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Resumo 
Neste artigo, buscou-se analisar o caso da extinção da Reserva Nacional de Cobre e              
Associados - Renca, a partir da cobertura do jornal Folha de São Paulo. Para o estudo,                
realizou-se uma pesquisa quantitativa, entre os dias 21 de agosto de 2017 e 31 de               
setembro de 2017, sobre o tema Renca, no acervo do jornal. Essa pesquisa está              
embasada na hipótese do agendamento e no conceito de enquadramento e busca            
verificar como ocorreu o agendamento da mídia com relação a esse tema. Dessa forma,              
foi possível observar que, na cobertura informativa da Folha de São Paulo, o assunto foi               
abordado com profundidade; já na cobertura opinativa, o jornal manifestou críticas às            
estratégias do governo e às manifestações da sociedade civil.  
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Introdução 

A Reserva Nacional do Cobre e Associados - RENCA é uma área de 46.450              

km2, situada na divisa do Amapá com o Pará, em plena Floresta Amazônica. A reserva               

foi criada em 1984, por decreto do General João Batista Figueiredo. O decreto             

estabelece que a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) teria           

exclusividade na pesquisa geológica de cobre e minerais associados, com o objetivo de             

resguardar as reservas de minerais para exploração do Estado brasileiro.  

O World Wide Fund for Nature - WWF é uma organização não governamental             

internacional, que atua nas áreas da conservação, investigação e recuperação ambiental           

e publicou o relatório RENCA - Situação Legal dos Direitos Minerários da Reserva             

1 Trabalho apresentado no GP Teorias da Comunicação, XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação,                
evento componente do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do Curso de Comunicação Social da FAMECOS-PUCRS, e-mail: lufugali@gmail.com 
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Nacional do Cobre em 2017. Nesse relatório, consta que, na RENCA, estão presentes 9              

Áreas Protegidas, sendo: 3 Unidades de Conservação de Proteção Integral; 4 Unidades            

de Conservação de Uso Sustentável; e 2 Terras Indígenas pertencentes aos povos            

Wajãpi e aos Aparai e Wayana.  

Segundo o Ministério de Minas e Energia, em documento publicado no seu site ,             3

em 25 de agosto de 2017, a reserva foi criada “em razão do cenário vigente à época, em                  

que existia uma busca por minerais estratégicos, cuja produção exigiria salvaguardas           

para a soberania nacional”. Dessa forma, a área não é uma reserva ambiental, mas sim,               

uma área de reserva mineral em que está instituída uma espécie de monopólio do Estado               

sobre a exploração de minérios. No entanto, segundo relatório da WWF (2017, p. 1),              

“menos de 30% da RENCA estará acessível à exploração dos recursos minerais” pois as              

“regiões que apresentam contexto geológico favorável à mineração estão inseridas em           

Áreas Protegidas que bloqueiam a extração de recursos minerais”. Esse relatório, alerta,            

ainda, para “risco de um potencial conflito entre os interesses do setor mineral e a               

conservação das áreas protegidas com interferência na RENCA”. 

No dia 22 de agosto de 2017, por meio de decreto nº 9.142/2017, Michel Temer               

extinguiu a Renca, abrindo extensa área na Amazônia para exploração mineral. Esse            

decreto tinha apenas quatro artigos e não deixava claro o alcance da extinção da reserva               

e nem as áreas que poderiam ser exploradas.  O decreto gerou polêmica nas redes              

sociais e protestos, além da mobilização de parlamentares, indígenas, ambientalistas e           

classe artística. O assunto teve ampla cobertura da mídia. Após as inúmeras críticas, no              

dia 28 de agosto, o governo lançou novo decreto, n° 9.147/2017, detalhando a medida e               

reforçando as regras já existentes de proteção às unidades de conservação, porém,            

mantendo a extinção da Renca. O novo decreto não acalmou as diferentes manifestações             

da sociedade, sendo novamente alvo de críticas.  

No dia 30 de agosto de 2017, o juiz Rolando Spanholo, da 21ª Vara Federal de                

Brasília, a partir de uma ação popular, determinou a suspensão imediata de todo e              

qualquer ato administrativo que buscasse extinguir a Reserva Nacional do Cobre e            

Associados, alegando inconstitucionalidade do ato.  

