
 

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

 

 1 

 

 
 

Aproximações entre a Teoria dos Enquadramentos e Textualidades Jornalísticas em 

Portais de Notícias: análise de uma narrativa sobre prevenção ao HIV/Aids 
1
 

 

 
José Henrique Pires AZEVÊDO

2
 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG 

 

 

 

 

 

Resumo 

 

O presente artigo visa articular a teoria dos enquadramentos com a configuração de 

textualidades jornalísticas na internet com o objetivo de perceber como os quadros de sentidos 

são construídos e negociados no ambiente online. Propomos uma revisão do nascimento da 

teoria com Bateson (2000) e Goffman (1967), bem como sua apropriação nos estudos de 

jornalismo, especialmente por Mouillaud (2002). Posteriormente, operacionalizamos o 

conceito na análise de uma matéria publicada no portal de notícias G1 sobre a distribuição de 

pílulas de prevenção ao HIV/Aids. Com esse exercício, buscamos compreender os limites e 

potencialidades do conceito para compreensão de produtos e processos jornalísticos 

contemporâneos, especificamente em suas manifestações enquanto textos da cultura digital.  
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Introdução 

Em matéria publicada no dia 31 de maio de 2017, o portal de notícias G1 anunciou a 

nova medida estabelecida pelo Ministério Saúde para prevenção ao HIV/Aids. Intitulada 

“Pílula anti-HIV: saiba os efeitos do remédio e como será usado para a prevenção da doença” 

3
, a matéria tentava dar conta de explicar o regulamento para acesso ao medicamento no 

Sistema Único de Saúde (SUS), assim como seus efeitos no organismo.  

A matéria, ainda que tenha como norte anunciar uma medida atual do Governo, traz 

no texto ecos históricos do que foi a epidemia de Aids. Questões científicas, médicas e 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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para-a-prevencao-da-doenca.ghtml> Acesso em 14 de julho de 2017.  
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governamentais são só algumas das inúmeras variáveis que atravessam o fenômeno, junto a 

outras tantas como as noções de grupo de risco, formas de contágio e preconceito em relação 

às pessoas soropositivas. Todos esses elementos históricos emergem não só na matéria que 

selecionamos, mas na conversação gerada nos comentários dos leitores e nos demais espaços 

de configuração do texto na página da internet.  

Observa-se, portanto, uma complexidade que se desdobra tanto da temática 

HIV/Aids, quanto da própria configuração do texto jornalístico na internet, tendo em vista as 

particularidades desse espaço. Dessa forma, pretendemos observar as condições nas quais não 

só a matéria em si, mas as textualidades conformadas nas páginas noticiosas do jornalismo 

online geram enquadramentos. Quais quadros de sentido e em quais condições eles são 

construídos na ambiência textual em rede para explicar o acontecimento? Essas são as 

inquietações iniciais que movem nossa investigação. 

Ao aproximar a discussão dos enquadramentos, que já tem uma ampla aplicação nos 

estudos comunicacionais, com uma perspectiva que considera a matéria e suas textualidades, 

dotada de processos de significação complexos, pretendemos mostrar como os quadros de 

sentido são acionados na situação comunicativa própria da ambiência textual em rede. Assim, 

o objetivo é discutir, a partir da análise, quais as contribuições e condições da utilização da 

perspectiva dos enquadramentos para entendermos o jornalismo contemporâneo, 

principalmente em suas lógicas de atividades online.   

Tal exercício justifica-se pela necessidade de revisitar a perspectiva dos enquadres, 

que muitas vezes é acionada de modo a simplificar os processos e os produtos midiáticos, 

especificamente os jornalísticos. Além disso, uma abordagem teórica-metodológica baseada 

nas textualidades, isso é, no texto em seu caráter processual e situado, tende a trazer desafios 

para as pesquisas no campo da comunicação, incentivando novos arranjos analíticos.  

Para cumprir com nossos objetivos, o artigo parte de uma recuperação dos modos 

pelos quais a teoria dos enquadramentos tem sido acionada no campo da comunicação, para 

depois revisitar as bases do conceito e definir um conjunto teórico específico que será 

desenvolvido para essa análise. Aqui, a contribuição de Mouillaud (2002) é fundamental, uma 

vez que o autor olha para o jornalismo como uma visão orgânica de forma e conteúdo, 

colocando o enquadramento como um constante jogo entre luz e sombra.  Na sequência, 

apresentaremos a matéria e teceremos nossas considerações analíticas. Ao final, apontaremos 

alguns limites e possibilidades da aproximação da teoria dos quadros para análises dos 

produtos e processos jornalísticos.  
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A Teoria dos Quadros 

A teoria dos enquadramentos no campo da comunicação e estudos de mídias tem um 

histórico amplo e uma vasta aplicabilidade. Desde que a perspectiva dos enquadres foi criada 

por Bateson em meados de 1950 como uma forma de compreender a relação terapêutica entre 

profissionais da psicologia e pessoas que sofrem com esquizofrenia, ela passou por viradas e 

reestruturações constantes, principalmente na sua apropriação feita por Erving Goffman 

(1967; 2006) para os estudos sociológicos. Foi na sociologia goffmaniana que a teoria dos 

enquadres ganhou os contornos que balizaram toda uma corrente dos frames analysis no 

campo da comunicação (GOFFMAN, 2006).  

