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Resumo 

 

Este trabalho analisa o conteúdo do caderno especial do jornal O Estado de S. Paulo, 

publicado no dia 1º de setembro de 2016 no contexto histórico do impeachment da ex-

presidente Dilma Rousseff e posse do então vice, o atual presidente Michel Temer.  

Busca-se, assim, entender como a opinião do veículo pode ser encontrada em seus textos 

com formato informativo, o que pode gerar confusão entre fato e opinião, além de 

prejudicar o leitor e seu entendimento sobre o acontecimento. Observamos que existe uma 

recorrência de opinião do veículo e adjetivos nos textos que, em tese, pertencem aos 

gêneros informativos no caderno especial.  
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Introdução 

 

O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e a tomada da presidência 

por seu vice, Michel Temer (PMDB), provocou o início de uma série de mudanças 

políticas, econômicas e sociais, enfrentadas pelo Brasil desde então. Muitas dessas 

mudanças não foram implantadas definitivamente, mas são causa de greves e 

manifestações contra o Governo e contra o próprio processo do impeachment que teve 

início em 2 de dezembro de 2015, pelo então presidente da Câmara dos Deputados, 

Eduardo Cunha, a partir da denúncia de crime de responsabilidade realizada pelo 

procurador da justiça aposentado Hélio Bicudo e pelos advogados Miguel Reale Júnior e 

Janaina Pascoal. Eduardo Cunha, hoje, é acusado por receber dinheiro do presidente 

Michel Temer para incentivá-lo a conduzir o impeachment. 

                                                           
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
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Em relação à grande imprensa, a maioria dos veículos, como O Estado de S. 

Paulo, responsáveis por levar informação à população brasileira enquanto era realizado 

o impeachment, foram a favor do processo. Com isso, será analisado neste trabalho o 

caderno especial de O Estado de S. Paulo, publicado no dia 1° de setembro de 2016, que 

aborda o desfecho do processo de impeachment e também as previsões para o futuro do 

país com o governo Temer, que se iniciava. O Estado de S. Paulo foi escolhido por se 

tratar de uma das maiores e mais antigas mídias brasileiras (quarto maior em circulação 

no Brasil, de acordo com a ANJ – Associação Nacional de Jornais) e por seu histórico 

envolvimento com a política.4 

A análise do caderno especial será feita em relação ao seu conteúdo textual, com 

base na teoria de núcleos de interesses jornalísticos de José Marques de Melo (2003) e na 

caracterização dos padrões de manipulação estudados por Abramo (2003). Dividiremos 

o estudo em Estado de S. Paulo e sua relação com a política, análise descritiva e análise 

de conteúdo. 

  

Estado de S. Paulo e sua relação com a política 

 

O Estado de S. Paulo foi publicado pela primeira vez no dia 04 de janeiro de 1875, 

então sob o nome de A Província de São Paulo e seus primeiros anos de história já se 

misturam com interesses políticos. Os fazendeiros paulistas chegaram à conclusão de que 

necessitavam de um jornal cujos ideais republicanos não fossem radicais, mas que 

pudessem ser discutidos de forma mais comedida, conforme fossem as suas preferências 

(SODRÉ, 1977). Essa relação entre o Estadão e a política esteve presente em toda sua 

trajetória, tendo como os momentos mais marcantes: Ditadura Vargas; a Ditadura Militar 

e o impeachment do Collor. Esses períodos serão retratados brevemente a seguir. 

Quando Getúlio Vargas instalou-se no Palácio do Catete contava com o apoio de 

vários jornais como O Estado de S. Paulo. Apesar disso, como discutido por Tânia Regina 

de Luca (2008), alguns impressos perderam seu antigo renome, outros não resistiram e 

fecharam ou desapareceram, enquanto houve aqueles que mudaram de proprietários, 

alteraram sua linha editorial ou foram comandados pelo governo, como ocorreu com O 

                                                           
4 Este trabalho é um recorte de uma monografia desenvolvida na disciplina de Metodologia da Pesquisa Aplicada em 

Jornalismo, componente curricular do curso de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. A 

monografia foi produzida pelos seguintes alunos: Felipe Gustavo Bettarello, Gabriela Bratfish Gonçalves, Isabella 

Cardoso Gusmão, Jõao Paulo Sales Alves, Mario Gregório Vieira Quintino dos Santos e Ticiana de Toledo Fernandes. 
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Estado de S. Paulo em 1940. Essa foi uma das épocas mais difíceis para jornal, que, 

segundo seu acervo, se indispôs com o Governo e formou alianças contra a federação.  

