18 de março de 2016, com as assinaturas da Confederação Nacional 

da Indústria (CNI) e da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), em O 

Globo. Já o quarto informe foi publicado em 24 de março de 2016 no jornal O Tempo 

e é assinado pelo Fórum de Entidades Empresariais do Estado de Minas Gerais 

(Fiemg, CDL- Belo Horizonte, Ciemg, Faemg, Federaminas, FCDL Minas Gerais, 

Fecomércio Minas Gerais – Sesc e Senac, Fetcemg e Ocemg). 

 Com exceção do primeiro publicado na Folha de S. Paulo (Figura 27), 

identificado corretamente como Informe Publicitário, os outros foram apresentados 

de formas diferentes. No jornal O Globo do dia 18 de março de 2016 (Figura 28), a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) registra o informe com a vinheta 

“Expressão de Opinião”, o que normalmente não se configura como uma atitude 

correta nas políticas editoriais dos jornais.  

 Os outros dois informes publicados respectivamente em O Globo, no dia 18 

de março de 2016 (Figura 29), e em O Tempo, no dia 24 de março de 2016 (Figura 

30), sequer apresentam algum tipo de identificação e se caracterizam como anúncio 

publicitário. Essa atitude pode ser interpretada como uma veiculação 

intencionalmente feita para confundir o leitor. Os anúncios publicitários normalmente 

não expressam opinião sobre política, muito menos de críticas ao governo. O que se 

vê são as opiniões políticas contrárias da Firjan e do Fórum de Entidades 

Empresariais de Minas Gerais em relação ao governo Dilma. 

Os informes, identificados ou não como tal, apresentam o posicionamento dos 

setores em relação ao governo. A área médica, devido ao Programa Mais Médicos10 

com a contratação de médicos cubanos, e o comércio e a indústria, que não tiveram 

as reivindicações contempladas, são os setores que assinam esses informes.   

                                                           
10 Mais Médicos é um programa lançado em 8 de julho de 2013 pelo Governo Dilma, cujo objetivo era 

suprir a carência de médicos nos municípios do interior e nas periferias das grandes cidades do 
Brasil. O programa levou 15 mil médicos para as áreas onde faltam profissionais. O programa 
chegou, até 2017, a ter 18.240 médicos, garantindo acesso a 63 milhões de pessoas em 4.058 
municípios. A "importação" de médicos foi alvo de duras críticas de associações representativas da 
categoria, sociedade civil, estudantes da área da saúde e inclusive do Ministério Público do Trabalho. 
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Figura 27: Páginas 8 e 9 da edição de 13 de março de 2016 
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      Fonte: FOLHA DE S. PAULO (2016) 
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Figura 28: Páginas 4 e 5 da edição de 18 de março de 2016 
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Fonte: O GLOBO (2016) 
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Em termos de cenários enunciativos, os informes estão localizados 

estrategicamente nas páginas ímpares, de mais visibilidade, na maioria das vezes 

ao lado de páginas pares, de menos visibilidade, mas que apresentam notícias de 

conteúdo “negativo” em relação ao governo. Com exceção do informe da 

Associação Médica Brasileira, que ocupa metade de uma página ao lado de um 

anúncio publicitário, os outros três informes ocupam uma página inteira. 

Os quatro informes têm em comum um título (chamada) em destaque e a 

assinatura com as marcas das instituições. Não há utilização de fotos ou ilustrações, 

mas explora-se muito as cores, principalmente as ligadas às marcas das instituições.  

No caso da Firjan, as cores da bandeira (verde, amarela e azul) também 

estão em destaque. O texto central, em preto, apresenta um caráter de seriedade. 

Em termos de diálogo com outros discursos, percebe-se a aproximação com 

o discurso dos anúncios publicitários, das cartas-manifesto e dos abaixo-assinados. 

Como já foi citado anteriormente, a não identificação como informe publicitário 

já pressupõe um diálogo com outros tipos de discurso. Além disso, a presença de 

um título chamativo e uma assinatura bastante característica o aproxima do discurso 

do anúncio publicitário, como o que se pode ver no informe da Firjan em O Globo 

(Figura 29). 