Nos estudos de mídia o conceito adquiriu relativa maleabilidade, ao ponto em que é 

operacionalizado para dar conta de fenômenos e objetivos bastante diversificados, que vão 

desde análises de discussões políticas e programas televisivos até a construção de sentidos em 

produtos jornalísticos. Segundo Mendonça e Simões (2012), ao ser acionado e apropriado de 

diferentes formas, o conceito de enquadramento adquiriu contornos variáveis, o que pode 

gerar dois principais desafios: a perda de precisão conceitual e a criação de perspectivas 

teóricas distintas. Algo semelhante já dizia Entman (1993), ao apontar o enquadramento como 

um “conceito fraturado” justamente por ter sido operacionalizado e teorizado a partir de 

diferentes abordagens. 

Em um trabalho de recuperação e avaliação dos usos do conceito de enquadramento, 

Mendonça e Simões (2012) estabelecem três categorias gerais em que se organizam as 

análises de enquadramento nos estudos de mídia. O primeiro grupo reúne estudos que se 

dedicam a interpretar a situação comunicativa, as mensagens metacomunicativas que orientam 

as interações no processo comunicacional. No segundo grupo estão alinhadas as investigações 

que se preocupam mais com o conteúdo discursivo. São análises que permitem observar a 

constituição de quadros de sentidos nos textos midiáticos. Já o terceiro grupo se delimita pelos 

trabalhos interessados nos efeitos causados pelos enquadramentos na audiência. Geralmente 

são trabalhos situados no âmbito da recepção, que buscam visualizar como as audiências 

negociam com os quadros apresentados pelas mídias.   

Em movimento semelhante ao desses autores, porém com o foco em pesquisas 

internacionais, De Vreese (2005) aponta duas vertentes principais de apropriação do conceito. 

Uma primeira mais preocupada em analisar os enquadramentos realizados no interior dos 

textos jornalísticos, com caráter mais conteudista.  Esses estudos buscam identificar quais 

quadros são construídos e acionados no interior dos relatos jornalísticos através de operações 

de inclusão/exclusão e ênfase/apagamento. Já a segunda vertente se interessa mais pela 
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análise do impacto e negociações de enquadramentos no âmbito das audiências. São pesquisas 

geralmente situadas na interface entre comunicação, política e formação da opinião pública.    

Para fugirmos das armadilhas postas pela amplitude e fratura do conceito, faremos 

um rápido apanhado do nascedouro da teoria do enquadramento e exploraremos um dos 

caminhos possíveis dos frames analysis que permite enxergar melhor as operações 

jornalísticas na internet. Com isso, objetivamos resgatar aspectos importantes do nascimento e 

das apropriações da teoria que podem ser úteis para a realização de análises mais profícuas.  

 

A gênese do conceito 

O conceito de enquadre foi primeiro proposto e estudado por Gregory Bateson, tendo 

como origem o artigo “A Theory of Play and Fantasy”, de 1954. Neste texto, o autor, 

vinculado a Escola de Palo Alto e em diálogo com o interacionismo simbólico, buscou refletir 

sobre os quadros de sentido que orientam e organizam as ações e interpretações que nascem 

da interação humana.  

Embora estivesse interessado em pensar sobre a relação entre pacientes e 

profissionais no âmbito terapêutico, o autor parte da observação de macacos em um zoológico 

para delinear o conceito de enquadre. Segundo Bateson, existem três níveis da comunicação: 

o denotativo, que diz do conteúdo dos enunciados; o metalinguístico, que aponta para os 

modos pelos quais os enunciados refletem sobre a própria linguagem; e por fim o nível 

metacomunicativo, em que estão desenhados os elementos que organizam a interação dos 

interlocutores e que fazem possível o entendimento dos conteúdos.  

O foco na metacomunicação é fundamental para compreender o conceito de 

enquadre, uma vez que para Bateson é nesse nível da comunicação que estão expostos os 

elementos que vão ser percebidos pelos interlocutores, participando assim do processo de 

interpretação e elaboração de enunciados. Dessa forma, o conceito surge com uma aplicação 

psicológica para dizer dos quadros de sentidos que são mobilizados pelos falantes e que são 

fundamentais para que a interação aconteça. Os enquadres são, portanto, formas cognitivas de 

delimitar e estabelecer uma situação comunicativa.  

