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Resumo 
 
Com o objetivo de oferecer um breve panorama da produção nacional sobre o conceito 
de enquadramento em estudos de jornalismo, este trabalho traz uma análise de artigos 
publicados nas revistas científicas de comunicação melhor conceituadas no último 
quadriênio (2013-2016), segundo o qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior. Após o levantamento de todos os trabalhos em que o 
conceito foi utilizado, dentro do período especificado, foram considerados na análise os 
perfis profissionais de cada pesquisador, bem como características que distinguem e que 
aproximam os trabalhos mais recentes sobre framing. Ao final, a pesquisa apontou para 
a predominância de análises de conteúdo e para uma maioria de veículos jornalísticos 
impressos como objetos escolhidos para aplicação do enquadramento noticioso. 
 
Palavras-chave: enquadramento noticioso; jornalismo; teorias do jornalismo; news 
framing analysis. 
 
Introdução 

Desde os anos 1980, quando o conceito de enquadramento (framing) foi 

relacionado à mídia e mais especificamente ao jornalismo, por autores como Gaye 

Tuchman e Todd Gitlin, diferentes quadros teóricos e conceituais foram propostos. Em 

quase 40 anos de investigação, essa variedade foi agrupada em dois segmentos 

principais de operacionalização do conceito: “por um lado, estudos orientados para a 

explicação sociológica do funcionamento do campo jornalístico e dos seus mecanismos 

de produção de sentido. E, por outro, estudos que têm uma orientação determinada pela 

explicação dos efeitos dos media noticiosos.” (GONÇALVES, 2011). 

Os caminhos das investigações até 2016, apesar de frutíferos no sentido de 

definir o termo dentro do jornalismo, foram tortuosos no que diz respeito a questão 

metodológica. Estabelecido um consenso sobre o enquadramento em relação ao 

princípio de enfatizar, salientar e apresentar determinados aspectos de uma temática, 

restaram as controvérsias sobre a maneira como essa ideia pode ser aplicada sem perder 

de vista o rigor científico. Isso porque, durante as duas primeiras décadas desde o seu 

surgimento, os estudos de enquadramento se dedicaram à especificidade do contexto 

analisado, em detrimento de uma operacionalização que pudesse ser aplicada de forma 

geral, padronizada (ENTMAN, 1993). 
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Nesse sentido, muitos pesquisadores partiram do zero ao escolherem uma forma 

de aplicação empírica da framing analysis, adaptando o conceito operacional ao objeto  

estudado. Para Miquel Alsina (2005), entretanto, isso não é um problema na pesquisa 

das áreas da comunicação. Segundo ele, o ecletismo metodológico não só é válido como 

é fundamental para combinar, num mesmo trabalho, a análise de enunciados lingüísticos 

e contextos sociais ou “mundos de referência” acionados no processo de construção da 

notícia.   

Seja como vertente da pesquisa em teorias da notícia ou usado em estudos de 

recepção, a condição do conceito como ferramenta operacional é atraída pelo 

subjetivismo, por meio de avaliações interpretativas que podem não esclarecer como o 

pesquisador extraiu os frames do material analisado. O caráter extremamente qualitativo 

também oferece o risco de que os pesquisadores encontrem nas notícias as ideias que 

conscientemente ou inconscientemente estão buscando (VIMIEIRO E MAIA, 2011). 

Outro destaque controverso sobre o conceito ocorreu ao final dos anos 1990. O 

framing foi utilizado em combinação com o agenda-setting e até mesmo como uma 

extensão desse último- o enquadramento seria um segundo nível de agendamento, em 

que, para além da definição de temas, a saliência de certos aspectos desse tema na 

cobertura jornalística influenciaria a interpretação da audiência (MCCOMBS, 2005). 

Essa conjuntura gerou inclusive uma confusão conceitual, fazendo com que 

agendamento e enquadramento fossem usados como sinônimos (POPKIN, 1994). 

Atualmente, no geral, as análises já consideram que o agendamento se volta para 

estabelecer do que se fala na mídia, enquanto o enquadramento se volta para definir 

como se fala sobre uma temática num texto midiático (SEMETKO E VALKENBURG, 

2000). 