Na estrutura dos textos também se verifica, nos quatro informes, de acordo 

com o que foi visto no publijornalismo, o esquema aristotélico, com a introdução do 

discurso (exórdio), a ilustração dos fatos (narração), a demonstração deles (provas) 

e o epílogo (peroração).  
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Figura 29: Páginas 6 e 7 da edição de 18 de março de 2016 
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Fonte: O GLOBO (2016) 
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Figura 30: Páginas 10 e 11 da edição de 24 de março de 2016 
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Fonte: O TEMPO (2016) 
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 Sob outra perspectiva, os informes apresentam um discurso típico também de 

uma carta-manifesto. Embora não haja um vocativo, há todo um endereçamento à 

sociedade em forma de uma carta com considerações e observações sobre a 

situação do próprio setor e duras críticas ao momento político e ao governo. 

 Isso pode ser percebido no início com três dos quatro títulos dos informes. No 

primeiro, está uma convocação: “Não podemos nos omitir”.  No terceiro está escrito: 

“Todos nós falamos. Agora o Congresso precisa ouvir”. E no quarto o título vem 

acompanhado de um subtítulo: “Alerta à Nação. É hora de mudar o Brasil”. 

Ao longo dos textos percebe-se o mesmo tom de verificar a situação delicada 

dos respectivos setores da sociedade representados por aquelas instituições e por 

duras críticas ao governo por ter chegado àquela situação. A seguir um trecho do 

primeiro informe da Associação Médica Brasileira ilustra isso. 

No segundo informe, da CNI, o tom crítico ácido, típico de um manifesto, se 

apresenta juntamente com a evidência de um quadro caótico político e econômico. 

As críticas são feitas e exige-se das pessoas que ocupam os Três Poderes uma 

solução para o problema. 

Em cinco parágrafos, o texto assinado pela Federação das Indústrias do Rio 

de Janeiro endossa a “expressão de opinião” da “Carta à Nação” do presidente da 

CNI. Em um tom parecido, pede providências urgentes, principalmente no pedido de 

agilidade no julgamento do impeachment, logo no segundo parágrafo. A seguir, a 

reprodução do texto. 

O tom é o mesmo de apreensão e preocupação com o cenário político e 

econômico do país e de duras críticas ao governo por essa deterioração. De novo a 

indústria expõe a partir de seus representantes que se sentiu “prejudicada” pelas 

ações do governo Dilma. Não muito diferente, o último informe do mês publicado em 

O Tempo compila e recupera o tom dos textos anteriores da CNI e da Firjan, com 

duras críticas e pedindo uma solução. 

Em relação às marcas da heterogeneidade, os informes apresentam 

diferentes utilizações dos discursos de terceiros, principalmente de agentes 

influenciadores. No primeiro, da AMB, a instituição se apresenta em terceira pessoa, 

com a função referencial, assinalando o enfrentamento de dificuldades e o 

posicionamento contrário ao governo.  

Em outros momentos, no chamamento à atuação dos cidadãos, utiliza-se a 

primeira pessoa do plural: “Não podemos nos omitir”, “Hoje iremos às ruas”. 
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“Precisamos retomar o foco no interesse coletivo, no desenvolvimento, no 

crescimento, no cuidado com a população.”  Há ainda a presença de formas que 

aludem a posicionamentos assumidos como imperativos: “Algo diferente disso é 

inadmissível”. 

No “Comunicado à Nação”, o discurso se constrói a partir da autoridade e da 

credibilidade do presidente da Confederação Nacional da Indústria que se dirige aos 

brasileiros em forma de manifesto utilizando essencialmente a terceira pessoa. 

No terceiro e no quarto informes, o peso, a autoridade e a credibilidade não 

estão nas palavras dos respectivos presidentes, mas nas opiniões expressadas e 

abaixo-assinadas pelas federações, confederações e outras instituições que 

compõem a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) e o Fórum de 

Entidades Empresariais do Estado de Minas Gerais.  

 Em termos de tipos de argumentos, percebe-se nos quatro informes uma 

espécie de consonância, em que se tem como base a utilização das argumentações 

de causalidade, de exemplificação, ameaça e depreciação. 

Na argumentação por causalidade, os informes criticam o governo acusando-

o pela situação caótica política e econômica. Por exemplo, os médicos e a indústria 

se sentiram prejudicados pelas medidas tomadas pelo governo. 