Isso porque a instabilidade política e social do Governo Vargas foi um argumento 

para justificar o cerceamento da liberdade de expressão tanto nos jornais e revistas, quanto 

em outros meios de difusão da comunicação, como cinema e, especialmente, o rádio. 

Assim, foi instaurado o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que tinha como 

principais objetivos centralizar e coordenar a propaganda nacional, fazer a censura do 

conteúdo artístico, social, político e da imprensa e, ainda, evitar a divulgação de 

informações consideradas nocivas ao País.  

O clima de confronto entre a imprensa o Governo culminou no atentado ao 

jornalista Carlos Lacerda5, em 5 de agosto de 1954. A partir daí, deu-se a mobilização da 

imprensa, que, de modo geral, manifestou-se em editoriais contra a permanência de 

Vargas na presidência. O Estado de S. Paulo acusou o presidente da República de 

responsável pelo crime. Toda a preção contrária ao governo culminou no suicídio de 

Getúlio Vargas em 24 de agosto de 1954. 

Segundo Motta (2013), anos depois do fim da Ditadura Vargas, o apoio dos 

grandes jornais ao Golpe Militar foi justificado como forma de evitar medidas vistas como 

autoritárias tais como as reformas agrária e de voto propostas por João Goulart. O Estadão 

foi um dos mais engajados neste sentido. O jornal era gerido por Júlio de Mesquita Filho, 

jornalista paulista, crítico ferrenho de governos populistas como o de Getúlio Vargas e 

posteriormente, com "tendências comunistas" tal qual o de João Goulart. A imprensa não 

esperava os rumos que o governo militar tomou, O Estado de S. Paulo de apoiador, 

acabou sendo censurado. 

Posteriormente, um dos períodos que mais O Estado de S. Paulo mostrou seu 

envolvimento com a política do Brasil no decorrer de sua trajetória foi no Governo Collor. 

Momento facilmente relacionado com a atualidade, por ter sido o primeiro impeachment 

de um presidente brasileiro.  Depois de 21 anos de Ditadura Militar, não podendo votar 

de forma direta para escolher o presidente, a votação direta retornou com os candidatos 

                                                           
5 Carlos Frederico Werneck de Lacerda nasceu em 1914, no Rio de Janeiro e ganhou notoriedade como 

jornalista ao publicar no Correio da Manhã, em 22 de fevereiro de 1945, a entrevista com José Américo de 

Almeida, porque rompeu o bloqueio da censura à imprensa do Estado Novo. Já no final de 1949, fundou 

seu próprio jornal, a Tribuna da Imprensa, de onde comandou uma campanha contra Getúlio Vargas. Na 

madrugada do dia 5 de agosto de 1954, Lacerda sofreu um atentado na entrada do edifício onde morava na 

rua Tonelero, em Copacabana. Foi ferido somente no pé, mas o major-aviador Rubens Vaz foi morto em 

seu lugar. 
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Fernando Collor de Mello, Luiz Inácio Lula da Silva e Leonel Brizola, vencendo o 

primeiro. 

O então presidente e a família Mesquita mantinham uma boa relação, já que 

defendiam os mesmos ideais políticos e, principalmente, econômicos, com as políticas 

liberais favoráveis aos interesses do poderoso setor do empresariado brasileiro. Collor, 

inclusive, agradeceu às editorias do jornal e, em resposta, Ruy Mesquita diz em carta: 

“Acredite que nosso maior desejo é poder escrever outro, ainda mais elogioso no dia em 

que o senhor pronunciar o discurso de encerramento do seu mandato” (CONTI, 1999, p. 

612). 