Mesmo com todos os pontos obscuros, para ter sobrevivido até aqui, as 

contribuições do conceito não foram poucas. Muitos dos esforços para dar consistência 

teórica ao news framing forambem sucedidos, embora difusos (ENTMAN,1993; 

SCHEUFELE, 1999; REESE, 2001; ZHONGDANG E KOSICKI, 2001; 

ENTMAN,1993; D’ANGELO, 2002). No Brasil os estudos de enquadramento noticioso 

ganharam força nos anos 2000, seguindo com a variedade de estratégias de aplicação do 
__________________ 
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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framing. Análises quantitativo-qualitativas, baseadas em diferentes autores, trouxeram 

contribuições importantes para os trabalhos nacionais, que foram utilizados com 

frequência nas referências bibliográficas dos artigos analisados no presente trabalho 

(PORTO, 2003; CARVALHO, 2009; VIMIEIRO E DANTAS, 2009; VIMIEIRO E 

MAIA, 2011; MENDONÇA E SIMÕES, 2012).  

Esses pontos destacados fazem parte da trajetória do conceito até chegarmos nos 

trabalhos publicados entre 2013 e 2016 por periódicos brasileiros de comunicação, alvo 

de análise desse artigo. A quem possa interessar seguir por esse caminho, as publicações 

verificadas a seguir refletem parte das descobertas e escolhas feitas ao longo dos 

últimos anos de estudo do enquadramento noticioso no Brasil, bem como o perfil do 

conjunto de pesquisadores que opta por tal caminho. O trabalho foi feito com o objetivo 

de esclarecer o que está sendo produzido sobre framing (nas revistas científicas 

nacionais em questão) e de ser ponto de partida para pensar novas abordagens para a 

news framing analysis.  

 

Metodologia e seleção do corpus 

Considerando a classificação dos periódicos nacionais no último quadriênio 

(2013-2016), feita pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

e disponível na plataforma Sucupira, ainda não há revistas brasileiras A1 na área da 

comunicação. Por isso, a busca por artigos que utilizam o conceito de enquadramento 

noticioso foi feita nos portais dos periódicos A2 e B1. O resultado, disposto em tabela,  

foi de 19 artigos, feitos por 26 pesquisadores de universidades de oito estados 

brasileiros, distribuídos em 11 revistas científicas nacionais. Após a leitura desses 

trabalhos e da pesquisa sobre o perfil dos autores, foi feito o cruzamento de dados de 

tabelas e criadas categorias para análise, de acordo com os pontos de destaque do 

corpus. 

 

Tabela 1- Artigos sobre enquadramento publicados em periódicos científicos (2013-2016) 

Ano Autores Tema do artigo Veículo Inst. Revista Qualis 

2013 Rejane Pozobon e 
Ricardo Schaefer 

Figura do líder Exame UFSM Com. 

Midiática 

B1 

2014 Vinícius Flôres e 
Jane Mazzarino 

Rio +20 Le Monde e Folha de S. 
Paulo 

Univates Conexão B1 
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2014 Carla Baiense Favela Carioca O Globo e Jornal do 
Brasil 

UFF Eco B1 

2014 Kelly Prudencio Micromobilizações na internet Twitter, facebook e 
Youtube 

UFPR Compolítica B1 

2014 Alexandre Barbalho MST, Massacre em Eldorado dos 

Carajás 

Jornais portugueses: 
Público, Correio da 
Manhã, Diário de 
Notícias, Jornal de 

Notícias, Expresso e 
revista portuguesa: Visão 

UFC Lumina B1 

2014 Fernanda Sanglard e 
Marise Tristão 

Ditadura no Brasil, CNV Diversos veículos 
nacionais (impressos e 

online) 

UERJ EJM B1 

2014 Rafael B. R. de 
Souza 

Remoções urbanas na Copa do 

Mundo de 2014 

Caros Amigos UFAM EJM B1 

2014 Rejane Pozobon e 
Ricardo Schaefer 

Pesquisa sobre enquadramento Metodologia UFSM Fronteiras B1 

2015 Kelly Prudencio e 
José Geraldo da S. 

Júnior 

Hip Hop em Curitiba Youtube e facebook UFPR E-Compós A2 

2015 Victor M. Laus Reis 
Gomes 

Estratégia organizacional Exame PUC-

Brasília 

Animus B1 

2015 Jane Mazzarino Critérios de noticiabilidade no 

jorn. ambiental 

Revisão  bibliográfica Univastes Com. 

Midiática 

B1 

2015 Kelly Prudencio e 
Camila Carbornar 

Direitos dos animais Matérias online das 
organizacões: Instituto 
Nina Rosa, Movimento 

Não Mate, SVB e 
Veddas 

UFPR Com. 