Ao chamar a atenção para os processos de interação, Bateson deixa uma herança 

significativa para pensar os enquadramentos: são eles que nos permitem ver os sentidos e 

significados, implícitos ou explícitos, presentes no processo comunicacional, assim como as 

“regras do jogo” que são culturalmente partilhadas e acionadas pelos sujeitos da ação.  

Embora Bateson seja o criador do conceito, é Goffman quem vai trazê-lo para o 

âmbito da sociologia e traçar as bases que serão posteriormente apropriadas pelos estudos da 
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mídia. Seguindo a perspectiva interacionista, ancorado no pragmatismo e na fenomenologia 

de Alfred Schutz, Goffman (1967, 2006) busca através do conceito de quadro, ou frame, uma 

reflexão sobre as interações em um âmbito microssociológico. Conforme lembram Mendonça 

e Simões (2012), interessam a Goffman as pequenas e situadas interações entre os sujeitos, 

que em suas atividades cotidianas tentam responder “o que está acontecendo aqui?” quando se 

deparam com uma determinada cena. E é justamente o que permite responder a essa pergunta 

que define o enquadramento (SIMÕES; MENDONÇA, 2012).  

Segundo Goffman, os enquadres são formados por elementos que nos permitem 

entender o que se passa em determinada situação, ou seja, os modos em que se torna possível 

a interpretação e a interação dos sujeitos em determinadas cenas.  

Parto do princípio de que as definições de uma situação são construídas de 

acordo com princípios de organização que governam eventos – pelo menos 

os sociais – e o nosso envolvimento subjetivo neles; enquadramento é a 

palavra que eu uso para referir-se a um destes elementos básicos, tais como 

sou capaz de identificar. Esta é minha definição de enquadramento. Minha 

expressão análise do enquadramento é um slogan para referir-me, nesses 

termos, ao exame da organização da experiência. (GOFFMAN, 2006, p. 11) 

 

Conforme evidencia o trecho, Goffman está interessado em refletir sobre as 

condições e os elementos que são mobilizados pelos sujeitos para que eles identifiquem e 

percebam a realidade à sua volta. Os enquadramentos aqui dizem de um conjunto cognitivo 

acionado pelos indivíduos diante das cenas da experiência social que possibilitam o 

entendimento e engajamento.  

Para Goffman, os quadros de sentido acionados pelos sujeitos diante das cenas do 

mundo são parte de seu repertório de experiências sociais e culturais. A partir disso deriva a 

noção de que o próprio conceito de quadro carrega, a saber, a de que o gesto de enquadrar 

uma cena é um processo de seleção. 

Ainda segundo o autor, o que permite essa seleção do enquadramento diante de uma 

determinada cena que potencialmente pode apontar para múltiplos sentidos, e 

consequentemente criar uma sobreposição de quadros, são as estruturas chamadas por ele de 

quadros primários. Os quadros primários são formados por elementos mais imediatos e 

amplamente partilhados na cultura, são as referências primeiras e centrais que acionamos. São 

esses quadros de referência que vão determinar a visão do sujeito diante de dada situação e 

permitir que se responda “o que está acontecendo aqui?”.  

É, contudo, nesse ponto da teoria que recaem algumas críticas. Como aponta 

Carvalho (2009), a noção de quadros primários tal qual proposta por Goffman é pouco 
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explorada pelo autor, deixando margens para alguns questionamentos. A crítica endereçada a 

esse ponto é a de que paira uma nebulosidade sobre as origens dos quadros primários e seus 

lastros históricos e culturais. É importante localizar os quadros de referência, centrais nas 

análises de enquadramento de Goffman, em uma perspectiva “humanossocial”, com “origem, 

evolução e superação” (CARVALHO, 2009, p. 10). E, a partir daí, é possível pensar nas 

interações, nas relações de poder e nas negociações realizadas pelos atores em cena.  

Com esse breve resumo do nascedouro das análises de enquadramento, ainda que 

assumindo o risco de perder considerações importantes sobre o conceito, objetivamos resgatar 

aspectos da teoria dos quadros que são importantes para a operacionalização do conceito. 

Desses aspectos relevantes, destacamos três pontos. 

O primeiro deles é de que o enquadramento é um gesto de seleção e escolha diante de 

uma realidade. Quando um ator social enquadra determinada cena que se passa à sua frente, 

ele a organiza, identifica e rotula com base em alguns elementos em detrimento de outros. 

Existe, portanto, um dentro e fora do quadro. Figura e fundo, como diria Bateson (2000). Jogo 

constante entre visibilidade e invisibilidade.  

O segundo aspecto é a de que os sujeitos da interação são tomados por Goffman 

como atores sociais, que se posicionam e organizam o mundo através de um atrito constante 

entre as agências individuais e as regras sociais. Goffman (2002) aciona a ideia de footing 

para dizer do posicionamento e engajamento dos atores dentro da cena. Segundo o autor, o 

footing é construído e readequado conforme se dão as regras do jogo da interação, trazendo 

dinamicidade para os processos de enquadramento.  

