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Resumo 

Este trabalho analisa a cobertura do impeachment da ex-Presidenta Dilma Rousseff feita 

pelos jornais franceses Le Monde, Le Figaro e Libération. Foram analisadas matérias 

sobre o tema publicadas nas versões online desses veículos de comunicação no dia 31 

de agosto de 2016, quando o Senado afastou Dilma Rousseff definitivamente de seu 

cargo de Chefe de Estado.  Ao buscar identificar como a imprensa francesa constrói 

enquadramentos sobre a política brasileira, observa-se que há uma diferença no tom 

empregado na cobertura internacional, mais ameno que o dado ao assunto pelos 

veículos brasileiros e com desconfiança em relação às causas e aos procedimentos do 

julgamento. 
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Introdução 

São inúmeros os pontos de vista que perpassam a compreensão do fenômeno da 

comunicação, visto que a mesma está condicionada a variáveis espaço-temporais. Pelo 

fato de ser fenômeno e estar intimamente ligada a manifestações humanas, seu 

entendimento é relativo e não há possibilidade de uma definição, mas tão somente de 

conceitos que podem surgir de formas sucessivas ou coexistentes. Acredita-se que a 

busca pela compreensão de seus mecanismos e efeitos tenha surgido a partir do 

momento em que o homem teve a percepção de sua receptividade diante de seus pares. 

Na história da humanidade a comunicação sistematizada e instituída teve papel 

determinante em momentos e fatos transformadores, principalmente por carregar em si 

o poder de persuasão. 

Na primeira metade do século XX surgiu, nos Estados Unidos, um movimento 

denominado “Mass Communication Research” que pretendia estabelecer limites da 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
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liberdade de imprensa e, ao mesmo tempo, entender os efeitos de poder dos meios de 

comunicação de massa na formação da opinião pública principalmente em tempos de 

guerra e de campanhas de propaganda política. 

Em 1922, Walter Lippmann escreveu a obra pioneira desse movimento e que 

ainda hoje é referência para estudos que buscam compreender os efeitos e o poder dos 

meios de comunicação na sociedade. O livro Public Opinion (2008),  considera o fato 

de os jornais, a partir seleção de notícias que fazem, serem responsáveis pela definição 

daquilo que as pessoas sabem a respeito da realidade, ressaltando a impossibilidade que 

os jornalistas têm em abarcar completamente a descrição uma situação, visto que 

ocupam um único lugar e possuem condicionantes ideológicos, próprios ou impostos. 

No entanto, salienta que a notícia fixa alguns elementos que, no momento de sua 

publicação, ganham força devido à sua divulgação (MARTINO, 2014, p.25). 

Vista sob essa perspectiva, é compreensível a repercussão que o impeachment da 

ex-Presidenta Dilma Rousseff teve no Brasil e no exterior, principalmente quando é 

verificada a forma como a imprensa convocou seus leitores e a sociedade, por assim 

dizer, com chamadas convidativas, metafóricas e até de duplo sentido, deixando claro o 

posicionamento dos veículos contra a permanência dela no poder.  Não há como negar 

que a imprensa, especialmente a brasileira, teve papel predominante na campanha que 

desencadeou o impeachment, transformando pedaladas fiscais em crime hediondo e 

sustentando a ingovernabilidade. 

Ao levar em consideração a abordagem negativa dada à Dilma Rousseff e a 

campanha explícita a favor do seu impeachment feita pela grande mídia no Brasil, 

surgiu a ideia de analisar também o material produzido pela imprensa internacional, em 

especial, pelos principais jornais franceses Le Monde, Le Figaro e Libération. Um dos 

motivos que levou a imprensa da França a ser escolhida como objeto de análise desta 

pesquisa é o fato de ela ter sido berço de embates e discussões políticas que atingiram 

graus de universalidade, terreno fértil para as diferentes visões de mundo, regida sempre 

sob o manto dos ideais Iluministas de racionalidade. Considera-se, pois, importante 

entender como um dos assuntos de maior relevância política nacional tem sido tratado 

pela imprensa francesa.  
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Escolheu-se como objeto de análise as matérias publicadas na data do 

afastamento definitivo de Dilma Rousseff da Presidência da República,  dia 31 de 

agosto de 2016. Por meio de uma análise de conteúdo, tem-se como intenção identificar 

os enquadramentos dados à cobertura do julgamento e ao anúncio do impeachment para 

entender como política brasileira é tratada internacionalmente. Entende-se que o retrato 

da política nacional nos veículos estrangeiros tem grande poder de influência no 

estabelecimento de políticas externas e cooperação entre os países e que, quando há 

abalos na democracia local, os reflexos da instabilidade prejudicam a reputação 

construída ao longo dos anos. Sobre esta questão, basta verificar a pouca ressonância 

que o presidente Michel Temer tem encontrado em eventos internacionais e sua 

dificuldade de afirmação. 