Midiática 

B1 

2016 Paulo Vaz e Pedro 
Barreto 

UPPs e políticas de segurança 

pública 

O Globo UFRJ E-Compos A2 

2016 Denise Cogo e 
Terezinha Silva 

Imigração haitiana no Brasil Diversos veículos 
nacionais (impressos e 

online) 

ESPM+ 

UFMG 

Famecos A2 

2016 Rosaly Brito, Danila 
Cal, Alda da Costa 

Jovem de Periferia O Liberal e Diário do 
Pará 

UFPA Animus B1 

2016 Rejane Pozobon e 
Carolina S. de David 

Manifestações 15/03/2016 Veja e Carta Capital UFSM Conexão B1 

2016 André Fontenelle e 
Liziane Guazina 

Pesquisas eleitorais sobre 

presidência 

O Globo e La Nación UNB Compolítica B1 

2016 Luana M. Bonone Metodologia de análise de 

enquadramento 

Veja e Carta Capital UFRJ EJM B1 

2016 Kelly Prudencio, 
Carla Rizzotto e 
Michele Silva  

Marcha das Vadias G1, portal da Folha e 
portal do Estadão 

UFPR EJM B1 

Fonte: elaborada pela autora (2017). 

Dos 19 trabalhos, apenas dois tratam exclusivamente do conceito operacional de 

enquadramento noticioso, do ponto de vista metodológico. Outro traz uma revisão 

bibliográfica de pesquisas sobre jornalismo ambiental, dentre as quais existe uma 

vertente de estudo do enquadramento discursivo dado aos temas ambientais na mídia, ao 
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qual o artigo dedica uma seção. Nesses casos não é feita a framing analysis de fato, mas 

o conceito é discutido.  

Há que se ressaltar também que dois artigos do corpus não tratam do 

enquadramento aplicado estritamente ao jornalismo. Escritos pela pesquisadora Kelly 

Prudencio (2014 e 2015) – o segundo em parceria com José Geraldo da Silva Júnior – 

ambos da UFPR, contêm análises de micromobilizações na internet (exemplo: 

movimento passe livre) que partem de publicações de internautas em seus perfis nas 

redes sociais, em vez de textos jornalísticos. Essas exceções dentro do recorte de análise 

entraram na categoria “outros” e, mesmo não tratando do news framing, contribuem 

para a manutenção do conceito de enquadramento em trabalhos do campo da 

comunicação.  

Sobre as categorias usadas para interpretar os textos, foram elas: ano publicado, 

revista em que foi publicado; autores nacionais citados; autores internacionais citados; 

veículo escolhido para análise; tema escolhido para análise; o texto é escrito com co-

autoria?; o conceito de enquadramento está no título?; o conceito de enquadramento está 

nas palavras-chave?; metodologia utilizada (análise de conteúdo, análise do discurso, 

aplicação de metodologia de outro autor, mescla de metodologias já utilizadas).   

Com base em artigo publicado por Carlos Eduardo Franciscato (2016), este 

estudo também leva em conta o perfil dos pesquisadores (analisado pelo currículo lattes) 

com a intenção de entender não só quais são as pesquisas de enquadramento feitas 

atualmente no Brasil, mas também por quem elas são feitas. Quem escolhe o conceito 

de framing para trabalhar, diante de tantos outros conceitos operacionais disponíveis? 

Esse elemento agregou ao resultado final do trabalho, visto que futuros pesquisadores 

do tema também poderão se identificar não só com as pesquisas feitas até o momento, 

mas com os profissionais que as desenvolveram, valorizando os autores nacionais.  

Em relação ao estudo do perfil dos autores dos artigos, foram considerados as 

seguintes categorias: gênero; universidade em que trabalha; títulos e prêmios recebidos 

(14 dos autores já receberam prêmios ou menções honrosas); grupo de pesquisa do qual 

faz parte (15 dos autores participam de grupos de pesquisa); tempo de experiência 

acadêmica; número de artigos publicado sobre enquadramento no período (2013-2016); 

bolsas de pesquisa (tem ou não tem? Se sim, qual?); áreas de interesse na pesquisa. 