A relação entre Fernando Collor de Mello e O Estado de S. Paulo se manteve em 

harmonia durante todo seu mandato, inclusive nos tempos de crise. Quando as denúncias 

sobre o presidente começaram a serem publicadas na mídia e os veículos de comunicação 

passaram a disputar uma corrida incessante para dar o próximo furo sobre o caso, o diretor 

responsável do Estadão, Júlio de Mesquita Neto, pedia cautela e provas aos seus 

funcionários. Dizia temer que estivessem incriminando o presidente apenas com base nas 

acusações do irmão dele.  

Ao final do governo Collor, Mesquita decidiu defender a renúncia do presidente, 

não seu impeachment. O Estado de S. Paulo publicou um editorial em junho de 1992, 

“As hipóteses que restam”, o qual começava com a seguinte frase: “Em vez de reagir com 

a ira santa (...), o presidente da República pediu prazo ao Ministério (...) para responder 

às últimas ações que lhe foram dirigidas. ” (CONTI, 1999, trecho retirado de imagem 

anexada a obra). Na mesma data em que Fernando Collor de Mello é condenado à perda 

do mandato e fica inelegível por oito anos, O Estado de S. Paulo publicou:  

Terminou, assim, melancolicamente, um governo que havia despertado 

tantas esperanças. Candidato sempre, o cidadão Fernando Collor de 

Mello agora espera que a crise faça que em breve, ou a médio prazo, 

seus malfeitos sejam esquecidos e ele possa voltar ao cenário político” 

(O ESTADO DE S. PAULO, 30.dez. 1992 apud CAUDURO,2016, p.7) 

Apostando, assim, no esquecimento da população e prevendo o ex-presidente 

como um candidato no futuro, bem diferente de sua posição atual, expressada no caderno 

especial analisado. Com esses exemplos de como o jornal se posiciona em períodos 

diferentes da história, pode-se perceber seu perfil atrelado aos interesses das elites 

brasileiras.  
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Análise Descritiva 

 

Na edição do dia primeiro de setembro de 2016, o jornal O Estado de S. Paulo 

publicou um especial junto ao seu exemplar. Esse especial abordava o impeachment da 

ex-presidente Dilma Rousseff, a posse do atual presidente Michel Temer e suas 

implicações para o Brasil. O caderno preencheu seis páginas ao todo, contendo charges, 

caricaturas, notícias, infográficos, artigos, notas e reportagens informativas relacionadas 

entre si conforme o tema abordado. 

O caderno especial foi construído a partir de uma projeção das mudanças que 

ocorreriam no País com a entrada de Michel Temer na presidência. Partindo dos 

desdobramentos econômicos, passando pelas mudanças na câmara dos deputados e no 

senado e fazendo uma análise dos 13 anos do governo petista. Conclui prevendo um 

possível cenário para as eleições de 2018, bem como uma projeção do poderia acontecer, 

tanto com o Partido dos Trabalhadores (PT), como com os partidos à esquerda no espectro 

político e a ex-presidente Dilma Rousseff. Traz, ainda, reações de 18 personalidades do 

país. 

Figura 1 – Capa do Caderno Especial do dia 01. Set.2016 

 

 

Fonte – PDF Disponível em: http://www.estadao.com.br/. Acesso em: 04.jun.2017 

http://www.estadao.com.br/
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Além de publicado no caderno especial, o conteúdo descrito foi também publicado 

no dia anterior, dia 31 de agosto de 2016, como uma versão extra, on-line, em PDF, logo 

após a votação do impeachment no senado. As únicas mudanças da versão digital do dia 

31 de agosto para a versão publicada impressa no dia primeiro de setembro são: a retirada 

da primeira página (cuja manchete é “Senado condena Dilma Rousseff; Temer assume 

com o desafio de tirar o país da crise”), a retirada do calhau 6da última página e a mudança 

do título da matéria sobre o setor cultural do país, na última página do caderno impresso, 

foi de “Início ruim na cultura, difícil de se contornar” para “Setor cultural hostil é 

obstáculo de gestão”. 