Desse aspecto deriva-se o terceiro elemento que gostaríamos de destacar: o foco na 

situação comunicativa de interação. Conforme mostra Goffman, os quadros são passíveis de 

atualização e mudança por que o posicionamento dos atores dentro da cena pode levar a novas 

definições do quadro. É no bojo da interação prática que os quadros são processualmente 

reiterados ou transformados. É no encontro dos atores e nos atravessamentos sociais e 

culturais que o enquadramento se constitui e reconstitui. Retirar os enquadramentos dos 

contextos em que emergem é um risco de desenvolver uma interpretação imanentista. 

Lembrar-se da metacomunicação de Bateson (2000) é fundamental nesse sentido.   

Agora que exploramos o nascedouro e algumas das particularidades centrais da 

Teoria dos Enquadramentos, vejamos quais perspectivas foram adotadas para análise e 

compreensão do jornalismo.  

 

Enquadramentos jornalísticos 
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Na esteira dos frames analysis proposta e desenvolvida por Goffman no âmbito da 

comunicação, situa-se o trabalho pioneiro de Gayle Tuchman (1978), que buscou aplicar os 

enquadramentos nos estudos de jornalismo e seus processos de configuração das informações. 

Para a autora, o jornalismo atua como produtor e construtor da realidade através de notícias 

que enquadram os eventos sociais (TUCHMAN, 1978). Nesse sentido, as notícias são 

construídas a partir de quadros interpretativos específicos que delineiam e contornam certos 

aspectos da realidade, e por isso devem ser interpretadas como resultados de acordos 

implícitos e explícitos que se dão no âmbito da produção jornalística. Assim, chama a atenção 

para as linhas de força internas e externas que atravessam o fazer jornalístico e que são 

responsáveis por enquadrar os acontecimentos de determinada forma, em um jogo constante 

de inclusão e exclusão.  

O foco do trabalho de Tuchman está nas relações institucionais das redações e no seu 

produto imediato, que são as próprias notícias. Assim, privilegia-se uma abordagem que olha 

tanto para o conteúdo quanto para seus processos de fabricação, apontando que a moldura 

jornalística é arbitrária quando aplicada sobre a realidade.  

Embora traga contribuições valiosas para os frames analysis, o trabalho da autora 

recebeu algumas observações do pesquisador francês Maurice Mouillaud (2002). Para o autor, 

é preciso avançar na discussão que foca nos quadros acionados pelos profissionais para 

confeccionar as notícias, uma vez que tendem a simplificar as interações que acontecem no 

âmbito da produção jornalística. Preocupado com a materialidade do jornal, suas 

configurações espaciais e sua fisicalidade na produção e conformação dos sentidos, Mouillaud 

propõe uma visada sobre o enquadramento realizado pelo jornalismo que leve em 

consideração também o próprio jornal, ou a própria “moldura das molduras” como define 

(MOUILLAUD, 2002, p. 55). 

Mouillaud, no livro “O jornal: da forma ao sentido” (2002), aciona o conceito 

goffmaniano de enquadramento para tentar compreender os regimes de visibilidade e 

invisibilidade que marcam o jornalismo e superar uma visão dicotômica entre forma e 

conteúdo presente em boa parte dos frames analysis. Compreender o jogo constante de luz e 

sombra presente na apreensão dos acontecimentos no jornal e pelo jornalismo é um dos focos 

do seu trabalho. Com isso, o autor destaca que o enquadramento opera das seguintes formas: 

“delimitando um campo e um fora de quadro; o quadro determina o que deve ser visto” e “ 

focalizando a visão no interior de seus limites, ele a unifica em uma cena; os dados isolados 

pelo quadro tendem à solidarização entre eles” (MOUILLAUD, 2002, p. 43). Nota-se, 

portanto, uma semelhança com as colocações originárias de Bateson.  
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A delimitação de um campo, e de um quadro, é feita a partir de escolhas. O autor 

destaca que diferentes escolhas induzem caminhos distintos para as histórias contadas nas 

narrativas jornalísticas, fazendo com que determinadas questões se tornem visíveis.  Quando o 

jornalismo, aos modos como propõe Goffman na interação humana, mobiliza elementos para 

responder “o que aconteceu aqui?”, ele atua via seleção e aproximação de informações com 

intuito de ligá-las e torná-las visíveis.  

Ao constituir quadros, agrupando sentidos, focalizando e isolando elementos em 

certo espaço e tempo, o jornalismo também cria o fora do quadro. Aquilo que não está visível 

no enquadramento, os sentidos que não estão a priori evidentes, pairam ao redor do quadro 

estabelecido. “O que está fora de quadro é testemunho de uma presença mais inquietante, a 

qual não se pode mais dizer que existe, mas, preferencialmente, que “insiste” ou “subsiste” 

(...)”. (MOUILLAUD, 2002, p. 41). É por isso que algumas histórias são apresentadas, 

enquanto outras jamais serão escritas, mas que nem por isso deixam de pairar ao redor das 

histórias que ganham vida textual. A insistência do que está fora do quadro parece questionar 

o que está dentro do quadro.  