A argumentação de autoridade e ameaça está presente nos informes a partir 

dos pedidos de ação e intervenção por parte dos cidadãos e dos membros dos Três 

Poderes para tirar o país do caos e da ingovernabilidade, termos usados nos textos. 

Em praticamente todos os textos os enunciadores pedem mudança de atitude e 

principalmente de governo. 

Já a argumentação depreciação está presente nos textos com as constantes 

críticas, com termos que denotam descrédito, depreciação e principalmente de 

desrespeito em relação ao governo e depois em outro momento à própria figura da 

presidente. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As manifestações ocorridas no Brasil em junho de 2013 marcaram o início do 

processo de uma nova polarização política no país. Uma parcela da população foi às 

ruas para, entre outras coisas, protestar contra os valores das tarifas de ônibus e a 

realização da Copa do Mundo Fifa 2014 no Brasil. Desde então, se verificam as 

mais diversas reivindicações, a partir de novas formas de mobilização que inclusive 

afetaram os movimentos sociais brasileiros. 

 A popularização da internet e, principalmente, das mídias sociais, fez com que 

novas formas de convocação e mobilização social surgissem e ocupassem lugar 

nesse cenário de manifestações populares. Novidades aconteceram nos processos 

de convocação e adesão aos vários movimentos e a mídia tradicional foi inicialmente 

surpreendida na cobertura desses novos tipos de protestos. Depois, passou a 

explorar e a se (re)apropriar do conteúdo veiculado nas mídias sociais. 

 A nova forma de organização desses protestos, a movimentação social e 

política também influenciou o clima das eleições presidenciais de outubro de 2014. 

Os candidatos perceberam a importância das mídias sociais e investiram esforços e 

recursos para reivindicarem a preferência do eleitorado.  

 No segundo turno, houve o realinhamento dos acordos políticos que acabou 

por posicionar as candidaturas de Dilma Rouseff e Aécio Neves respectivamente 

como de “esquerda” e de “direita”. Essa polarização foi percebida nas mídias sociais, 

com a adoção, por parte de celebridades, personagens anônimos e midiáticos, de 

discursos distintos entre os eleitores ou apoiadores dos dois candidatos. Foram 

registradas opções político-partidárias e discursos com tons que se aproximavam de 

um posicionamento mais radical e até mesmo antidemocrático. 

 Minas Gerais, estado natal dos dois candidatos, considerado “terra” de Aécio 

pelos dois governos estaduais e eleição do sucessor, se transformou no marco 

geográfico da eleição. O segundo maior colégio eleitoral do Brasil, de acordo com o 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, historicamente, com influência nos resultados de 

eleições presidenciais no país, foi decisivo para a vitória de Dilma Rousseff (PT). Os 

números finais, segundo o TSE, registraram 54.501.118 (51,64%) para Dilma e 

51.041.155 (48,36%) para Aécio. 

 Não bastasse o rancor e a recusa da oposição em aceitar a derrota, o 

segundo mandato da presidente Dilma desde o início enfrentou problemas com a 
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mídia. Questões como o desenrolar das investigações de corrupção na Petrobras 

(Operação Lava a Jato), ajustes fiscais devido à crise econômica com ameaça de 

cortes de benefícios como o Bolsa-Família e acusações de estelionato eleitoral, com 

promessas feitas e que não poderiam ser cumpridas, aos poucos foram corroendo a 

popularidade do governo.  

A polarização discursiva, que já se registrava anteriormente, principalmente 

no acirramento da disputa do segundo turno, continuou a ocupar espaços nas 

mídias tradicionais e nas mídias sociais provocando variadas reações. Ao fazer uma 

observação direta desde o início do ano nos principais veículos impressos (em suas 

formas digitais), pode-se perceber um movimento, um crescimento da cobertura de 

forma pejorativa, negativa em relação primeiramente ao governo Dilma.  

O mês de março de 2016 marca um período de acontecimentos e 

coincidências desagradáveis, primeiramente para o governo. Além do fantasma do 

golpe de 1964 que aconteceu em março, uma parcela da população pedia a volta do 

Exército e a mídia fazia associações dos escândalos do governo brasileiro com o de 

Watergate acontecido no governo Nixon na década de 1970. Isso sem falar no 

avanço das investigações e nos escândalos derivados da Operação Lava a Jato, 

que completou dois anos também no mês de março de 2016.   