 

A política brasileira sob uma perspectiva estrangeira 

A curiosidade sobre o “outro” e o desejo de romper barreiras e conhecer 

diferentes realidades estão no cerne do jornalismo internacional, que, mais do cobrir 

eventos e produzir notícias sobre países estrangeiros, apresenta-se como um instrumento 

para a construção de imagens da sociedade que vão além das fronteiras continentais. A 

quem não tem acesso físico ou conhecimento geopolítico e cultural específico, o 

jornalismo internacional, muitas vezes, é a única forma de contato com acontecimentos 

desenrolados em outras partes do globo, e, portanto, tem grande responsabilidade sobre 

a forma como relata o que vê e como imagina o mundo. 

Questiona-se, sobretudo, que tipo de fatos interessam aos veículos estrangeiros 

ao produzirem a cobertura em suas editorias internacionais e, especialmente, quais 

critérios são levados em conta na hora da seleção das notícias. Muitas vezes, o que pode 

gerar interesse em âmbito nacional não necessariamente é de relevância em outros 

países. Na maioria das vezes, destacam-se as notícias ligadas a figuras de conhecimento 

e prestígio internacional, principalmente as de teor negativo. Essa predileção pode ser 

explicada pelos valores-notícia definidos pelos autores Galtung e Ruge (1993), que 

consideram que a proeminência do ator do acontecimento e a máxima “bad news is 

good news” são fatores preponderantes aos jornalistas na hora de selecionar os fatos que 

devem ou não ser noticiados. A noticiabilidade, centro da teoria do newsmaking, é a 
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articulação entre a cultura profissional dos jornalistas e a organização do trabalho nos 

meios de comunicação e dos processos de produção da notícia (WOLF, 2003). 

Thompson (2002, p.92) afirma que “ações e acontecimentos que estão no centro 

dos escândalos midiáticos se tornam visíveis aos outros que não estão presentes no 

tempo e local de sua ocorrência, podendo estar localizados em locais espacialmente 

distantes”. Isso explica o fato de pessoas de outros países, muitas vezes sem qualquer 

ligação com o que se passa no Brasil, terem interesse em acompanhar notícias sobre a 

política daqui, principalmente quando o assunto é delicado e polêmico. Para Thompson, 

são as manchetes dos jornais, a presença de avaliações negativas na imprensa, as críticas 

e as caricaturas das pessoas cujas ações são o objeto de reprovação que geram o clima 

de desaprovação característico dos escândalos midiáticos, mas nem sempre esse cenário 

corresponde às atitudes dos indivíduos que consomem esses produtos midiáticos. “A 

apresentação de juízos negativos na imprensa pode facilmente tornar-se um discurso 

auto-referente e o quanto o clima moral gerado por ela irá corresponder às atitudes dos 

receptores permanece uma questão aberta” (2002, p.97).  

 

Enquadramentos sobre o impeachment na imprensa francesa 

Neste trabalho, para analisar a cobertura dos veículos franceses Le Monde, Le 

Figaro e Libération feita no dia do impeachment da primeira presidenta mulher eleita 

no Brasil, recorreremos à noção de enquadramento. Nossa intenção é verificar as 

similaridades e diferenças entre a abordagem dos três veículos, além de identificar se a 

cobertura da grande mídia brasileira ajudou a pautar a imprensa internacional. 

O uso do conceito de enquadramento tem origem na obra Frame Analysis 

(1986), do sociólogo Erving Goffman, que define enquadramentos como uma proposta 

de interpretação da realidade que pode ser aplicada às interações sociais. De caráter 

subjetivo e construídos socialmente, os enquadramentos permitem às pessoas dar 

sentido a eventos e situações cotidianas. Já no campo da comunicação, o conceito de 

enquadramento foi usado pela primeira vez por Gaye Tuchman, no livro Making News 

(1978), que estudou como as notícias impõem enquadramentos que constroem a 

realidade e limitam um entendimento analítico da vida contemporânea. 
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Também com enfoque na área da comunicação, Robert Entman (1994) dedicou-

se a estudar como funcionam os enquadramentos da mídia. Para ele, enquadrar significa 

selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e  fazê-los  mais  salientes  em 

um  texto comunicativo, lançando avaliações de caráter moral e oferecendo 

recomendações de tratamento para o evento em questão. Entman considera que os 

enquadramentos têm papel crucial nas formas como as elites políticas procuram 

controlar a percepção de determinados eventos ou assuntos. 