Essas variáveis foram o parâmetro para observar características que constituem o 

conjunto de pesquisadores de enquadramento. Abaixo estão compiladas algumas delas: 
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Tabela 2- Perfil dos autores 

Autor Gênero  

N. de artigos sobre 
enquadramento 
publicados entre 
2013-2016 Universidade 

Tempo de 
experiência 
desde a 
graduação 

Maior 
Escolaridade 

Alda Cristina Costa Feminino 1 UFPA 31 anos Doutorado 

Alexandre Barbalho  Masculino 1 UFC 27 anos  
Pós-
doutorado 

André Luiz Soares 
Fontenelle Masculino 1 UNB 27 anos Graduação 
Camila Carbornar Feminino 1 UFPR 4 anos  Graduação 
Carla Baiense Feminino 1 UFF 26 anos  Doutorado 

Carla Rizzotto Feminino 1 UFPR 11 anos 
Pós-
doutorado 

Carolina Siqueira David  Feminino 1 UFSM 3 anos Graduação 

Danila Cal Feminino 1 UFPA 13 anos 
Pós-
doutorado 

Denise Cogo Feminino 1 ESPM 32 anos 
Pós-
doutorado 

Fernanda Nalon Sanglard Feminino 1 UERJ 10 anos Doutorado 
Jane Mazzarino Feminino 2 Univates 26 anos Doutorado 
José Geraldo da Silva Masculino 1 UFPR 15 anos Mestrado 

Kelly Prudencio Feminino 4 UFPR 23 anos 
Pós-
doutorado 

Liziane Soares Guazina Feminino 1 UNB 20 anos Doutorado 
Luana M. Bonone Feminino 1 UFRJ 11 anos Mestrado 

Marise Baesso Tristão Feminino 1 
UFJF/PUC 
MINAS 23 anos Doutorado 

Michele Silva Feminino 1 UFPR 11 anos Mestrado 

Paulo Vaz Masculino 1 UFRJ 32 anos 
Pós-
doutorado 

Pedro Barreto Pereira Masculino 1 UFRJ 17 anos Doutorado 
Rafael Bellan Rodrigues 
de Souza Masculino 1 UFES 14 anos 

Pós-
doutorado 

Rejane Pozobon Feminino 3 UFSM 19 anos Doutorado 
Ricardo Schaefer Masculino 2 UFSM 10 anos Mestrado 
Rosaly de Seixas Brito Feminino 1 UFPA 36 anos Doutorado 

Terezinha Silva Feminino 1 UFSC 26 anos 
Pós-
doutorado 

Victor Marcio Laus Reis 
Gomes Masculino 1 PUC-Brasília 25 anos Doutorado 
Vinícius Flôres Masculino 1 Unisinos 3 anos Mestrado 

Fonte: elaborada pela autora (2017). 
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Desenvolvimento  

Os artigos analisados abordam o conceito de forma variada e tratam de notícias e 

veículos de comunicação variados. Contudo, há predominância de matérias de jornais 

impressos, seguidas de revistas e, em terceiro lugar, conteúdo online. Como registrado 

na Tabela 1, os estudos que utilizam da análise de enquadramento vão de temas como a 

figura do líder em revista de negócios a publicações sobre a Marcha das Vadias em 

portais de notícias, passando por temáticas como o direito dos animais, periferia 

brasileira e imigração haitiana no Brasil.  

 Os dois trabalhos do corpus voltados para a internet analisaram posts em redes 

sociais e debateram a contribuição da participação online para a democracia 

(PRUDENCIO, 2014; PRUDENCIO E SILVA, 2015), mas não o jornalismo em si. 

Apenas três artigos contêm estudos de matérias publicadas em portais de notícias, sendo 

que um deles não entra na questão do jornalismo digital, atendo-se apenas aos pontos de 

vista escolhidos para enquadrar matérias sobre a ditadura militar brasileira após a 

criação da Comissão Nacional da Verdade (SANGLARD e TRISTÃO, 2014). 

Verificou-se, de maneira geral,  o uso do conceito operacional de 

enquadramento como apoio para compor a estratégia metodológica dos artigos. Oito dos 

textos analisados não incluem enquadramento nas palavras-chave e apenas seis têm o 

conceito indicado no título, o que demonstra sua utilização complementar. Foram 

apresentadas algumas estratégias novas nos artigos que ficaram na categoria “outros”, 

aqueles da área da comunicação e política e os específicos sobre a aplicação do conceito 

de enquadramento (que propõem revisões bibliográficas e sistematização conceitual). 