À medida que os dias transcorreram, como se pode ver na análise das capas 

e das páginas dos jornais, a cobertura passou a investir discursivamente nas 

polarizações entre os partidos de oposição e o PT e particularizações com ataques 

ao ex-presidente Lula e à presidente Dilma. A partir da segunda quinzena percebe-

se a entrada em cena, de maneira bastante perceptível, de anúncios e informes 

publicitários advindos da iniciativa privada, das federações da indústria e do 

comércio e de outras associações. Ao se aliar e se alinhar às políticas editoriais dos 

principais veículos de comunicação do país, esses anunciantes deram suporte 

financeiro aos jornais, por meio dos anúncios e dos informes publicitários, que 

apresentaram de maneira conjunta, quase no fim do mês, o pedido formal de 

impeachment para posterior afastamento da presidente.   

Esta tese, principalmente no capítulo das análises, apresentou elementos e 

argumentos para tentar comprovar o modo como se estruturou e se efetivou 

discursivamente, a estruturação do “golpe midiático” nas capas e páginas das 

edições digitais de março de 2016 dos jornais Folha de S. Paulo, O Globo e O 

Tempo.  
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Em primeiro lugar, as capas dos jornais cumpriram com o papel de se resumir 

as principais notícias e constituírem cenas de enunciação capazes de atrair a 

atenção até de leitores que não se interessam ou gostam política. Não se pode 

perder de vista que os editores de capa são contratados “a peso de ouro” para 

seduzir e fazer com que as pessoas comprem os jornais. 

O que se percebe no mês de março de 2016 é que a própria natureza das 

notícias facilitou o trabalho desses profissionais. Acontecimentos tratados como 

escândalos sempre geraram boas chamadas e textos atraentes ancorados na 

hibridação da informação com a opinião nem sempre disfarçada. Acrescente-se à 

linguagem verbal a linguagem não verbal, aqui representada por fotos, gráficos, 

infográficos e outras ilustrações muito bem-feitas. O resultado dessa combinação 

dialógica foi também ao encontro do discurso preconizado pelo INFOtenimento: 

informar e entreter.  

Para além disso, percebeu-se também a estratégia da instrumentalização da 

notícia, de modo a privilegiar uns em detrimento de outros. Isso ficou bastante visível 

à medida que o mês foi transcorrendo. A tática inicial era atacar o governo e aos 

poucos foi mudando de alvo, atingindo o Partido dos Trabalhadores e 

posteriormente as imagens do ex-presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff. 

Os títulos, como se pode ver no capítulo 5, eram sempre tendenciosos e as imagens 

apresentavam as pessoas em situações desfavoráveis, como se estivessem 

descontroladas, loucas ou em pânico.  

As fontes, que têm a função de dar credibilidade e sustentação às 

argumentações e à notícia, foram criteriosamente escolhidas e fizeram declarações 

abertamente influenciadoras e tendenciosas, de modo a tentar convencer os mais 

variados públicos. Foram utilizadas desde subcelebridades, celebridades em 

evidência, artistas, até especialistas na área jurídica e em conjuntura política 

nacional. Foi possível perceber também que as fontes favoráveis ao governo se 

apresentaram em menor número dos que as desfavoráveis, mesmo na capa dos 

veículos. 

As páginas das editorias de política dos jornais ganharam formas que 

dialogam com outros veículos formando cenas de enunciação bastante atrativas. Por 

exemplo, durante o mês de março de 2016, se verificou um grande investimento na 

editoração eletrônica das páginas com fotos bem elaboradas, ilustrações, 

montagens e utilização frequente de infográficos, recurso muito utilizado em revistas 
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mensais como a Superinteressante.  

Além do diálogo com o discurso das revistas semanais, viu-se também a 

aproximação com o discurso da fotonovela no episódio da delação de Delcídio do 

Amaral e com práticas da oralidade, por meio das ligações telefônicas e com as 

transcrições dos vazamentos das ligações entre o ex-presidente Lula e a presidente 

Dilma Rousseff. 