A tabela 2 mostra os gêneros presentes no caderno especial e a quantidade de cada 

texto dentro de cada gênero. Tanto a tabela 1 quanto a tabela 2 foram construídas a partir 

da caracterização dos gêneros jornalísticos dado por José Marques de Melo (2003). 

Segundo ele, o jornalismo pronuncia-se em função de dois núcleos de interesse: a 

informação e a opinião. Esses núcleos de interesse são categorizados pelo autor conforme 

o quadro abaixo: 

  

                                                           
6 Pequeno anúncio do próprio jornal usado para cobrir espaço publicitário ou de texto não utilizado conforme 

previsto. 
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TABELA 1 – Categorias e gêneros do jornalismo segundo José Marques de Melo 

 

Categoria Gênero 

 

Informativa 

 

 

Nota – texto curto de máximo 10 linhas, que traz as informações 

básicas sobre o fato, sem aprofundamento, ou relata brevemente algo 

que está prestes a acontecer. 

Notícia – É o texto chave de qualquer veículo jornalístico. Relato 

integral do fato, de maneira objetiva e com pelo menos um 

aprofundamento (uma fonte entrevistada). Restrita ao factual. 

Reportagem – Além do factual, aprofunda o fato trazendo 

declarações de todos os envolvidos nele. Exige que o jornalista 

acompanhe o fato de perto, investigando suas causas e efeitos na 

sociedade. 

Entrevista – É a famosa entrevista pingue-pongue. Formato 

pergunta-resposta. 

Opinativa 

Editorial – Texto no qual os veículos de comunicação expressa sua 

opinião sobre os fatos da realidade. 

Caricatura/charge – caricatura é o desenho que evidencia os aspectos 

físicos mais marcantes de um personagem e charge é um desenho 

que ironiza alguém ou uma situação 

Artigo – Texto no qual uma pessoa, defende uma tese sobre um tema 

ou dá a sua opinião sobre um fato. Estrutura dissertativa, baseada na 

argumentação. 

Crítica – Texto que avalia uma obra literária, um filme ou um 

trabalho artístico, um jogo ou um debate. 

Coluna – Espaço no qual um protagonista da sociedade dá a sua 

opinião, com periodicidade, sobre um ou vários assuntos. 

Carta – Espaço em que o leitor expressa sua opinião sobre notícias 

que já foram publicadas na imprensa. 

Crônica – Texto que se inspira em assuntos pertinentes do cotidiano, 

mas é escrito de maneira mais literária do que jornalística. 

Fonte: Melo (2003). 

Tabela 2 - Quantidade de texto em cada categoria presente no Caderno Especial 

 

 

Categoria Gênero Quantidade 

 

Informativa 

Nota 1 

Notícia 5 

Reportagem 7 

Entrevista 1 

Opinativa Caricatura/Charge 3 

Artigo 5 
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Pode-se perceber que, inicialmente, o caderno em questão é entendido como 

informativo, já que 14 de seus textos pertencem ao gênero informativo contra 8 textos 

quem pertencem ao gênero opinativo. Como essa análise é apenas indicativa de como os 

gêneros podem se comportar, levando em consideração apenas os pressupostos teóricos, 

será analisado na sequência o conteúdo dos textos pertencentes ao gênero informativo 

(notícias, reportagens e entrevistas), com suas possíveis presentes opiniões, no intuito de 

verificar de que modo os centros de interesse são mantidos. 

 

Análise do Conteúdo 

 

Segundo Abramo (2003), as informações jornalísticas, muitas vezes, podem ser 

deturpadas, omitidas e modificadas, em benefício da ideologia de cada veículo e seus 

profissionais. A manipulação se dá através de alguns artifícios que o autor classifica como 

padrões.  O autor enumera cinco padrões de manipulação possíveis de serem encontrados 

na grande imprensa: 1) Padrão de ocultação (quando o veículo omite fatos); 2) Padrão de 

fragmentação (jornalistas excluem aquilo que julgam “desnecessário”, construindo uma 

nova estrutura de realidade para o público); 3) Padrão de indução (o leitor é induzido, 

muitas vezes de forma até involuntária pelos jornalistas, a acreditar no fato como a mídia 

quer que este leitor acredite, e não em como o fato realmente é); 4) Padrão de inversão 

(substituem-se algumas informações por outras, sendo os tipos mais comuns: inversão da 

relevância dos aspectos, da forma pelo conteúdo, da versão pelo fato e da opinião pela 

informação); e 5)  Padrão global ou padrão específico de rádio e TV (engloba os quatro 

padrões citados anteriormente, mas no cenário radiotelevisivo7) .). 