No texto “Enquadramentos da Mídia e Política” (2004), Mauro Porto distingue 

os tipos de enquadramento que podem ser levados em consideração ao analisar a 

cobertura midiática: os noticiosos e os interpretativos. Enquanto os enquadramentos 

noticiosos são utilizados por jornalistas para organizar seus relatos, como padrões de 

apresentação, seleção e ênfase, ou seja, são os pontos de vista adotados pelo texto para 

destacar elementos de uma realidade em detrimento de outros, os enquadramentos 

interpretativos promovem uma avaliação particular de temas ou eventos políticos e 

geralmente são elaborados por outros atores e incluídos no texto jornalístico. 

Ao todo, foram analisadas 11 matérias publicadas sobre o impeachment de 

Dilma nos três veículos durante o dia 31 de agosto de 2016, sendo 2 publicadas no site 

do Le Monde, 8 no site do Le Figaro e 2 no site do Libération. Optou-se por analisar o 

material publicado online pela dificuldade de acesso ao conteúdo impresso desses 

veículos no Brasil. Os textos publicados nos três veículos são produzidos por 

correspondentes internacionais alocados no Brasil ou jornalistas freelancers, mas 

também podem ser conteúdos feitos por agências internacionais, como a Reuters, a 

Associated Press e a AFP. 

Dentre os três veículos, o Le Monde é o de maior relevância na França e o mais 

conhecido internacionalmente. Considerado como um jornal de centro-direita, com 

abordagem política e econômica liberal, ele é publicado diariamente e distribuído nos 

cinco continentes, além de ser disponibilizado no site www.lemonde.fr de forma 

integral aos assinantes e parcial ao público em geral. O Le Figaro é o jornal francês 

mais antigo em circulação e possui uma linha editorial de direita ou centro-direita, com 

uma visão política conservadora e abordagem econômica liberal. Também disponibiliza 

conteúdos no site www.lefigaro.fr e pode ser lido online na íntegra por seus assinantes. 

http://www.lemonde.fr/
http://www.lefigaro.fr/
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Publicado desde 1973, o jornal diário Libération possuía inicialmente uma linha 

editorial de extrema esquerda e teve  Jean-Paul Sartre como seu primeiro editor. Depois 

de algumas mudanças realizadas ao longo dos anos, hoje o jornal possui uma linha 

editorial de centro-esquerda, tanto política quanto econômica. A exemplo dos dois 

jornais citados anteriormente, o Libération possui conteúdo exclusivo para internautas e 

também disponibiliza o mesmo material do jornal impresso para assinantes no site 

www.liberation.fr. 

No Le Monde, as matérias publicadas no dia 31 de agosto sobre o impeachment 

de Dilma Rousseff são intituladas “Brésil : la présidente Dilma Rousseff destituée” 

(Brasil: a presidenta Dilma Rousseff destituída) e “Le procès de Dilma Rousseff, une 

tragédie sans suspense” (O julgamento de Dilma Rousseff, uma tragédia sem suspense), 

ambas escritas pela correspondente internacional Claire Gatinois, que cobriu o 

julgamento da ex-presidenta em Brasília. Publicadas na área Amériques, na editoria 

International, as duas matérias têm o mesmo conteúdo; mudam apenas os títulos e as 

linhas-finas e o texto é disposto de forma diferente. Na primeira linha-fina, versa sobre 

como Michel Temer tornou-se oficialmente o presidente do Brasil; na segunda, sobre a 

transmissão televisiva do julgamento que gerou a destituição de Dilma. 

Nos textos, a jornalista fala que nenhum recurso utilizado por Dilma Rousseff 

para sua autodefesa surtiu efeito diante de seus juízes, no caso, senadores da República 

que decidiram o futuro político da ex-presidenta, retirando-a do cargo. Ela cita os 

métodos utilizados por Dilma em sua própria defesa, que falou incansavelmente sobre a 

iminência de um golpe à democracia brasileira e que resgatou o seu passado como presa 

política, assim como a tortura sofrida durante a ditadura militar para tentar convencer os 

senadores pela sua permanência. Ao noticiar a decisão dos senadores, que optaram por 

destituir a presidenta, a jornalista cita que, em abril de 2016, 60% dos brasileiros 

desejavam a saída de Dilma. Ao abordar essa porcentagem, a jornalista justifica a 

decisão dos senadores e, de certa forma, mostra que foi feita a decisão da maioria; no 

entanto, não demonstra que Dilma Rousseff foi eleita democraticamente pela maioria 

dos brasileiros em outubro de 2014, menos de dois anos antes do impeachment. 

