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Resumo 

  

O presente artigo trata de um estudo de caso da cobertura do Jornal da Globo a 

respeito do pronunciamento da então Presidenta da República Dilma Rousseff na 

Assmebleia Geral da ONU que ratificaria o documento da COP 21 assinado por 200 

países. Na ocasião, em abril de 2016, a então mandatária fez vazar a informação que 

usaria a tribuna da ONU para denunciar o que ela vinha chamando de golpe. O episódio 

foi um capítulo importante da guerra retórica que marcou a história da política nacional. 

Na época, já tramitava no Congresso o processo que resultaria em seu afastamento 

definitivo. Este artigo analisa a cobertura do Jornal da Globo utilizando como referecial 

teórico o Agenda Setting e Enquadramento. 
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Introdução  

O jornalismo político tem se mostrado um vasto e tradicional campo de 

aplicação de pesquisa quando se trata de analisar a incidência das teorias do Agenda 

Setting e Enquadramento (Framing). O contexto político brasileiro que produziu o 

Impeachment da Presidenta Dilma Rousseff (Partido dos Trabalhadores - PT) e a 

consequente ascensão ao poder do vice Michel Temer (Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro - PMDB), provocou e ainda provoca uma verdadeira guerra 

retórica no espectro político representado por esses dois atores. Este artigo visa analisar 

como parte da mídia vem construindo o próprio discurso a partir das estratégias 

discursivas de tais atores políticos. 

Do lado do PT, a retórica de que o processo de deposição da então Presidenta 

vem sendo chamado de golpe. Do lado do PMDB, a contra argumentação de que os 

trâmites processuais obedeceram à Constituição e demais ritos estabelecidos pelo 

Supremo Tribunal Federal.  

                                                 
1
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O presente objeto de análise se dá justamente a partir do recorte e angulação 

dados a estes discursos antagônicos em determinado segmento da mídia televisiva. “As 

pessoas agendam seus assuntos e suas conversas em função do que a mídia veicula. É o 

que sustenta a hipótese do Agenda Setting”. (BARROS FILHO, 1995, p.169) 

Pressupõe-se, portanto, a partir de tal referencial teórico, que parte da realidade 

que vai se transformar em notícia passa por um processo de filtragem ou modelagem 

apontando ou até mesmo determinado não como a audiência vai pensar, mas no que ela 

vai pensar.  

Parte considerável dos estudos do agendamento se dá nos efeitos sobre o 

receptor do processo de comunicação. No entanto, está intrínseco à emissão o aspecto 

construtivo do agendamento, ou seja, a seleção do(s) tema(s). 

Se o agendamento está ligado, em parte, à composição temática, a doutrina do 

enquadramento está representada na seleção dos termos, como defende Plínio Marcos 

Volponi Leal ao explicar Scheufele. 

 

Scheufele (1999) afirma que, apesar de o enquadramento ter 

sido considerado por alguns teóricos como sendo um segundo 

nível do agenda-setting, é importante esclarecer que enquanto o 

agenda-setting se preocupa com a seleção e a saliências das 

matérias veiculadas (objeto), o framing atenta à seleção e à 

saliência dos termos veiculados (atributos da transmissão). 

Assim, são conceitos diferentes que lidam com perspectivas 

diferentes em um mesmo corpus. (SCHEUFELE, 1999, apud 

LEAL, 2011, p.9) 

 

Apesar de se tratar de duas nuances teóricas distintas, ambas fazem parte de um 

mesmo âmbito e podem ser constatadas e observadas concomitantemente. É o que se 

pode perceber no objeto de análise do presente artigo, como demonstraremos a seguir. 

Adotamos como amostragem três edições do telejornal Jornal da Globo. O 

Informativo é transmitido pela TV Globo nos fins de noite e é conhecido por ser o 

produto jornalístico diário mais analítico e que exibe com mais nitidez a linha editorial 

da emissora. 