Essa análise é importante porque o fato noticioso informativo carrega o valor de 

veracidade e de verdade, pela forma com que, teoricamente, é produzido (com apuração, 

checagem, apresentando pontos de vista diferentes de forma balanceada). Por esse 

motivo, um texto informativo, quando apresenta frequentemente a opinião do jornalista 

                                                           
7 É importante lembrar que a obra de Perseu Abramo, O significado da manipulação na grande imprensa, 

foi originalmente escrita e publicada em 1988, longe do cenário de comunicação digital. No entanto, a obra 

mantém-se atual, o que pode ser comprovado com sucessivas reedições e sua utilização por um grande 

número de pesquisadores que a utilizam como base teórica para analisar produções jornalísticas em 

diferentes mídias.  
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ou do jornal, acaba confundindo o leitor que, muitas vezes, aceita o conteúdo do texto 

como um fato, sem perceber que é apenas uma opinião. 

A reportagem “A hora das medidas amargas8” (p.H1), fala sobre as medidas 

econômicas anunciadas por Michel Temer no período de interinidade e que segundo o 

Estado de S. Paulo precisam ser colocadas em prática, mesmo não sendo medidas 

populares, entre elas, o ajuste fiscal. Foram ouvidos o Ministro da Fazenda Henrique 

Meirelles e sua equipe, além de José Roberto Afonso da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Encontram-se no texto, expressões como “medidas amargas” e “discurso cauteloso”. 

Esses adjetivos demonstram opinião, não são fatos concretos, e acabam se diluindo em 

meio à informações e opiniões das fontes. Por exemplo, na frase “Michel Temer começa 

de fato hoje com seu mandato com a obrigação de entregar as medidas amargas que 

prometeu adotar...”, em função dos adjetivos destacados, o trecho pode ser identificado 

como uma opinião, mas muitas pessoas menos atentas podem tomar essa afirmação como 

um fato concreto. Esse trecho, inclusive, promove uma ressignificação da ideia de 

“medidas amargas” no título. O “amargas” refere-se pelo contexto ao sentimento que tais 

medidas podem produzir nos brasileiros, no entanto, isso vem acompanhado pelo texto 

de um discurso que prega a necessidade de adotá-las.   

No trecho “Nesse primeiro momento, a manutenção da confiança do mercado e a 

recuperação do investimento dependem de uma clara percepção de avanço da PEC9. E o 

mercado também espera uma postura mais dura nessa fase pós-impeachment”, não é 

possível ter clareza se a opinião é da jornalista, do jornal, ou se é uma afirmação dada 

pela equipe de Meirelles. Essa “confusão” se dá porque o parágrafo anterior a esse trecho 

faz referência à fala de Meirelles: 

Sem a aprovação da PEC, o processo de retomada do crescimento será 

abortado, segundo a equipe de Meirelles. O governo conta com a volta 

do crescimento nos últimos três meses do ano, mas não descarta que a 

atividade comece a se recuperar ainda no terceiro trimestre. O processo 

de retomada seguirá com aumento do crédito e dos investimentos. Mas 

o último estágio, reconhecem, será a volta do emprego, que ficará para 

o ano que vem, se a estratégia fiscal der certo. (O ESTADO DE S. 

PAULO, 01.set.2016, p. H1) 

                                                           
8 Em todas as citações dos textos analisados, os grifos são dos autores deste artigo, para facilitar a 

identificação de marcadores de opinião.  

 
9 PEC que prevê o ajuste fiscal, uma das medidas econômicas anunciadas quando Temer era presidente 

interino. 



 

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

 

 10 

Nessa reportagem, as opiniões das fontes se confundem com as opiniões do 

veículo, que também se confundem com fatos concretos, não deixando claro ao leitor o 

que é opinião, depoimento e fato. 