Na matéria “Brésil : la présidente Dilma Rousseff destituée”, Dilma é tratada 

duas vezes como “guerrilheira”, palavra que tem conotação negativa, especialmente por, 

http://www.liberation.fr/
http://www.liberation.fr/
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no imaginário de muitos, estar ligada à desordem e ao cometimento de crimes. Percebe-

se que a trajetória de Dilma como Ministra da Casa Civil e chefe do Ministério de 

Minas e Energia do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não são 

importantes aqui, pois a imprensa costuma resgatar constantemente o passado de luta 

contra a ditadura como ponto de destaque da biografia de Dilma Rousseff. 

Em ambos os textos a jornalista fala que as pedaladas fiscais foram o motivo do 

pedido de impeachment da presidenta e acrescenta que Dilma mascarou a situação 

financeira do Brasil para conquistar a sua reeleição. No entanto, Claire comenta que as 

pedaladas, que deveriam ser o motivo de julgamento, foram pouquíssimas vezes citadas 

durante a sessão no Senado e que os senadores muito mais julgaram os erros táticos, 

defeitos pessoais e escândalos do PT (Partido dos Trabalhadores), partido que Dilma 

representa. A jornalista fala que Dilma virou bode expiatório de todo o mal que assola o 

Brasil e que acabou pagando por erros que não eram de sua alçada. 

Claire considera o julgamento como um “espetáculo retórico”, com a 

dramatização excessiva de Dilma Rousseff e dos 81 senadores presentes no recinto. A 

advogada Janaína Paschoal, uma das responsáveis pelo pedido de impeachment de 

Dilma, é mostrada como uma das participantes mais inflamadas e dramáticas, 

especialmente por tratar de religião diversas vezes ao longo de seu discurso, exaltando-

se e chorando em alguns momentos. 

Para mostrar os diferentes posicionamentos dos atores do julgamento, a 

jornalista recorre a enquadramentos interpretativos ao utilizar algumas fontes para dar 

mais legitimidade ao seu texto, tanto pró quanto contra Dilma Rousseff.  

 

Estas interpretações são promovidas por atores sociais diversos, 

incluindo representantes do governo, partidos políticos, movimentos 

sociais, sindicatos, associações profissionais. Embora os jornalistas 

também contribuam com seus próprios enquadramentos 

interpretativos ao produzir notícias, este tipo de enquadramento tem 

origem geralmente em atores sociais e políticos externos à prática 

jornalística. Trata-se aqui de interpretações oriundas deum contexto 

mais amplo que podem ser incorporadas ou não pela mídia (PORTO, 

2004, p. 92). 

 

Percebe-se, de forma geral, que a jornalista considera que Dilma Rousseff foi 

cassada muito mais pelo fato de não ter boa aceitação entre a maioria dos deputados e 
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senadores e não possuir base aliada suficiente para governar do que pelas ditas 

pedaladas fiscais. Entende-se, assim, que o Le Monde mostra aos seus leitores que 

Dilma Rousseff cometeu erros em seu segundo mandato como presidenta, mas que 

houve um exagero e uma espécie de conluio entre seus adversários para retirá-la do 

poder. Dilma é retratada mais como vítima do que como vilã. 

No entanto, em momento algum a jornalista apresenta explicitamente a sua 

opinião, pois não é colunista e nem assina editoriais do Le Monde. O enquadramento 

dado ao episódio é perceptível pela construção da narrativa, pela disposição de imagens 

e pela escolha de suas fontes. Sobre a apresentação dos enquadramentos interpretativos 

dos jornalistas, Porto explica que:   

 

Jornalistas tendem a apresentar seus próprios enquadramentos 

interpretativos em colunas de opinião ou matérias de cunho analítico. 

Entretanto, as normas da objetividade e da imparcialidade tendem a 

inibir a apresentação de interpretações no noticiário pelos jornalistas. 

Isto não significa, todavia, que os jornalistas não tenham um papel 

ativo na apresentação de enquadramentos interpretativos, mas sim que 

este papel tem um caráter mais sutil e indireto (PORTO, 2004, p.92). 