Os recursos principalmente estéticos custam muito caro e demandam 

profissionais qualificados. Mas nesse sentido a editoria de política contou e ainda 

conta com os melhores anúncios vindos de anunciantes nacionais e estrangeiros de 

grande porte, o que favoreceu o investimento em capas e páginas atrativas e bem 

elaboradas.  

E por falar nos anúncios, eles ocuparam espaços estratégicos e importantes 

nas páginas das editorias de política. Não havia anúncios menores do que ¼ de 

página. A grande maioria ocupava meia, uma página ou até mesmo duas páginas. 

Isso sem mencionar a presença dos anúncios e informes publicitários com conteúdo 

panfletário para destituir o governo. 

Voltando à linguagem verbal, os títulos e os textos nas páginas se 

apresentaram híbridos também no que diz respeito à informação e opinião. Na 

grande maioria das vezes apresentaram padrões de manipulação da informação e 

comentários tendenciosos, marcaram o posicionamento da política editorial e se 

dirigiram de maneira pejorativa aos principais alvos: o governo, o ex-presidente Lula 

e a presidente Dilma Rousseff. 

As fontes utilizadas nas notícias (matérias) e reportagens eram tendenciosas 

em suas declarações e exploravam a credibilidade para dar sustentação às 

argumentações que claramente desqualificavam o governo e as pessoas 

relacionadas a ele. Em contrapartida, faziam elogios à oposição e levantavam 

questionamentos para que houvesse, em um primeiro momento, uma intervenção e 

depois o afastamento da presidente. 

Não bastasse a contaminação do conteúdo informativo das notícias, com uma 

cada vez mais indisfarçada opinião, os espaços destinados à publicidade nas 

páginas das editorias de política ganharam mais destaque e visibilidade com 

anúncios gigantes estrategicamente localizados. Os anunciantes em sua totalidade 

naquela ocasião representavam setores que se sentiram prejudicados com as ações 

do governo Dilma. 
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Literalmente disfarçados de informes publicitários, inclusive sem identificação 

como tal, os anúncios da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), São 

Paulo (Fiesp) e Rio de Janeiro (Firjan), por exemplo, foram posicionados junto a 

páginas com reportagens desfavoráveis ao governo Dilma. Além das imagens em 

grandes proporções como a do pato amarelo, os textos no formato de 

publijornalismo apresentavam argumentos contundentes no sentido de que era 

necessário intervir e pedia aos políticos que tomassem providências. Observou-se 

que os anúncios e informes começaram a ser veiculados na primeira quinzena e se 

intensificaram até o fim do mês.  

Em um grande anúncio de seis rodapés seguidos na cor amarela, a Fiesp 

logo na primeira página, sem identificação, apela para o imperativo “Impeachment 

Já”. Só é possível perceber que se trata de um anúncio pago na sexta página, onde 

se verifica a assinatura dos membros da federação.  

A partir do que foi demonstrado nas capas, nas páginas e nos anúncios, ficou 

clara a articulação de um “golpe midiático”, ou seja, da estruturação de discursos de 

cunho ofensivo e pejorativo para desacreditar, enfraquecer e pedir a saída da 

presidente Dilma do governo. Para isso, os veículos lançaram mão de recursos 

estéticos, de conteúdo e discurso, declarando insatisfação e pedindo a mudança de 

governo. Utilizaram declarações de fontes com autoridade e credibilidade, títulos e 

textos contaminados de opinião disfarçada, e até mesmo explícita, e de anúncios e 

informes com conteúdo e discurso panfletário. 

 Tudo isso no mês de março de 2016, em um período marcado por 

acontecimentos nada agradáveis para o governo e por fantasmas e lembranças que 

muitos brasileiros ainda querem ver bem distantes. 

 Após o afastamento da presidente Dilma Rousseff, o governo de Michel 

Temer se viu às voltas com denúncias de corrupção e com baixos índices de 

popularidade.  Na campanha presidencial de 2018, o candidato Jair Bolsonaro 

instituiu o “golpe midiático 2.0” ao contratar serviços de especialistas em mídias 

sociais para divulgar suas “propostas” de governo e principalmente propagar notícias 

falsas (fake news) sobre seus oponentes. Mas isso é tema para outra pesquisa. 
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