Em outro texto, intitulado como “Economia já teve injeção de confiança” (p. H1), a 

opinião do veículo está no título com a expressão “já teve”, mostrando que, para O Estado 

de S. Paulo, a posse de Temer teve benefícios antes do esperado. O texto fala sobre a 

importância da confiança da população da economia para que ela cresça e sobre o 

crescimento dessa confiança após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Para 

embasar essa afirmação usa como fontes de informação o Ministro da Fazenda Henrique 

Meirelles, a economista Alessandra Ribeiro o gerente de pesquisa do Ibre (Indice 

Nacional de Expectativa do Consumidor da Confereração Nacional da Indústria e Aloisio 

Campelo, superintendente de estatísticas públicas do Ibre/FGV.  

O primeiro parágrafo do texto inicia-se com a frase “A chegada do presidente 

Michel Temer à presidência desde quando tornou interino, aumentou a confiança do 

mercado, de consumidores e de empresários na economia brasileira”. Essa afirmação é 

justificada com um infográfico presente na página, mas a leitura do infográfico depende 

da interpretação de quem lê, o jornalista que fez o texto entendeu que o afastamento da 

Dilma aumentou a confiança na economia brasileira, mas outra pessoa pode entender que 

esse aumento já vinha acontecendo desde o começo de maio, ou final de fevereiro, porque 

os dados indicam isso também. Então, o trecho citado anteriormente constitui-se como 

uma opinião, já que, ao afirmar o aumento da confiança, o jornal baseia-se na 

interpretação do gráfico, sujeita à ambiguidade, e não na fala de algum especialista na 

área.  

Na reportagem “Governo terá corrida contra o relógio” (p.H2), a opinião do 

veículo está no próprio título, que inclusive usa uma metáfora, e nos adjetivos “ousada” 

e “rápido”, além do advérbio “finalmente”, presentes no início do texto:  

A certeza de que um ciclo, finalmente, se fechou no cenário político é 

a responsável por um quê de otimismo entre os empresários brasileiros. 

A sensação, no entanto, vem acompanhada de cautela. Há um consenso 

de que a equipe do novo presidente precisa agir rápido e ser ousada na 

aprovação de reformas como a da Previdência e a trabalhista. (O 

ESTADO DE S. PAULO, 01. set. 2016, p. H2) 

Essa afirmação de que um ciclo se fechou no cenário político brasileiro também é 

opinião do veículo. Além disso, o otimismo citado na frase é baseado na interpretação do 

infográfico presente na página e relacionado à reportagem, sendo, portanto, opinião 
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também. Outra interpretação possível ao analisar o conteúdo do infográfico seria que o 

otimismo das indústrias, do comércio e do setor de serviços vem aumentando desde 

fevereiro e apenas o otimismo dos consumidores mostra uma mudança favorável com o 

afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff.  

Na página H4, a reportagem “Temer vai precisar de aliados fiéis” fala sobre 

novamente sobre a necessidade de aplicar medidas impopulares na economia, para 

justificar essa opinião, o jornal compara no mandato de Michel Temer ao mandato do 

Itamar Franco, também nomeado após um impeachment. As fontes de informação 

utilizadas foram o diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 

(Diap), Antônio Augusto de Queiroz, o senador Aécio Neves (PSDB), o deputado 

Darcísio Perondi (PMDB), senador Humberto Costa (PT) e o presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia (DEM).   O texto apresenta um adjetivo, destacado anteriormente, logo no 

título e, dando sequência a leitura, encontra-se no primeiro parágrafo o seguinte trecho:  

Em pouco mais de três meses de interinidade, o presidente Michel 

Temer conseguiu forjar uma base aliada na Câmera dos Deputados de 

tamanho semelhante a que o presidente Itamar Franco (1992-1995) -

conquistou após o impedimento de Fernando Collor (O ESTADO DE S. 