3 O Ministério de Minas e Energia – publicou documento com perguntas e respostas sobre a Renca, 
disponível em: http://www.mme.gov.br, acesso em: 01 de junho de 2018 
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No dia 31 de agosto, em nota, o Ministério de Minas e Energias suspendeu os               4

efeitos do decreto, por 120 dias, para promover o debate com a sociedade: “a partir de                

agora o Ministério dará início a um amplo debate com a sociedade sobre as alternativas               

para a proteção da região. Inclusive propondo medidas de curto prazo que coíbam             

atividades ilegais em curso”. A nota reconhece ainda as manifestações da sociedade:            

“Essa iniciativa se dá em respeito às legítimas manifestações da sociedade e à             

necessidade de esclarecer e discutir as condições que levaram à decisão de extinção da              

Renca”. Entre as principais críticas à extinção da Renca, estava a falta de diálogo com a                

sociedade. 

Na esfera pública, ocorreram inúmeras manifestações, com destaque à sétima          

edição do Rock in Rio , que ocorreu entre 15 e 24 de setembro de 2017 e teve diversos                  5

discursos políticos. Na abertura do evento, a top model internacional Gisele Bündchen            

fez um discurso emotivo, com ênfase na proteção do meio ambiente. Durante o evento,              

diversos artistas se manifestaram contra a extinção da Renca. A cantora Alicia Keys             

levou a líder indígena, Sônia Guajajara, para protestar no palco. Outra manifestação de             

destaque ocorreu no dia 12 de setembro de 2017, quando um grupo de artistas,              

representantes de grupos indígenas e entidades de proteção ao meio ambiente realizou            

um ato em defesa da Amazônia no Congresso Nacional e entregou um documento, com              

1,5 milhão de assinaturas de brasileiros, recolhidas pela internet, pedindo a proteção da             

Amazônia e de seus povos. 

Nesse contexto, o debate público acerca da possibilidade de extinção da RENCA            

tomou conta da esfera pública. A cobertura sobre a RENCA teve início nos últimos dias               

dos meses de agosto do 2017, com a publicação do primeiro decreto de sua extinção, e                

manteve-se na discussão da esfera pública até 26 de setembro, quando o governo             

revogou o decreto que a extinguia. Após essa data, ainda ocorreram manifestações, mas             

com menor intensidade. 

Buscando verificar a cobertura dos meios de comunicação sobre o episódio da            

extinção da RENCA, foi realizada uma pesquisa a partir do termo “Renca” no jornal              

4 Nota publicada no site do Ministério de Minas e Energia, disponível em: http://www.mme.gov.br 
5 Fonte: jornal El pais, matéria: as lágrimas de Gisele Bündchen no Rock in Rio, fonte: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/16/opinion/1505584656_670044.html 
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Folha de São Paulo, edição impressa, de circulação nacional, no período de 21/08/2017             

a 31/10/2017, totalizando 10 semanas de verificação. A escolha do jornal Folha de São              

Paulo, versão impressa, se deve à alta confiabilidade que os leitores têm nesse meio e à                

sua ampla circulação.  A Pesquisa Brasileira de Mídias, hábitos de consumo de mídia             

pela população brasileira de 2016, aponta que 32% dos entrevistados leem jornal, sendo             

que 67% leem na versão impressa, 30% na versão digital. A pesquisa revelou que a               

confiança  nas informações veiculadas na mídia impressa é, em média, de 60%.  6

Em consulta realizada ao Instituto Verificados de Comunicação – IVC, em 2017,            

a Folha de São Paulo detém 10,20% do mercado e é o jornal de maior circulação do                 

Brasil, tendo a média de publicações dos meses de janeiro a dezembro de 2017 de               

300.458, (sendo 167.592 digitais e 132.866 impressas). Por esses motivos, justifica-se a            

escolha da Folha de São Paulo como objeto de pesquisa. 