 

No site do jornal Le Figaro, houve um número maior de matérias publicadas 

sobre o impeachment no dia 31 de agosto de 2016. Elas possuem os títulos “Brésil: 

«Nous reviendrons» (Dilma Rousseff)”(Brasil: «Nós voltaremos» Dilma Rousseff), 

“Brésil: la présidente Dilma Rousseff est officiellement destituée” (Brasil: a presidenta 

Dilma Rousseff é oficialmente destituída), “Brésil : la présidente Dilma Rousseff 

destituée par le Sénat”(Brasil: a presidenta Dilma Rousseff destituída pelo Senado),  

“Brésil : Dilma Rousseff fait appel de sa destitution” (Brasil: Dilma Rousseff apela à 

sua destituição”, “Brésil: Michel Temer prend la présidence” (Brasil: Michel Temer 

assume a presidência), “Le Venezuela gèle ses relations avec le Brésil”(A Venezuela 

congela suas relações com o Brasil) e “Michel Temer promet "une nouvelle ère" à la 

tête du Brésil” (Michel Temer promete ‘uma nova era’ sob comando do Brasil). 

Dentre as 8 matérias, 5 foram publicadas na área Flash Actu, dentro da seção 

International na editoria Actualité. Flash Actu é alimentada ao longo do dia com 

atualizações sobre acontecimentos da França e do mundo e conta com textos curtos, 

geralmente com dois ou três parágrafos. As matérias são como “pílulas”, sem qualquer 

tipo de análise aprofundada e lembram muito o lead publicado em redes sociais.  
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O Le Figaro também produz alguns conteúdos em vídeo, na sua editoria Figaro 

Live. Além de apresentar um vídeo que mostra o painel de votação com a quantidade de 

votos a favor e contra o impeachment e reproduzir o Hino Nacional cantado pelos 

senadores depois do resultado da votação, a matéria “Brésil:  la présidente Dilma 

Rousseff est officiellement destituée”, conta apenas com um parágrafo que fala que a 

ex-presidenta sofreu impeachment no Senado por maquiagem das contas públicas. O 

enquadramento dado aqui não é de concordância em relação à decisão, principalmente 

porque cita-se que o procedimento jurídico-político foi conduzido de forma altamente 

controversa, mesmo sem explicar os porquês.  

O texto “Brésil : Dilma Rousseff fait appel de sa destitution” é assinado pela 

jornalista Anne-Laure Frémont, que escreve sobre política no jornal Le Figaro, e conta 

com informações concedidas pela agência AFP. Diferente dos exemplos citados 

anteriormente, essa matéria conta com uma análise mais aprofundada sobre a saída de 

Dilma da presidência. Anne não trata o julgamento de Dilma como um “espetáculo 

retórico ou midiático”, mas questiona se Dilma realmente cometeu um crime de 

responsabilidade. A matéria tem algumas citações da ex-presidenta, tratada também 

como ex-guerrilheira, afirmando que o impeachment sofrido foi um golpe de Estado 

parlamentar e reiterando que a decisão tomada pelo Senado entraria para a história 

como uma grande injustiça.  

A recessão enfrentada pelo Brasil intitula um dos tópicos do texto. Nessa parte, a 

jornalista fala que a saída de Dilma vira a página dos 13 anos de governo do Partido dos 

Trabalhadores, classificado como de esquerda. Ela recupera o milagre socioeconômico 

pelo qual o Brasil passou nos anos 2000 no governo de Lula e ressalta que as questões 

de corrupção, em especial as que envolvem a Petrobras, fizeram o Brasil cair em um 

abismo de recessão e de baixa do PIB. O texto também apresenta Michel Temer, vice de 

Dilma Rousseff que assumiu a presidência após a sua destituição, como um rival que foi 

beneficiado com sua saída. A citação de Temer no texto trata da dificuldade que ele 

assumiu que enfrentaria para conquistar o apoio do povo brasileiro durante o seu 

mandato futuro. 

Apesar de diversas diferenças ideológicas e governamentais, a jornalista cita no 

texto o fato de a Venezuela ter decidido romper relações com o Brasil após o 

http://plus.lefigaro.fr/page/anne-laure-fremont
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impeachment de Dilma Rousseff. Mesmo sem deixar explícita qualquer semelhança, ao 

falar sobre o país de governo bolivariano, o Le Figaro relaciona o governo dela ao de 

Nicolas Maduro. 

Percebe-se que os textos do jornal Le Figaro deram mais voz à Dilma e aos seus 

apoiadores do que aos senadores e acusadores que a retiraram do poder. Diferente dos 

texto do Le Monde, que recorreram também a fontes contrárias à presidenta, o Le 

Figaro baseou-se especialmente no discurso oficial, das figuras de maior conhecimento 

internacional. Senadores, deputados e veículos brasileiros não são apresentados como 

fontes nas pautas. 