Esmiuçando ainda mais as possibilidades e os desafios de operacionalização do 

conceito de enquadramento no jornalismo, Mouillaud afirma que, por excelência, as notícias 

são fragmentos extraídos de uma totalidade que por si só não pode ser compreendida. 

Enquadrar um acontecimento pela narrativa jornalística é um gesto que visa “interditar a 

hemorragia de sentidos” que faz parte dos acontecimentos e da experiência. As molduras são 

determinadas a fim de delinear informações dispersas e multifacetadas que circulam na vida 

social. Todo enquadramento é um movimento que, ao tentar delimitar uma moldura, deixa 

fissuras pelas quais os sentidos não podem ser estancados.  

Mas, por onde escorre essa hemorragia e onde ela se faz ver? Mouillaud aponta para 

a materialidade do jornal e a própria significação do texto como lugares que vão revelar a 

instabilidade do enquadramento. Na página de um jornal, como exemplo citado pelo autor, os 

diferentes sentidos de um acontecimento são projetados como estrelas em seu espaço. Os 

diferentes quadros desenhados não pousam somente no conteúdo do texto, antes disso, estão 

no texto enquanto textualidade: nos títulos, na diagramação, nas editorias, nas historicidades, 

etc. Existe aí, portanto, uma visão mais ampla de texto que não se restringe apenas as palavras 

e seus significados imediatos. 

Ao trazer as contribuições do estudo do jornal impresso feito por Mouillaud para uma 

análise do jornalismo na internet, é necessário destacar os elementos que configuram as 

matérias na rede, como os links, os comentários, as galerias de imagens, as matérias 
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correlatas, o fluxo temporal de produção, etc. Toda essa ambiência particular na página da 

notícia traz elementos que fazem parte do jogo de sentidos e constituição dos 

enquadramentos. Amplia-se uma ideia de imanentismo do texto para uma noção de 

textualidades. Isso não quer dizer apenas de materialidades, mas do texto enquanto processo, 

sem fronteiras claras de início e fim, dependente do encontro com o leitor para conformação 

da significação. E, nossa aposta é de que, vão ser nessas textualidades, que a hemorragia de 

sentidos do enquadramento se faz ver.  

Dessa forma, na próxima seção, exploraremos essas textualidades, apresentando o 

corpus empírico e aplicando o conceito de enquadramento que trabalhamos.   

 

“O que está acontecendo aqui?” 

A matéria analisada é assinada pela jornalista Carolina Dantas e está localizada na 

seção Bem Estar onde são publicadas notícias e reportagens exclusivas do G1 ou do programa 

televisivo das manhãs da Rede Globo que leva o mesmo nome da editoria. Na seção se 

encontram conteúdos variados que se relacionam com saúde e cuidado. Alimentação, 

medicamentos, doenças físicas e mentais, exercícios, estética e infectologia são algumas das 

temáticas gerais da editoria.  

O título da matéria aponta seus objetivos centrais: quais os efeitos da utilização da 

profilaxia pré-exposição, PrEP, para prevenção ao HIV e quais as condições de uso e 

distribuição do medicamento pelo SUS. Já o subtítulo anuncia: “Ministério da Saúde passará a 

disponibilizar medicamento para tentar diminuir a infecção em grupos-chave”. Aqui já se 

coloca a problemática que vai aparecer ao longo do texto, mas que só se torna explícita nos 

comentário dos leitores e nos links adicionados ao texto, que é a relação com os denominados 

“grupos-chave”. 

A matéria tem uma pretensão didática acentuada. É composta pelo vídeo de um 

infectologista explicitando o funcionamento da PrEP e seus efeitos, além de ser estruturada 

através de seis perguntas que foram feitas a três diferentes especialistas, como o texto mesmo 

indica. Antes das perguntas, há um link em destaque para outra matéria: “Ministério da Saúde 

anuncia adoção de uso preventivo de pílula anti-HIV para pessoas em risco” 
4
, chamando 

mais uma vez a atenção para problemática dos “grupos de risco”. 

                                                 
4 Disponível em: < http://g1.globo.com/bemestar/noticia/ministerio-da-saude-anuncia-adocao-de-uso-preventivo-de-pilula-

anti-hiv-para-pessoas-em-risco.ghtml > Acesso em 27 de junho de 2017.  

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/ministerio-da-saude-anuncia-adocao-de-uso-preventivo-de-pilula-anti-hiv-para-pessoas-em-risco.ghtml
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/ministerio-da-saude-anuncia-adocao-de-uso-preventivo-de-pilula-anti-hiv-para-pessoas-em-risco.ghtml


 

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

 

 10 

Há no interior da matéria apenas uma fotografia que mostra em um quadro 

aproximado dedos de uma mão segurando um comprimido azul com a inscrição “Gilead”, o 

nome do fabricante do medicamento. Essa é a única fotografia que ilustra a matéria.  