Nos artigos que abordam o news framing, que são 13 dos 19 do corpus, não foram 

propostas novas operacionalizações do conceito, apenas mesclas de métodos 

frequentemente utilizados e até aplicação idêntica de métodos amplamente utilizados, 

como o de Entman (1994), que sugere a verificação dos seguintes pontos na cobertura 

jornalística: definição do problema;  diagnóstico das causas do problema; presença de 

julgamentos morais; soluções para o problema. 

A análise de conteúdo é a metodologia mais recorrente no corpus analisado, 

sendo predominante o caráter quantitativo associado a macro categorias, identificadas 

de acordo com a interpretação do pesquisador sobre o recorte de cada trabalho. Análises 

estritamente interpretativas (apenas uma dentre os 19 artigos) e análises do discurso 

(descrita como metodologia em dois artigos) apareceram em menor número, o que 
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demonstra a predominância de estudo das ideias, ou dos quadros de sentido, presentes 

nos textos midiáticos, em vez de enunciados lingüísticos ou imagens. 

Como afirmado no trabalho de Mendonça e Simões (2012), são três as vertentes 

mais comuns quando o conceito de enquadramento é acionado. Estudar a situação 

comunicativa ou as mensagens metacomunicativas do texto midiático, analisar o 

conteúdo discursivo, ou estudar os efeitos (sobretudo a recepção) da estratégia de 

discurso adotada pelas matérias. As micromobilizações que ocorrem no âmbito na 

internet, por exemplo, são um fenômeno recente para o qual foi pensada uma categoria 

complementar a essas três. Chamada de análise de mobilização de quadros 

(PRUDENCIO e SILVA, 2015), foi pensada para contemplar esse fenômeno da internet 

que não estava inserido nas vertentes até então utilizadas para apropriação do conceito 

de framing. A mesma categoria complementar foi utilizada novamente em artigo que 

analisa o enquadramento do movimento pelos direitos dos animais (PRUDENCIO e 

CARBORNAR, 2015). 

Outra estratégia utilizada além da análise de conteúdo tradicional (descrita por 

Laurence Bardin em 2008) foi combinar esse método à pesquisa bibliográfica e à 

pesquisa documental, complementando-o a fim de identificar marcas de veículos 

diferentes na cobertura de um mesmo evento, a Rio +20 (FLÔRES e MAZZARINO, 

2014).  Já em artigo sobre o enquadramento de jovens de periferia do Pará (BRITO, 

CAL e COSTA, 2016), utilizou-se um estudo de recepção de matérias sobre o tema 

junto à análise de conteúdo de mais de 400 textos midiáticos sobre juventude. A 

vertente de estudo dos efeitos, para verificar o enquadramento que os leitores dão às 

matérias no momento em que as consumem, foi utilizada apenas nesse artigo. 

Um ponto curioso foi a utilização de análise de enquadramento (framing 

analysis) num estudo da cobertura feita pela revista Caros Amigos sobre as remoções 

urbanas durante a Copa do Mundo (RODRIGUES DE SOUZA, 2014), em que é feita 

uma introdução teórica sobre o conceito de enquadramento, articulada com ideias 

marxistas que priorizam a construção social da notícia, e mencionado o recorte do 

corpus analisado. Entretanto, esta seção é seguida pelos resultados encontrados de 

forma interpretativa, sem que fosse explicitada a operacionalização da framing analysis. 

Nesse caso, considerando as categorias criadas e os comentários finais do autor, não fica 

clara a distinção da análise de enquadramento em relação a análise de conteúdo.  



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

	  

 9 

O trabalho de Alexandre Barbalho (2014) propõe uma análise de enquadramento 

da cobertura da Chacina de Eldorado dos Carajás pela imprensa portuguesa e inclui 

enquadramento nas palavras-chave do artigo. Contudo, apresenta análise do discurso 

jornalístico utilizado pelos veículos, com base em Teun Van Dijk (1996), sem citar 

pesquisas que tratem do enquadramento noticioso.  

De maneira geral, os artigos contêm citações dos autores clássicos da pesquisa 

sobre enquadramento, sendo Erving Goffman o mais citado (em 12 trabalhos ele está 

nas referências bibliográficas e exceto em um dos 19 não é pelo menos mencionado). 

D’Angelo; Entman; Porto; Kuypers; Gamson; Modigliani; Tuchman e Carvalho são os 

outros autores que mais aparecem nas referências. Maxwell McCombs e Donald Shaw, 

criadores da teoria do agenda-setting, também apareceram com freqüência, 

evidenciando a relação entre enquadramento e agendamento.  