Ao analisar os textos do Le Figaro, esperava-se encontrar mais críticas à 

presidenta Dilma Rousseff, especialmente pelo direcionamento do veículo, que é de 

direita, assim como o jornal O Estado de S. Paulo aqui no Brasil. No entanto, percebeu-

se que o tom adotado foi mais ameno e o conteúdo menos agressivo do que o publicado 

pelo Le Monde, por exemplo. 

Entre os três veículos analisados, o jornal Libération foi o que mais se 

posicionou em relação ao impeachment de Dilma Rousseff. Durante o dia fatídico, dois 

conteúdos foram publicados em relação à decisão tomada pelo Senado brasileiro. O 

primeiro é uma recapitulação das principais notícias de 31 de agosto, com um parágrafo 

sobre a destituição de Dilma e com o resultado da votação, que teve 61 votos a favor do 

impeachment e 20 contra.  O segundo, intitulado “Dilma Rousseff et la gauche chassés 

du pouvoir au Brésil”(Dilma Rousseff e a esquerda expulsos do poder no Brasil) é uma 

análise feita pela correspondente Chantal Rayes sobre a saída da presidenta do poder. 

Neste texto, fica claro o enquadramento opinativo da jornalista, uma vez que ela expõe 

sua discordância em relação à injustiça sofrida por Dilma, que foi julgada e condenada 

por políticos envolvidos em casos de corrupção. 

Chantal não se refere à Dilma como uma guerrilheira, mas como a primeira 

mulher a governar o Brasil. Em sua opinião, o impeachment é totalmente contestável e 

os resultados desse processo são desgastantes e afetarão a jovem democracia brasileira. 

A defesa de Dilma perante o Senado é elogiada e considerada corajosa, pois a ex-

presidenta enfrentou a sabatina de perguntas sem sequer ser obrigada a comparecer à 

sessão. O fato de Dilma ter sido condenada por deputados acusados ou suspeitos de 
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prática criminosa é mostrado como uma ironia do destino, pois Dilma não foi 

condenada por corrupção e sim por arranjos contábeis que já tinham sido feitos 

anteriormente por seus antecessores, que saíram ilesos de qualquer acusação.  

Dentre os três veículos franceses, Libération é o único veículo que aborda o fato 

de Dilma Rousseff não ter tentado obstruir as investigações de corrupção conduzidas 

pelo poder Judiciário como um dos motivos para a perda de apoio entre os deputados e 

senadores. No Libération, o impeachment é enquadrado como uma conspiração 

conduzida pela direita brasileira, dominada por elites, que não aceitou a chegada de 

Lula ao poder. Para Chantal, há uma grande diferença entre os impeachments sofridos 

por Dilma e por Fernando Collor de Mello em 1992: enquanto houve uma união 

nacional a favor da saída dele, com a destituição de Dilma o Brasil ficou ainda mais 

dividido. 

No final do texto, mais uma vez a opinião da jornalista vem à tona. Para ela, 

Dilma foi condenada a uma pena desproporcional e sua saída da presidência constitui 

um precedente perigoso que fragiliza a democracia brasileira. 

Considerações finais 

O interesse pelo tema deste trabalhou surgiu da curiosidade em entender como 

um acontecimento tão impactante na história do Brasil, como o impeachment da 

presidenta Dilma Rousseff, foi abordado pela imprensa internacional, neste caso, por 

veículos franceses. Apesar de manter o discurso de defesa da imparcialidade e da 

verdade, a grande imprensa brasileira posicionou-se constantemente a favor da saída de 

Dilma e virou alvo de críticas em relação à cobertura dada ao assunto. O 

posicionamento adotado explica-se pelos interesses empresariais dos grandes grupos 

detentores dos meios de comunicação no Brasil. De acordo com Ramonet (2003), ao se 

colocarem a serviço dos interesses de seus grupos controladores, ligados à iniciativa 

privada e a projetos de poder específico, os meios de comunicação podem interferir e 

gerar problemas ao sistema democrático de um país. 

No artigo “Critérios jornalísticos de noticiabilidade: discurso ético e rotina 

produtiva”, Aldé et al (2005) trata dos limites de autonomia dos jornalistas na rotina 

produtiva: 
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No processo de produção das notícias, o estabelecimento  de  rotinas 

profissionais que, em grande medida, condicionam o trabalho 

cotidiano de jornalistas e repórteres, combina-se ainda às pressões 

exercidas pelos interesses da empresa. Assim, interessa verificar a 

relativa autonomia que os jornalistas atribuem  a  seu  próprio  

trabalho,  no  interior  de  um  esquema  industrial  em  que 

dificilmente as decisões são tomadas de maneira centralizada. Em 

primeiro lugar, os manuais de redação informam que os jornalistas 

precisam seguir a linha editorial do jornal, estabelecendo limites para 

a autonomia dos produtores primários das notícias (ALDÉ, 2005, 

p.192). 