As edições analisadas foram veiculadas nos dias 20, 21 e 22 de abril de 2016, 

respectivamente na antevéspera, véspera e no dia em que a então Presidenta Dilma 

Rousseff discursou na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, por ocasião da 

assinatura do tratado COP 21, documento que começou a ser elaborado meses antes em 

Paris com medidas de contenção ao aquecimento global. 
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Havia uma expectativa a cerca do tom de como a Ex-chefe de Estado brasileira 

usaria a tribuna do organismo internacional para se dirigir ao mundo a respeito da crise 

política nacional e em que medida isto se daria. 

 

O Jornal do Globo 

Ao longo de décadas de exibição, a linha editorial do Jornal do Globo (JG) foi 

sendo construída sob o manto do jornalismo analítico diário da emissora. Ao ser 

transmitido nos fins de noite e começos de madrugadas, o telejornal é direcionado a um 

público segmentado, mais voltado ao topo do estrato social. Dados divulgados 

corriqueiramente pelo instituto que afere a audiência do programa dão conta de que o 

público telespectador do JG é formado, em sua maioria, por empresários, executivos e 

profissionais de classe média. Em tese, um público mais escolarizado. 

O viés analítico do JG tem servido como espelho mais nítido para refletir a linha 

editorial da TV Globo. Percebe-se nuances específicas de como o noticiário político e 

econômico brasileiro é tratado pelo telejornal. Em dados momentos, ganhando até 

mesmo ares além dos meramente analíticos, mas opinativos. Aqui se percebe o papel 

ativo e mais contundente da ancoragem e apresentação do telejornal. Em várias 

situações, é possível observar uma linguagem ainda mais oralizada, fora do script 

tradicional do texto televisivo escrito presente no teleprompter. Um improviso 

cuidadosamente calculado. 

A expectativa sobre o discurso de Dilma na ONU foi o principal assunto de três 

edições seguidas do telejornal. Um destaque não apenas notado no tempo dedicado ao 

assunto, mas também no posicionamento do espelho (ordem das notícias do programa). 

Sempre presente em notas de abertura, escaladas e no começo do telejornal, o que no 

jargão jornalístico chama-se de abre. Ou seja, o tema em questão ocupou espaço nobre e 

de destaque nas referidas edições jornalísticas. 

O programa exibido em 20 de abril, dois dias antes do discurso na ONU, pode 

ser considerado o mais enfático. Talvez pelo fato de o dia seguinte se tratar de um 

feriado e o noticiário político sofrer um arrefecimento natural. Utilizando-se do discurso 

dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o apresentador William Waack leu 

nota de abertura atribuindo ao que a Ex-presidenta chama de golpe de equívoco e que 

poderia “estar diante de algo inédito: ocupar a tribuna da ONU para falar mal do próprio 

país”. 
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Após a escalada com os outros assuntos em destaque, o início do primeiro bloco 

conta com textos em tons especulativos. Ao acionar a repórter Giovana Teles para a 

entrada ao vivo, o âncora dá a conotação de que chamar o Impeachment de golpe na 

tribuna da ONU, “coloca Dilma na situação de dirigir-se ao mundo atacando instituições 

brasileiras”. Nota-se aqui o tom afirmativo/opinativo do conteúdo jornalístico, ainda que 

de forma sutil.  

Durante a entrada ao vivo, a repórter Giovana Teles reitera, a partir das 

declarações dos ministros do STF, o que seria considerada uma “afronta às instituições” 

e que “assessores disseram que o foco do discurso será o acordo do clima, mas também 

confirmaram que ela deve sim mencionar o processo de Impeachment”. A menção 

caracterizaria necessariamente o tal ataque às instituições? 

Numa nota lida ao vivo pela repórter, a única menção ao termo golpe feita pela 

ala do PT se deu nas palavras do ex-ministro da Casa Civil Jaques Wagner em que “ela 

(Dilma) não poderá deixar de se manifestar sobre o golpe”. Na sequência, entram 

entrevistas gravadas e editadas (sonoras) de três ministros do STF defendendo a 

legalidade constitucional do rito do Impeachment. 