Os autores internacionais são citados em maior número do que os nacionais, 

visto que a produção sobre enquadramento é maior nos Estados Unidos e na Europa, 

mas vale ressaltar os autores brasileiros mencionados para falar sobre enquadramento: 

Tabela 3- Autores brasileiros citados nos artigos 

Fonte: elaborada pela autora (2017) 

Autor Instituição Ano(s) dos trabalhos 
mencionados 

Ana C. Vimieiro UFMG 2009,2011 

Carlos Alberto de Carvalho UFMG 2009, 2010 

Dênis de Moraes UFF 2013 

Elton Antunes  UFMG 2009 

Geraldo Frances Fonseca UFMG 2014 

Flávio Agnelli Mesquita UNESP 2008 

Luiz Augusto Campos PUC-RJ 2015 

Marcela Dantas UFMG 2009 

Mauro Porto Tulane University 2002, 2004 

Murilo Cesar Soares UNESP 2009 

Paula Simões UFMG 2012 

Plínio Marcos Volponi Leal UNESP 2007 

Ricardo Fabrino Mendonça UFMG 2012 

Rousiley Maia UFMG 2009, 2011 

Venício Lima UNB 2004 

Vera França UFMG 2014 
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Embora muitos dos autores acima tenham sido citados como co-autores, ou 

apenas em um dos 19 artigos, eles representam referências em estudos de jornalismo 

que envolvem enquadramento. Em alguns casos os autores citaram trabalhos próprios 

no texto, que não foram incluídos na tabela acima, por já estarem na Tabela 2. 

 Apenas sete dos artigos foram escritos por um autor. Os demais foram feitos por 

duplas e até trios, nos casos em que o recorte do corpus era mais extenso ou em que um 

dos autores ainda não tivesse o título de mestre. Dos 26 autores presentes no corpus, 10 

são doutores e oito pós-doutores. Apenas cinco são mestres e três ainda não finalizaram 

o mestrado, o que indica maioria de pesquisadores altamente qualificados. A maior 

parte também é de professores universitários e integrantes – e em alguns casos 

coordenadores- de grupos  e institutos de pesquisa.  

 É importante mencionar as autoras que mais publicaram artigos sobre 

enquadramento no quadriênio considerado para análise. Da região sul do Brasil, foram 

elas Rejane Pozobon (UFSM) e Kelly Prudencio (UFPR), com três e quarto artigos, 

respectivamente. Jane Mazzarino (Univates), também do Rio Grande do Sul, publicou 

dois (2014 e 2015), um sobre a Rio+20 e outro sobre critérios de noticiabilidade do 

jornalismo ambiental, o que sugere sua apropriação do conceito para trabalhar com essa 

área específica do jornalismo. Ricardo Schaefer também publicou dois, em parceria com 

Pozobon (2013 e 2014), sendo o mais atual uma proposta de sistematização conceitual a 

partir das perspectivas contemporâneas das pesquisas sobre enquadramento. Esse artigo 

e um outro sobre a construção de métodos para pesquisas de frame analysis (BONONE, 

2016) foram os únicos destaques de esforços exclusivos para contribuir para a melhor 

operacionalização do conceito.  

 Foram identificados apenas três autores que incluíram análises de 

enquadramento nas áreas de interesse descritas no resumo introdutório de identificação 

do currículo lattes. Carla Rizzotto, Kelly Prudencio e Michele Silva, todas da 

Universidade Federal do Paraná, evidenciam tanto a dedicação ao estudo do conceito 

quanto a concentração na UFPR de pesquisadores filiados a esse tipo de análise. 

 

Considerações finais  

 Antes de concluir esse artigo, é necessário lembrar que o recorte de trabalhos 

selecionados representa limites de espaço e de tempo reduzidos, que não refletem a 

totalidade da produção sobre enquadramento noticioso no Brasil, mas que se adequaram 
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ao formato desse artigo. Como pontuou Carlos Franciscato (2016) em seu artigo sobre 

estudos de jornalismo e tecnologias digitais, caso o corpus abrangesse todas as revistas 

de comunicação, ou mesmo dissertações e teses sobre o conceito de enquadramento, os 

apontamentos finais poderiam ser outros.  