 

Hipótese do agendamento 

Com o desenvolvimento de sociedades complexas, os meios de comunicação          

passaram a realizar a mediação entre as pessoas. As instituições midiáticas cresceram            

em ritmos frenéticos ao longo dos dois últimos séculos. Filmes, jornais, revistas, rádio,             

televisão e, mais recentemente, a internet, invadem as rotinas diárias das sociedades            

contemporâneas. As primeiras teorias de comunicação, do princípio do século passado,           

buscavam oferecer a explicação sobre os fenômenos que os diferentes meios de            

comunicação causavam nos indivíduos e nas sociedades. Para Hohlfeldt (2015), essas           

teorias são separadas em dois grandes grupos: as teorias americanas, com características            

mais descritivas e burocráticas; e as correntes europeias, mais ideológicas. No entanto,            

em ambos os casos havia o aspecto negativo de ser um sistema fechado e excludente, o                

que não dava conta de toda a realidade social. 
Foi então que, a partir do final dos anos 60, concentrando-se nos anos 70,              
surgiram o que hoje se costuma denominar de communication research, nos           
Estados Unidos, através de diferentes pesquisadores que, não apenas se          
propunham a atuar em equipe, quando buscavam o cruzamento das diferentes           
teorias, e muito especialmente, de múltiplas disciplinas, a fim de          
compreender o mais amplamente possível a abrangência do processo         
comunicacional (HOHLFELDT, 2015, p.188). 

6  Consideramos confiança a soma das respostas das categorias: “confia sempre” e “confia muitas vezes” 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 

 

Nesse tempo, surgem as pesquisas de agenda setting, com os norte-americano           

Maxweel McCombs e Donald L. Shaw. Essa hipótese tem o entendimento de que “a              

imprensa, em sua rotina produtiva, seleciona e divulga temas, acontecimentos e           

personagens que competem entre si pela atenção da mídia e, por extensão, da             

sociedade” (AZEVEDO, 2004, p.43). McCombs (2009) relata que a hipótese do           

agendamento começou a ser modelada a partir da discussão entre um grupo de             

professores, no início do ano de 1967, sobre a escolha da matéria da primeira página do                

Los Angeles Time. “O impacto de um evento fica diminuído quando a história recebe              

um posicionamento menos proeminente, perguntávamo-nos?” (MCCOMBS, 2009, p.9).        

 Em busca dessa resposta, inúmeros pesquisadores, ao longo desses mais de 50 anos,             

têm se dedicado a desbravar esse campo de pesquisa, buscando entender de que forma a               

atenção e a percepção do público são influenciados pela mídia.  

McCombs (2009) narra que o desenvolvimento da pesquisa sobre o          

agendamento não ocorreu de forma ordenada ou sistemática, mas envolveu inúmeros           

pesquisadores em torno de todo o mundo. Inicialmente, a ênfase era dada às             

investigações que buscavam entender a influência dos meios de comunicação de massa            

na agenda do dia da opinião pública. Para Esteves (2011), no primeiro estágio da              

hipótese do agendamento, 
discute-se os efeitos dos media a nível dos quadros mentais e dos universos             
cognitivos dos indivíduos – meios através dos quais se estabelece a nossa            
relação (mediada) com o mundo que nos rodeia – e não, propriamente, em             
termos de comportamentos ou de atitudes (ou seja, enquanto um processo           
social de persuasão ou de manipulação) (ESTEVES, 2011, p. 391). 

Hohlfeldt (2015), cita que, nas pesquisas da formação das agendas dos políticos,            

foi verificada a correlação entre a agenda da mídia e a do receptor, sendo apurado               

também, que a agenda do receptor acaba por influenciar a da mídia:  
Mais do que isso, descobriu-se que também havia um interagendamento entre           
os diferentes tipos de mídia, chegando-se mesmo a perceber que a mídia            
impressa possui certa hierarquia sobre a mídia eletrônica, tanto no que toca o             
agendamento do receptor em geral (pela sua maior permanência e poder de            
introjeção através da leitura) quanto sobre as demais mídias (que por sua vez,             
evidenciam maior dinamicidade e flexibilidade, para expandir a informação e          
complementá-la) (HOHLFELDT, 2015, p.198).   
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Dessa forma, descobre-se que o agendamento ocorre entre os diferentes meios           

de comunicação e, ainda que, o público também agenda a mídia. Isso pode ser              

percebido com maior ênfase nas estratégias de diferentes movimentos sociais que criam            

determinadas ações em busca de visibilidade midiática. Mas o agendamento ocorre com            

eficiência apenas quando o receptor tem interesse sobre o tema. Hohlfeldt (2015, p.198),             