Após uma outra intervenção ao vivo, a repórter relata a repercussão no 

Congresso chamando sonoras do então senador oposicionista Aloysio Nunes (Partido da 

Social Democracia Brasileira – PSDB) na qual ele afirma que “é um desserviço que ela 

(Dilma) presta ao País querendo se vitimizar” e de uma da então senadora governista 

Gleise Hoffmann defendendo “a menção à crise no governo com oportunidade de 

esclarecer o ponto de vista dela (de Dilma)”. Vale destacar que, no trecho selecionado 

para a edição, a parlamentar não usa o termo golpe. 

Ao final, o âncora William Waack comenta o conteúdo exibido afirmando que 

“os ministros deixaram bem claro do que é que se trata de discurso falso”, referindo-se 

ao suposto posicionamento presidencial. 

Na edição do dia seguinte (feriado de 21 de abril), o tom especulativo em torno 

do discurso presidencial na ONU também ganhou destaque no jornalístico. Ao noticiar a 

chegada de Dilma Rousseff à Nova York, o correspondente Fábio Turci, em entrada ao 

vivo, reiterou que “assessores informaram que ela vai criticar o processo de 

Impeachment que ela vem chamando de golpe”. O fato de existir a possibilidade de 

crítica ao processo não ratifica a ideia de que a Ex--presidenta classificaria na tribuna da 

ONU o processo de golpe.  
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Na reportagem seguinte, o JG repercutiu entrevista concedida pelo vice Michel 

Temer ao jornal americano The Washington Post. “A entrevista foi uma resposta 

antecipada às possíveis declarações da Presidente Dilma em Nova York”, dizia texto da 

repórter Carla Modena. Temer voltou a defender a legalidade do processo. “Cada passo 

do Impeachment foi dado de acordo com a constituição. Como isso pode ser chamado 

de golpe?”, afirmava Temer em declaração ao jornal americano reproduzida pelo JG. 

No dia 22 de abril, dia do discurso na ONU, o assunto continuou a ser destaque 

no JG. Eis a nota de abertura lida pela âncora Renata Lo Prete que precedeu a escalada. 

“Num recuo de última hora, Dilma Rousseff não falou em golpe na ONU. No 

máximo, disse que o povo saberá impedir o que ela chamou de retrocesso. Mais tarde, 

porém, retomou a ofensiva e exortou o Mercosul e Unasul a acompanhar o processo de 

Impeachment. Na contramão, o presidente interino, Michel Temer, voltou a defender a 

constitucionalidade do processo que poderá leva-lo ao Palácio do Planalto. Sobre o 

discurso na ONU, foi lacônico: achou adequado. Nada mais. E assim terminou uma 

semana marcada pela guerra retórica entre Dilma e Temer.” Na sequência, a escalada 

trouxe, no primeiro assunto, os números do desemprego. 

Após a abertura e escalada, primeiro bloco do JG começou mais uma vez com a 

repercussão do discurso de Dilma na ONU. No entanto, o que ganhou mais peso no 

noticiário foi a entrevista coletiva concedida por Dilma depois da solenidade. O trecho 

da entrevista foi noticiado antes mesmo do conteúdo do pronunciamento oficial no 

plenário da ONU. Na ocasião da entrevista coletiva, a então Presidenta voltou a 

defender a ideia de golpe e conclamou organismos internacionais regionais a 

acompanharem o processo. “Está em curso no Brasil um golpe e eu gostaria que o 

Mercosul e Unasul olhassem esse processo”. 

A entrada ao vivo que mostrou esse trecho da entrevista tratou o recuo de Dilma 

em não mencionar a crise na tribuna da ONU como surpresa pelo fato disso ter sido 

anunciado anteriormente por seus assessores. 