Logo abaixo do relato jornalístico há 82 comentários feitos por leitores da notícia e 

que discutem diferentes questões relativas ao tema abordado. Na data da análise, nenhum 

comentário poderia ser mais postado na página, seguindo uma orientação editorial do site que 

tem um prazo limite para postagens de comentários.  

Existem algumas funcionalidades do site que merecem ser explicadas, uma vez que 

fazem parte da configuração que permitem a circulação dos sentidos. Uma delas é a 

possibilidade de direcionar comentários diretamente para outros comentários, o que faz com 

que algumas postagens gerem uma conversação interna, uma rede de comentários que são 

tecidos em link direto com o anterior. Isso é fundamental para entender que determinados 

leitores comentam e posteriormente retornam à página para responderem ao que outros 

leitores comentaram sobre sua postagem. Além disso, é importante destacar também que a 

plataforma permite que cada comentário seja curtido ou “descurtido” pelos usuários-leitores. 

Tal opção permite que vejamos, por exemplo, que comentários de ódio, muitas vezes vistos 

como irrelevantes, recebem uma quantidade expressiva de curtidas, sinalizando para a 

existência de outros leitores que compactuam com o discurso proferido. O mesmo acontece 

quando determinado comentário recebe uma enxurrada de descurtidas. 

Agora que elencamos rapidamente algumas características que compõem essa 

ambiência textual, partimos para uma análise dos enquadramentos. A princípio, identificamos 

pelas ideias centrais, fontes acionadas, organização do conteúdo, palavras e expressões 

utilizadas, um quadro preferencial, a saber, de conhecimento médico-científico.  Ao 

perguntarmos, “o que está acontecendo aqui?”, os elementos textuais nos mostram uma 

moldura que delimita foco nas questões médicas, haja visto o esforço didático do texto em 

explicar o que é, quais os efeitos no organismo e as formas de distribuição da PrEP.  

Porém, é preciso ir além dessa observação. Precisamos nos perguntar, aos modos 

como Goffman postulava, de que forma a medicina e seus saberes são colocados nesse quadro 

e produzem sentidos.  Se, considerarmos a medicina como um dos atores sociais principais 

que é focalizado nessa interação comunicativa, quais as características desse ator? Qual 

medicina está sendo emoldurada? E, a partir de então, perceber as tensões estabelecidas com 

os demais atores e sentidos que competem pelo enquadramento.  

Observamos, a princípio, expressões significativas que são utilizadas na matéria: 

“saiba os efeitos do remédio”, “Como o remédio vai agir no meu corpo? ”, “Se esquecer de 
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tomar um dia, o remédio perde a eficiência? ” e “Quais são os efeitos colaterais?” . O próprio 

título, em destaque no alto da página, coloca em cena palavras como “pílula”, “efeitos”, 

“remédio”, “prevenção” e “doença”, apresentando a tônica que irá orientar o texto.  Destaca-

se, portanto, uma visão médica bem circunscrita aos efeitos de uma determinada substância no 

corpo humano. Preocupa-se, operacionalmente, com a composição química da PrEP e com 

sua ação física no organismo - seja de um sujeito ou de um grupo, como no caso do HIV.  

Outro elemento constitutivo do interior da moldura médica-científica são as fontes 

acionadas.  Foram chamados três médicos especialistas em infectologia para explicarem a 

PrEP. Ninguém do Ministério da Saúde, da sociedade civil ou de movimentos sociais.  Um 

deles, o Doutor Caio Rosenthal, tem um vídeo de pouco mais de 1 minuto explicando os 

efeitos do remédio. 

Ainda sobre as pistas textuais que indicam qual ciência e medicina estão figurando na 

narrativa, destacamos a própria editoria em que se encontra a matéria. “Bem Estar”, conforme 

já apresentamos, é uma editoria voltada para a promoção da saúde e divulgação de 

conhecimentos médicos-científicos.  

Esses elementos textuais que elencamos nos dão pistas sobre qual medicina figura, 

não só no interior da moldura produzida pelo jornalismo, como também é responsável por 

orientar a própria construção dessa moldura. Trata-se de uma medicina epidemiológica, com 

instrumentos e metodologias ancorados na objetividade científica, na precisão dos dados, no 

rigor da experimentação e, principalmente, com foco em questões biológicas e orgânicas.  