 Partindo para os resultados, dois pontos se destacam: o de que o conceito está 

sendo utilizado como apoio metodológico e de que os temas selecionados para pesquisa 

de framing estão sendo vistos a partir de veículos impressos – sem que seja discutida a 

realidade digital do jornalismo, que impactou fortemente a formação da arena de debate 

público do qual a mídia faz parte (MAIA, 2012). Se a contribuição do jornalismo para 

esse debate foi alterada pela internet, não há dúvidas de que a atividade de enquadrar os 

acontecimentos também foi. Resta saber como e em que medida se deu essa mudança.  

Mesmo os trabalhos que contemplaram matérias online disponíveis em portais 

de notícias, ou redes sociais, não dedicaram espaço no artigo para debater a influência 

dessa realidade digital nas visões de mundo presentes na construção das notícias. Nesse 

sentido, as contribuições dos trabalhos mais recentes de enquadramento no Brasil 

parecem estar restritas aos caminhos tradicionais, deixando de lado a potencialidade de 

estudar os quadros de sentido produzido pela notícia em tempos de convergência 

midiática.  

Noutro sentido, o perfil dos pesquisadores de enquadramento indica que 

profissionais experientes optam por trabalhar com esse conceito. A maioria dos autores 

que integram o corpus é de professores acadêmicos e de bolsistas, no caso dos que ainda 

estão cursando o mestrado ou o doutorado. Ligados às áreas da comunicação e política e 

da comunicação e cultura, recorrem ao enquadramento noticioso para tanto analisar a 

cobertura de problemas sociais quanto verificar a contribuição do jornalismo para a 

construção de narrativas que reflitam a complexidade de  diferentes contextos da 

sociedade.  

Essas características do recorte estudado, com destaque para o fato de que os 

artigos foram produzidos em oito estados brasileiros, sugerem que as análises de 

enquadramento no Brasil estão na mesma direção, ainda baseados nas noções pioneiras 

de Erving Goffman e Gregory Bateson, dos anos 70 e 80, respectivamente. Robert 

Entman é outra referência crucial nos trabalhos, principalmente por sua publicação de 

1993 no Journal of Communication, embora o autor tenha lançado um amplo material 

sobre o assunto e continue em fase de alta produtividade acadêmica.  
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Nos últimos quatro anos de publicações em periódicos A2 e B1 não houve 

grandes mudanças na aplicação do conceito, o que pode ser interpretado também como 

estabilidade do argumento no meio acadêmico, haja vista o uso do conceito ter sido 

feito por pesquisadores com anos de experiência. Houve, contudo, ajustes de 

metodologias clássicas da frame analysis para que fossem feitas sob medida em casos 

de eventos atuais ou inéditos. Como sugerido por Miquel Alsina, “a ciência não precisa 

ser claustrofóbica” (2005, p.33) e deve, no caso da comunicação, ser pluridisciplinar. 

Por isso, fica clara a pertinência do fato do método ser determinado pelo objeto de 

pesquisa. 

A pergunta que fica é: como sistematizar esse ecletismo metodológico dentro da 

definição de análise de enquadramento? Para que ela não fique vaga ou não seja apenas 

uma subdivisão da análise de conteúdo, que leva em conta o contexto social da 

construção da notícia, a framing analysis não deveria ser tratada como “definição dada” 

ou “definição já difundida”.  

Ao tabular os últimos artigos feitos sobre enquadramento foi possível ter uma 

visão ampla, da totalidade desses textos como um corpus de fato, o que sugere que a 

estratégia de estudo de enquadramento merece ser melhor esclarecida na seção da 

metodologia utilizada em cada artigo. Destinar uma seção específica à explicação dos 

passos metodológicos seguidos, incluindo os passos de coleta e seleção do corpus, além 

da estratégia escolhida para a análise, parece uma opção viável.   

Assim, ainda que haja espaço para o desenvolvimento de um grande leque de 

métodos de análise que sejam ao mesmo tempo quantitativas e qualitativas, será 

possível identificar a essência ou a razão de ser de uma análise de enquadramento como 

nome próprio, e não como mera adaptação da análise de conteúdo ou da análise do 

discurso. Ademais, sobre os veículos escolhidos para a framing analysis, há um amplo 

caminho aberto para estudos do enquadramento de textos midiáticos digitais, para que 

seja testada a validade do conceito operacional em análises da nova conjuntura de 

produção jornalística e de recepção do conteúdo.   
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