PAULO, 01. set. 2016, p. H4) 

Essa afirmação é feita com base nos dados do infográfico relacionado à 

reportagem, que quantificam o apoio parlamentar recebido pelos governantes desde o 

governo de Collor até o atual governo de Temer, mas os números contradizem o texto. A 

porcentagem10 de deputados com apoio consistente no governo de Itamar franco era de 

50 %, já esse número para Temer é de 46%. A diferença entre a porcentagem de deputados 

com apoio condicionado no governo de Itamar e no governo do Temer é ainda maior: 

Itamar tinha 41% de deputados que o apoiavam enquanto Temer tem 35 %. Em relação à 

oposição, o presidente Michel Temer tem 20% deputados contrários ao seu mandato o 

dobro da porcentagem do ex-presidente Itamar Franco tinha em seu governo, 10%.  

No segundo parágrafo, o jornalista continua a comparação entre Temer e Itamar, 

agora em relação ao Plano Real e as medidas que o atual presidente deve tomar a respeito 

da economia. Essa semelhança também é opinião porque ele não foi consultado um 

especialista que afirme essa relação. 

Na página H5, a notícia tem como título “Sucessão envolve ambições para 2018”. 

O texto fala sobre um possível interesse dos aliados de Temer em se candidatar para as 

                                                           
10 Todas as porcentagens foram feitas a partir dos dados do infográfico e arredondadas para cima, quando 

somadas, totalizam 101% para ambos os governantes. 
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próximas eleições a presidência, essas afirmações não tem uma fonte de informação clara, 

passa a impressão de serem especulações, a única fonte de informação usada é a pesquisa 

do Ibope de julho que aponta a popularidade do atual presidente perante a população. 

Logo no título é possível identificar a opinião expressa pelo uso do substantivo 

“ambições”, que propõe uma suposição da vontade de alcançar sucesso ou as pretensões 

que Temer possuía dentro do mandato. No primeiro parágrafo, é encontrado mais um 

elemento opinativo: 

Efetivado no cargo, o agora presidente da República, Michel Temer, de 

75 anos, enfrentará desafios maiores do que os encarados durante seu 

período de interinidade. Ele terá de conciliar as ambições eleitorais 

para 2018 de seu partido com os atuais aliados. (O ESTADO DE S. 

PAULO, 01.set.2016, p. H5) 

Nesse trecho, é possível identificar que as jornalistas Tânia Monteiro Carla 

Araújo, autoras do texto, remetem-se às ambições do atual presidente, elencando, a partir 

disso, uma opinião, sobre o futuro e as vontades de Michel Temer e os novos aliados de 

seu partido.  

A notícia “O futuro do PT nas mãos das esquerdas”, encontrada na página H6, 

prevê o fim do Partido dos Trabalhadores ou uma mudança radical em sua estrutura. São 

ouvidos alguns líderes do partido (não citados), o Secretário de saúde Pública de São 

Paulo, Alexandre Padilha, o representante da Mensagem ao Partido na Executiva, Carlos 

Árabe e o ex-ministro do governo Lula, Tarso Genro. O jornalista Ricardo Galhardo, 

autor do texto, indiretamente culpa o PT pela crise econômica do país:  

O PT chega ao término de 13 anos no poder federal longe da hegemonia 

que exerceu na esquerda brasileira por quase duas décadas, menor, 

isolado, acossado por denúncias de corrupção, responsabilizado 

pela maior crise econômica dos últimos anos e diante de profundas 

divergências internas que, segundo texto avaliado formalmente pela 

direção partidária, colocam em “risco a unidade. (O ESTADO DE S. 

PAULO, 01. set. 2016, p. H6) 

Na última página do caderno do jornal O Estado de S. Paulo, é encontrada a 

notícia “Contraste de estilos marca nova direção”. O título realça as diferenças na 

personalidade da Dilma e do Temer, assim como todo o conteúdo do texto, além de 

introduzir um infográfico com as principais características de ambos os governantes, 

levando em consideração a família, o estilo de governar, a gastronomia, as entrevistas e a 

literatura. A opinião do veículo está presente de modo bastante claro no terceiro 

parágrafo, quando se escreve que: 

Com perfil “centralizador”, Dilma passava madrugadas no Palácio da 

Alvorada em frente ao computador analisando indicadores econômicos 

e avaliando planilhas e projetos. Já Temer é conhecido por reunir 



 

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

 

 13 

parlamentares e aliados em jantares no Palácio do Jaburu que 

costumam se prolongar até o início da madrugada. (O ESTADO DE S. 