A medicina em sua abordagem epidemiológica, tal qual aparece no texto analisado, 

está interessada em números, constituição de grupos e expectativas de eficácia. Fala-se em 

fumarato de tenofovir desoproxila e a emtricitabina, assim como nos efeitos diretos (ou falta 

deles, como a matéria aponta) no corpo. Os objetos da atenção médica são dois: o vírus e o 

corpo físico. Os objetivos são: o controle do agente infeccioso e o estabelecimento da 

“normalidade”. Os métodos são: investigações laboratoriais, análise de substâncias químicas e 

testes de eficácia. Tais características nos levam a argumentar que, no interior da moldura, os 

holofotes estão voltados para uma medicina que permaneceu reduzida ao nível biológico-

individual desconsiderando sua dimensão social, política e histórica. A medicina que, no 

início dos anos 80, buscava conhecer o vírus, corria pela descoberta de uma cura, tentava 

categorizar sujeitos em grupos e estabelecia diretrizes de prevenção, parece ser a mesma que 

agora emoldura e é emoldurada pelo jornalismo.  

É importante lembrar que, a medicina epidemiológica é orientada por políticas de 

saúde pública. Existem lastros políticos, que deixam ver formas de se fazer política, implícitos 
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nessa abordagem médica-científica. Assim, por mais que não possamos explorar esses 

aspectos nesse artigo por falta de espaço, é fundamental não perder de vista que essa é uma 

medicina que responde às conformações institucionais e governamentais.  

Contudo, para utilizar uma expressão típica do jargão médico, existem alguns efeitos 

colaterais ao enquadramento que se pretende configurar no, pelo e através do texto. Esses 

efeitos, sendo a região de sombra da moldura, vão saltar aos olhos nos comentários dos 

leitores, ainda que apareçam também no interior do próprio texto e nos elementos que o 

constituem. Parece que, ao responderem “o que está acontecendo aqui?”, diante da matéria, os 

leitores acionaram quadros diversos, ainda que ancorados em um contexto social e histórico 

partilhado.   

Da nossa observação, destacamos que a principal controvérsia que surge recai sobre a 

problemática dos “grupos-chaves”, como descrito pela matéria. Tal discussão prepondera nos 

comentários dos leitores, que vão ampliar e complexificar uma questão que foi puramente 

epidemiológica e objetiva na matéria, mas que tem implicações sociais e políticas 

incontestáveis.  

A relação HIV/Aids com as denominadas “populações de risco”, em que se encaixam 

preferencialmente homens gays, transexuais, travestis e profissionais do sexo é histórica e 

marcada por embates políticos (CARVALHO, 2012).  A matéria passa por essa relação sem 

entrar nas tensões desse imbróglio, acionando expressões como “grupos-chave”, “grupos de 

risco” e “comportamento de risco” como se não houvesse historicidade e carga simbólica em 

cada um desses termos, sendo expressões baseadas apenas em dados e fatos que balizam as 

ações governamentais e de saúde pública. Esquecendo-se, (intencionalmente ou falta de 

memória?) que foi com base na criação dos grupos de risco no início da epidemia, orientados 

já por uma perspectiva médica-científica epidemiológica, que houve um recrudescimento da 

homofobia e aumento do preconceito com as identidades desviantes da norma heterossexual. 

A disputa pelos sentidos do enquadramento, especialmente em relação ao lugar em 

que foram colocados os “grupos-chave”, se intensifica nos comentários. De um lado, 

comentadores buscam problematizar a menção às expressões tanto na matéria quanto na 

própria utilização dessas categorizações na produção de política de saúde pública. Os 

argumentos se dividem em depoimentos bem pessoais e outros embasados em estatísticas e 

informações não apresentadas no interior da matéria. O objetivo desses comentadores é 

mostrar como sujeitos que não estão nos “grupos-chave” para distribuição do coquetel têm 

sido infectados, como mulheres heterossexuais casadas e pessoas idosas, e com isso deslocar 

o HIV/Aids dos corpos de sujeitos específicos. É interessante notar que são esses os leitores 
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que vão apontar para a falibilidade de uma abordagem objetivamente epidemiológica que 

piora e exacerba preconceitos. Assim, os leitores vão argumentar que a utilização de termos 

como “grupos-chave” tende mais a prejudicar, engendrando preconceitos, que cooperar com a 

tentativa de diminuição de novas infecções.  

Acionando focalizações inversas, situam-se os leitores que defendem a utilização de 

termos como grupos de risco para demarcar uma questão estritamente médica-científica. 

Alguns adotam a mesma postura que inferimos da matéria, argumentando que essas 

informações são dados e fatos, por isso persistem e devem ser lembrados. Para esses, não há 

preconceito nenhum em tal abordagem, uma vez que representam a realidade tal como ela é.  

Além dos leitores preocupados em debater a pertinência do uso ou não dessas 

expressões, encontram-se posturas mais radicais, violentas e preconceituosas. Não há uma 

argumentação ou debate, a tônica é dada pelo insulto, pela ironia e pelo sarcasmo. Os alvos 

preferenciais dessas falas são homens gays, descritos tanto por suas identidades quanto por 

seus comportamentos afetivos e sexuais de forma extremamente pejorativa. Expressões como 

“viadagem”, “anormais” e “promíscuos” dividem esses comentários com outras expressões 

como “órgão excretor não reproduz” e “fazer sexo com a máquina de churros”. O ódio se 

manifesta nesses comentários, como mostram colocações do tipo “detesto gays” e “se 

diminuir a viadagem reduzirá a proliferação da doença”. 