O correspondente do JG em Nova York Jorge Pontual então anuncia o que 

houve de mais relevante no discurso de Dilma em relação à crise política. O jornalista 

menciona que o assunto se resumiu em cinco frases lidas pela Presidenta. Eis o trecho 

final do pronunciamento oficial de Dilma Rousseff na tribuna da ONU que fez menção 

ao contexto político. 
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“Senhoras e senhores, não posso terminar minhas palavras sem mencionar o 

grave momento que vive o Brasil. A despeito disso, quero dizer que o Brasil é um 

grande país, com uma sociedade que soube vencer o autoritarismo e construir uma 

pujante democracia. Nosso povo é um povo trabalhador e com grande apreço pela 

liberdade. Saberá, não tenho dúvidas, impedir quaisquer retrocessos. Sou grata a todos 

os líderes que expressaram a mim sua solidariedade. Muito obrigada.” 

Após a exibição deste trecho do discurso, o correspondente Jorge Pontual deu 

informações sobre o documento assinado por Dilma e do que se tratava o acordo 

internacional COP 21. Ao final, o comentário da âncora Renata Lo Prete disse que 

“Dilma concluiu, aconselhada por assessores, que seria demais desvirtuar o sentido do 

discurso na ONU e atrair a reprovação dos ministros do STF. Ela foi presidencial na 

ONU, mas voltou a martelar a tecla do golpe na entrevista”. 

O assunto foi encerrado com uma reportagem repercutindo o posicionamento de 

Dilma com o vice Michel Temer na qual ele afirmou que o discurso foi “adequado. 

Nada mais que isto”. 

 

A análise a partir das teorias de Agenda Setting e Enquadramento  

 

Para facilitar a compreensão da relação entre os referenciais teóricos aqui 

adotados com o objeto do estudo, vamos tratar os conceitos de forma separada, ainda 

que o mesmo exemplo possa conter aspectos das duas teorias estudadas e aplicadas. 

 Vamos começar com o agendamento. “A primeira resposta comumente dada pelos 

pesquisadores é que o Agenda Setting é uma excelente ferramenta de estudo das relações da 

mídia com o poder”. (BARROS FILHO, 1995, p. 184). 

Como já mencionado anteriormente, as edições analisadas do Jornal da Globo 

deram um amplo destaque à expectativa do discurso de Dilma Roussef na ONU. A 

possibilidade de mencionar o termo golpe na tribuna da ONU movimentou o noticiário. 

Nas três edições analisadas, foram várias entrevistas e comentários dos jornalistas 

criticando tal estratégia. Nitidamente, a questão em contraditório, no caso o argumento 

petista, ganhou menos espaço, mas não deixou trazer à tona uma das características do 

agendamento. 
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A possibilidade de dramatização, via de regra, por intermédio 

de um conflito. Um momento privilegiado para se constar esse 

critério é o de campanhas eleitorais. Os temas que não 

envolvem conflito entre os candidatos são considerados mornos 

e midiaticamente devem ser evitados. (BARROS FILHO, 1995, 

p.186) 

 

Ora, notoriamente o embate entre Dilma x Temer não tem como cenário uma 

disputa eleitoral propriamente dita pela atenção do cidadão, mas podemos transplantar a 

lógica dessa competição para a disputa pelo Poder travada entre os atores em meio a 

uma guerra retórica. A batalha de palavras certamente provocou alguma polêmica na 

audiência, alimentando ainda mais o debate entre o público sobre qual comportamento 

seria mais adequado para a então Chefe de Estado num contexto tão peculiar. Fica 

evidenciado, portanto, o agendamento colocado por um órgão de mídia, via Jornal da 

Globo, ainda que de forma suspostamente inconsciente. 

Não se pode desprezar aqui uma outra a hipótese. A de que a equipe até então 

governista tenha vazado a informação de que a Presidenta usaria a exposição mundial 

para denunciar o suposto golpe e ter uma percepção prévia da repercussão que isto 

causaria internamente e quais seriam as possíveis consequências para a defesa do 

processo de Impeachment. No entanto, tal hipótese mostra uma comprovação um tanto 

inviável de se confirmar tendo em vista que o objeto em análise é fruto do recorte do 

conteúdo captado, editado e veiculado no Jornal da Globo. 