  

Ao analisar as matérias publicadas nos sites dos jornais Le Monde, Le Figaro e 

Libération, notou-se que, apesar dos posicionamento ideológicos distintos, não houve 

grande diferença no tom da cobertura feita pelos veículos. No geral, os enquadramentos 

dados ao impeachment mostram Dilma Rousseff como uma vítima ou uma má gestora e 

não como uma política criminosa e corrupta. 

Ao falar sobre a queda de Dilma, Le Monde e Le Figaro, veículos que defendem 

o liberalismo e têm uma abordagem mais de centro-direita, questionaram a condução do 

julgamento e as causas da acusação, mas também expuseram a complicada situação 

econômica atual do Brasil, colocando a culpa na má gestão de Dilma e também na crise 

política do país, onde diversos escândalos de corrupção têm ganhado destaque nos 

últimos anos. 

No Le Monde, percebe-se que há duras críticas ao espetáculo midiático que o 

escândalo tomou. A jornalista responsável pelas matérias escitas no veículo procurou 

dar voz tanto à Dilma quanto aos seus opositores, ouvindo também autoridades e 

especialistas em Direito. Percebe-se que a jornalista tem grande conhecimento sobre a 

política brasileira e que acompanhou de perto todo o julgamento. 

 Apesar de ter maior quantidade de matérias no dia 31 de agosto, o Le Figaro  

apresenta textos mais rasos, sem duras críticas, mas também sem grandes explicações 

sobre os motivos que levaram ao impeachment de Dilma Rousseff e sobre o 

descontantamento que assola a população brasileira, dividida entre “coxinhas” e 

“petralhas”, forma vulgar para tratar pessoas com posicionamento político de direita e 

esquerda, respectivamente. Presumia-se que por ser um veículo de direita, o Le Figaro 

teria uma cobertura mais similar à da grande imprensa brasileira, no entanto, a análise 

mostrou pouca similaridade. 
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Na análise, identificou-se que o Libération, conhecidamente de esquerda, foi o 

único veículo que assumiu claramente o posicionamento contrário ao impeachment, 

afirmando que Dilma sofreu injustiça e que, sim, houve um golpe de Estado 

parlamentar. 

Verificou-se que, embora cada veículo francês tenha dado diferentes 

enquadramentos ao impeachment da presidenta, todos os três foram unânimes em 

afirmar o tratamento espetaculoso, nebuloso e parcial dado pelo Legislativo Brasileiro 

às ditas pedaladas fiscais que culminaram com sua destituição. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ENTMAN, Robert.  Framing:  toward  clarification  of  a  fractured paradigm. In: Levy, M.; 

Gurevitch, M. (Ed.). Defining media studies. New York: Oxford University Press, 1994. p. 293-

300. 

 

GOFFMAN, Erving. Frame Analysis. Boston: Northeastern University Press, 1986. 

 

LIPPMANN, Walter. Opinião Pública. [1922] Petrópolis, Vozes, 2008 

 

MARTINO, Luis Mauro Sá. Teoria da Comunicação: ideias, conceitos e métodos. 5. Ed. – 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

 

PORTO, Mauro. Enquadramentos da Mídia e Política. In: RUBIM, Antonio A. Canelas 

(Org.).  

Comunicação e política: conceitos e abordagens. Salvador: Edufba, 2004. p. 73-104  

 

RAMONET, Ignacio. Meios de comunicação: um poder a serviço de interesses privados? In  

MORAES, Dênis (org.). Mídia, Poder e Contrapoder: da concentração monopólica à  

democratização da informação. São Paulo: Boitempo, 2013. 

 

THOMPSON, John B. O escândalo político: poder e visibilidade na era da mídia. Petrópolis: 

Vozes, 2002.  

 

TRAQUINA, Nelson (org.). Jornalismo: questões, teorias e “Estórias”. Lisboa: Veja, 1993. 