Observamos também que, além da discussão sobre grupos de risco que impera nos 

comentários, surgem outros pontos que não são explorados na matéria, mas que são 

problematizados pelos leitores. São questões como as que envolvem a própria ação do 

Ministério Público enquanto política de saúde pública, os efeitos colaterais e seus impactos no 

organismo, o valor gasto na ação, questões de importação e da indústria farmacêutica, o 

sistema de distribuição para medicamentos, a relação com outros medicamentos e DSTs e a 

própria discussão sobre a busca da cura da Aids.  

Dessa forma, os tópicos e assuntos que não integram a região de luzes da moldura do 

texto jornalístico pousam em outros espaços das textualidades, e se fazem evidentes nos 

comentários. Além disso, geram pequenas discussões entre os leitores. O que aparece de 

forma apenas sugerida e limitada na matéria, amplia sentidos nas textualidades. Essas 

discussões, contudo, aparecem justamente porque fazem parte de quadros de sentido 

historicamente ligados às conversações e deliberações sobre HIV/Aids e que emergem no 

texto, ainda que não recebam a atenção dos holofotes da moldura.   

 

Apontamentos finais 
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Embora tenhamos feito uma análise breve, o que buscamos foi compreender as 

contribuições da teoria dos enquadramentos para análise do jornalismo e de suas 

textualidades, principalmente nas conformações do ambiente digital. Dessa forma, 

gostaríamos de elencar algumas considerações que o objeto analisado nos suscitou.  

Primeiro, sobre o próprio conceito de enquadramento. Parece-nos que, ao aproximar 

a teoria dos enquadramentos com uma análise da ambiência textual, é importante tomar o 

conceito como algo poroso, o que não é o mesmo que dizer que ele é amplo. Quando 

direcionamos os olhares principalmente para as textualidades, ficou evidente que o 

enquadramento é, resgatando Mouillaud (2002), uma tentativa de estancar a hemorragia que 

insiste em vazar. Abrir-se para uma análise de textualidades é se abrir para processos de 

significação mais complexos. Os comentários exemplificaram bem esse movimento. O 

enquadramento operado pela matéria jornalística vai se rompendo na medida em que novos 

discursos e sentidos vão sendo colocados pelos leitores.  

Tal aproximação nos remete aos primórdios do conceito de enquadramento. Levar 

em conta a ambiência textual na configuração dos quadros de sentido é uma forma de retomar 

o espaço comunicativo que Bateson e Goffman chamavam atenção e fugir de uma abordagem 

conteudista. Resgatar a situação comunicativa em que os sentidos são dados é fundamental, 

uma vez que as textualidades se constituem na interlocução situada espacial e temporalmente.  

Ou seja, falar em textualidades é falar do espaço interativo que deixa ver o interior e exterior 

do quadro, assim como a própria moldura.  

Ainda que se argumente em prol de uma perspectiva de enquadramento que mostre 

seu caráter mais poroso, é fundamental não perder de vista seu potencial analítico em observar 

como se constituem jogos de luz e sombra na produção jornalística. Enquadrar é um 

movimento de definir fronteiras, focalizar e estabelecer um perímetro de sentidos. Esses 

quadros, como a análise mostrou, são históricos e socialmente partilhados. Através das suas 

análises, podemos entrever os elementos que são colocados em campo, assim como as 

disputas sociais, políticas e culturais que constituem o gesto de emoldurar.  

Por último, é importante destacar que entendemos o jornalismo como ator social, 

conforme a perspectiva goffmaniana. Nesse sentido, no processo de interação, os atores 

(jornalismo, medicina, ciência e leitores, por exemplo) se envolvem em jogos constantes de 

enquadramento. Os atores se enquadram. Isso quer dizer, utilizando o exemplo do corpus 

analisado, que existe um tipo de medicina que é enquadrada ao mesmo tempo em que essa 

mesma medicina orienta o enquadre operado pelo jornalismo. Uma medicina epidemiológica 

é tanto o enquadre feito pelo jornalismo como um ator que atua na configuração do texto.  
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Resumindo nossas considerações, sugerimos que o conceito de enquadramento seja 

operado tendo em vista seus limites e potencialidades. Fugir de abordagens com fórmulas 

prontas e conteudistas, que por vezes assumem as análises de enquadramento, para entender 

os processos jornalísticos tende a empobrecer o fenômeno e explicar pouco sobre o mundo 

das notícias e das informações.  Retomar uma abordagem interativa e relacional talvez seja o 

caminho mais frutífero para compreender tanto o jornalismo como o mundo social que figura 

em suas narrativas. 
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