PAULO, 01. set. 2016, p. H7) 

Esse trecho conduz o leitor a entender que Dilma não levava em consideração a 

opinião dos parlamentares e aliados, porque tomava as decisões sozinha, isso é enfatizado 

com a ênfase (aspas) no adjetivo centralizador, enquanto Temer age em acordo com as 

discussões feitas nas reuniões citadas no trecho. 

 

Figura 2 – Infográfico presente na reportagem “Contraste de estilos marca nova 

direção” 

 

 

 

Fonte – PDF Disponível em: http://www.estadao.com.br/. Acesso em: 04.jun.2017 

O infográfico mostra que, para o veículo, as características destacadas são 

relevantes em um governante, a presença de família, gastronomia e literatura caracterizam 

o estilo conservador do Estado de S. Paulo. Em relação à família, Dilma é retratada como 

filha, mãe e avó, enquanto que Michel Temer, ao destacar sua função como pai e marido, 

adquire um tom mais patriarcal. Na gastronomia, o gosto de Dilma foi substituído pelo 

gosto do ex-presidente Lula, enquanto que o gosto de Michel Temer foi evidenciado como 

http://www.estadao.com.br/
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sendo sofisticado e especialista em vinhos. Essa escolha reforça a comparação entre Lula 

e Dilma, apagando Dilma e evidenciando Temer. 

A última reportagem é “Setor cultural hostil é obstáculo de gestão”, publicada na 

página H7.Como se pode notar, no próprio título, o texto afirma que o Setor cultural é um 

“obstáculo” que Temer precisa vencer para a melhora de sua gestão. O trecho a seguir, 

do final do primeiro parágrafo, demostra que o jornal acredita que o atual presidente 

conseguirá ultrapassar essa “hostilidade” do setor, ao chama-lo de resistência e usando o 

advérbio destacado “ainda” para demostrar que irá “dobrar” o setor cultural, “...uma 

resistência que o governo de Michel Temer ainda não conseguiu dobrar: a dos artistas e 

produtores culturais”. 

Mesmo no título, encontra-se o adjetivo “hostil”, que gera a compreensão de que 

o setor cultural está errado, no conflito com o governo. Para enfatizar essa opinião, o 

título usa ainda o substantivo “obstáculo” para representar o setor cultural, significando 

algo que está atrapalhando o governo. Novamente, onde deveria estar o mais importante 

do fato é publicado apenas uma versão, a versão do Governo.  

 

Considerações Finais 

 

Depois de analisado o conteúdo textual do caderno especial com base na teoria de 

núcleos de interesses jornalísticos de José Marques de Melo (2003), levando em 

consideração sua classificação como informativo ou opinativo, e na caracterização dos 

padrões de manipulação estudados por Abramo (2003), nota-se que a posição do veículo 

interferiu nas informações fornecidas à população. Isso fica perceptível, por exemplo, 

pela utilização de muitos adjetivos nas reportagens estruturadas como informativas, uma 

maneira de fazer com que uma opinião ganhe a importância de um fato concreto. Além 

disso, também são apresentadas diversas expressões que emitem a opinião no veículo 

sobre o fato ao invés do fato em si.  

Essa substituição do fato pela opinião, segundo as classificações de Abramo 

(2003), consiste na manipulação por meio do padrão de inversão. Essa manipulação induz 

o leitor a acreditar que a opinião do veículo é a verdade sobre o fato, apurada, checada e 

relatada, e não uma das interpretações possíveis. Do ponto de vista do compromisso social 

do jornalismo, essa estratégia é prejudicial e perigosa, porque nem todos os leitores leem 

os jornais com atenção aos detalhes, o que permitiria perceber essa inversão. Assim, os 
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leitores também acabam propagando a opinião no veículo ou do jornalista, como um 

acontecimento verídico, tomando para si a opinião lida e não, como se espera, lendo e 

formando sua própria opinião. 
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