Outro aspecto que reforça o teor do agendamento é por se tratar de uma 

informação sobre um fato que ainda não se concretizara. A especulação em torno do 

discurso afirmativo ao termo golpe ganhou muito mais visibilidade do que a repercussão 

do discurso propriamente dito. Tal afirmação pode ser comprovada matematicamente 

dado que a expectativa dominou o noticiário por dois dias, enquanto a fala oficial um. 

Corrobora ainda com a teoria do agendamento a construção do discurso do Jornal da 

Globo no lastro da antecipação de possíveis fatos. 

 

O enquadramento 

 

A viagem da Presidente Dilma Roussef aos Estados Unidos teve como motivo 

oficial a do acordo COP 21. O encontro reuniu líderes de 195 países para a assinatura do 

documento que prevê ações de redução do aquecimento global. Durante a cobertura da 

viagem presidencial feita pelo Jornal da Globo, nenhuma reportagem mais aprofundada 
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sobre a questão ambiental foi exibida. No entanto, vale salientar que as entradas ao vivo 

do telejornal no dia do discurso explicaram resumidamente sobre do que se tratava de 

tal acordo. Nitidamente, o contexto político nacional e sua repercussão em meio à 

comunidade internacional por ocasião do encontro ganhou muito mais atenção do 

noticiário.  

As pessoas apenas enxergam o mundo através de uma moldura 

de uma janela. Se a moldura da janela é muito pequena, as 

pessoas já enxergarão uma pequena parte do mundo. Se a janela 

na parede é voltada para o oeste, as pessoas apenas enxergarão 

o oeste. Em outras palavras, a mídia pode mostrar apenas uma 

pequena parte do mundo a partir de um particular ponto de 

vista. (PARK, 2003, p.145 apud LEAL, 2011, p.1)    

 

A edição do Jornal da Globo do dia 20 de abril é um campo fértil para a análise e 

aplicabilidade da teoria do enquadramento. A desconstrução do discurso do PT de que o 

processo de Impeachment se trata de um golpe é perceptível e respaldada nas 

declarações de três os ministros do STF (Celso de Mello, Dias Toffoli e Gilmar 

Mendes) de um senador da oposição (Aloysio Nunes – PSDB), além dos comentários e 

dos textos jornalísticos editorializados sob o rótulo analítico presentes nas cabeças, 

notas pés e demais comentários. 

Por outro lado, os argumentos dos então governistas, ainda quem nem todos 

mencionem o termo golpe, só se fizeram presentes na edição em apenas uma nota lida 

pela repórter Giovana Teles ao vivo enviada pelo então ministro da Casa Civil Jaques 

Wagner e uma sonora de uma senadora Gleise Hoffmann (PT) defendendo o ponto de 

vista do governo petista.  

A teoria de enquadramento também é perceptível durante a repercussão do 

discurso de Dilma propriamente dito feita no Jornal da Globo no dia 22 de abril. O 

pronunciamento na íntegra teve a duração de oito minutos e cinquenta e cinco segundos. 

Somente a parte final, já citada anteriormente, abordava a crise nacional, mas sem 

mencionar o termo golpe.  

Trecho com duração de apenas 35 segundos foi o único exibido pela edição do 

JG. As demais falas referentes ao clima proferidas por Dilma não foram sequer 

reproduzidas, ainda que assim o pudesse ter sido feito em outra reportagem focada nas 

questões do clima. O enquadramento em questão só mostrou Dilma enquanto 

mandatária ameaçada de perder o poder e não como estadista que explicitou quais as 

medidas adotadas pelo Brasil para contribuir com a COP 21. 
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A somatória, os termos adotados pelo lado oposicionista, o dimensionamento 

dentro do espelhamento do telejornal nesses três dias corrobora com a tese de que o 

Jornal da Globo assumiu um nítido posicionamento simpático ao que vem sendo 

colocado pelo ator político que vislumbrou e conseguiu a ascensão ao poder. 
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