 

TUCHMAN, Gaye. Making News, New York: The Free Press, 1978. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

  

 

 

 

 

 

Anexo 

Matérias sobre o impeachment de Dilma Rousseff publicadas nos sites dos jornais Le Monde, 

Le Figaro e Libération no dia 31/08/2016 

 

Le Monde 

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/09/01/le-proces-de-dilma-rousseff-une-tragedie-

sans-suspense_4990887_3222.html#DUF5hoqM0EJ1SrlT.99 

  

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/08/31/bresil-la-presidente-dilma-rousseff-

destituee_4990645_3222.html#ez4Pu1DCJPz2kiMX.99 

 

 

Le Figaro 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/31/97001-20160831FILWWW00379-bresil-nous-

reviendrons-dilma-rousseff.php 

 

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/bresil-la-presidente-dilma-rousseff-est-officiellement-

destituee/5106640185001/ 

 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/31/97001-20160831FILWWW00286-bresil-la-

presidente-dilma-rousseff-destituee-par-le-senat.php 

 

http://www.lefigaro.fr/international/2016/08/31/01003-20160831ARTFIG00311-les-senateurs-

bresiliens-votent-la-destitution-de-la-presidente-rousseff.php 

 

http://www.lefigaro.fr/international/2016/08/30/01003-20160830ARTFIG00278-bresil-le-

dernier-plaidoyer-de-dilma-rousseff.php 

 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/31/97001-20160831FILWWW00375-le-venezuela-

gele-ses-relations-avec-le-bresil.php 

 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/31/97001-20160831FILWWW00393-bresil-michel-

temer-prend-la-presidence.php 

 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/31/97001-20160831FILWWW00409-michel-temer-

promet-une-nouvelle-ere-a-la-tete-du-bresil.php 

 

 

Libération 

http://www.liberation.fr/planete/2016/08/31/dilma-rousseff-et-la-gauche-chasses-du-pouvoir-au-

bresil_1475772 

 

http://www.liberation.fr/planete/2016/08/31/roussef-destituee-bongo-reelu-hollande-isole-a-la-

une-de-l-actu-ce-mercredi_1475760 

  

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/31/97001-20160831FILWWW00379-bresil-nous-reviendrons-dilma-rousseff.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/31/97001-20160831FILWWW00379-bresil-nous-reviendrons-dilma-rousseff.php
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/bresil-la-presidente-dilma-rousseff-est-officiellement-destituee/5106640185001/
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/bresil-la-presidente-dilma-rousseff-est-officiellement-destituee/5106640185001/
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/31/97001-20160831FILWWW00286-bresil-la-presidente-dilma-rousseff-destituee-par-le-senat.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/31/97001-20160831FILWWW00286-bresil-la-presidente-dilma-rousseff-destituee-par-le-senat.php
http://www.lefigaro.fr/international/2016/08/31/01003-20160831ARTFIG00311-les-senateurs-bresiliens-votent-la-destitution-de-la-presidente-rousseff.php
http://www.lefigaro.fr/international/2016/08/31/01003-20160831ARTFIG00311-les-senateurs-bresiliens-votent-la-destitution-de-la-presidente-rousseff.php
http://www.lefigaro.fr/international/2016/08/30/01003-20160830ARTFIG00278-bresil-le-dernier-plaidoyer-de-dilma-rousseff.php
http://www.lefigaro.fr/international/2016/08/30/01003-20160830ARTFIG00278-bresil-le-dernier-plaidoyer-de-dilma-rousseff.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/31/97001-20160831FILWWW00375-le-venezuela-gele-ses-relations-avec-le-bresil.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/31/97001-20160831FILWWW00375-le-venezuela-gele-ses-relations-avec-le-bresil.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/31/97001-20160831FILWWW00393-bresil-michel-temer-prend-la-presidence.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/31/97001-20160831FILWWW00393-bresil-michel-temer-prend-la-presidence.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/31/97001-20160831FILWWW00409-michel-temer-promet-une-nouvelle-ere-a-la-tete-du-bresil.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/31/97001-20160831FILWWW00409-michel-temer-promet-une-nouvelle-ere-a-la-tete-du-bresil.php
http://www.liberation.fr/planete/2016/08/31/dilma-rousseff-et-la-gauche-chasses-du-pouvoir-au-bresil_1475772
http://www.liberation.fr/planete/2016/08/31/dilma-rousseff-et-la-gauche-chasses-du-pouvoir-au-bresil_1475772
http://www.liberation.fr/planete/2016/08/31/roussef-destituee-bongo-reelu-hollande-isole-a-la-une-de-l-actu-ce-mercredi_1475760
http://www.liberation.fr/planete/2016/08/31/roussef-destituee-bongo-reelu-hollande-isole-a-la-une-de-l-actu-ce-mercredi_1475760