diz que “tudo depende dos graus de percepção da relevância ou importância do tema,              

além dos diferentes níveis de necessidade de orientação que, em torno daquele tema,             

observará o receptor”.   Dessa forma, temos diferentes formas de influência na           

capacidade de agendamento da mídia: 
A influência do agendamento por parte da mídia depende, efetivamente, do           
grau de exposição a que o receptor esteja exposto, mas, mais que isso, do tipo               
de mídia, do grau de relevância e interesse que este receptor venha a             
emprestar ao tema, a saliência que ele lhe reconhecer, sua necessidade de            
orientação ou sua falta de informação, ou, ainda, seu grau de incerteza, além             
dos diferentes níveis de comunicação interpessoal que desenvolveu        
(HOHLFELDT, 2015, p.200). 

 

Hohlfeldt (2015) cita ainda alguns conceitos básicos que permeiam a hipótese do            

agendamento. A acumulação: capacidade da mídia em dar relevância a determinado           

tema; consonância: os mídias possuem traços em comum na cobertura dos           

acontecimentos independentemente das suas peculiaridades; onipresença: quando       

determinado tema ultrapassa os meios tradicionais daquele tipo de notícia; relevância:           

se o tema é noticiado por diversas mídias ele possui relevância; frame temporal: quadro              

de informações que se forma quando se pesquisa, por um determinado período de             

tempo, as informações de um acontecimento acompanhando duas ou mais agendas;           

time-lag: intervalo decorrente do período de levantamento da mídia e da agenda do             

receptor; centralidade: capacidade dos mídias em transformar algo importante como          

central na nossa vida; tematização: os múltiplos desdobramentos que determinada          

matéria recebe para manter a atenção do receptor; saliência: valorização individual do            

assunto pelo receptor; focalização: a maneira pela qual a mídia aborda determinado            

assunto.  

Para Porto (2004), no princípio do paradigma da agenda setting, McCombs e            

Shaw trabalharam com a percepção de que a mídia não tem muito sucesso em dizer às                
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pessoas o quê pensar, mas seria eficiente em dizer sobre o quê pensar. “Posteriormente,              

o paradigma foi criticado por não considerar como as diferentes formas de apresentação             

dos temas pela mídia podem afetar o processo de formação das preferências políticas da              

audiência. O principal problema seria a exclusão de variáveis relacionadas aos           

conteúdos da mídia que são potencialmente importantes (WILLIAMS e outros, 1991,           

p.252). Para ultrapassar essas deficiências, os próprios proponentes da teoria da agenda            

setting têm recorrido ao conceito de enquadramento para se referir a um “segundo nível              

de efeitos”. Os pesquisadores passaram então a examinar como a cobertura da mídia             

afeta sobre o quê o público pensa (o primeiro nível do agendamento) e também como o                

público pensa sobre esses temas (o segundo nível do agendamento) (PORTO, 2004, p.             

76). Para McCombs (2009, p12) “esse segundo estágio é o primeiro passo para mapear              

as consequências do papel desempenhado pela mídia na definição de atitudes, opiniões            

e comportamento”. 

Para Porto (2004), o conceito de enquadramento surge como um complemento à            

perspectiva da agenda setting. Ainda não possui uma clareza de uso de conceitos e não               

tem uma definição consensual sobre o que seja o enquadramento das mídias, mas já é               

possível identificar os principais aspectos dos estudos realizados.  O conceito de           

enquadramento tem como fonte importante o livro Frame analysis, do sociólogo           

Erving Goffman (1986). Nessa perspectiva, o enquadramento é entendido como marco           

interpretativo que permite dar sentido aos eventos e situações sociais. No campo da             

comunicação, a publicação mais relevante é a de 1978, da socióloga Gaye Tuchman, no              

livro Making News. Ela argumenta que “as notícias impõem um enquadramento que            

define e constrói a realidade” (PORTO, 2004, p.79). 

Porto (2004), a primeira definição mais clara e sistemática de enquadramento           

surge com Gitlin, em 1980: 
Os enquadramentos da mídia [...] organizam o mundo tanto para os           
jornalistas que relatam sobre ele, como também, em um grau importante, para            
nós que recorremos às suas notícias. Enquadramento da mídia são padrões           
persistentes de cognição, interpretação e apresentação, de seleção, ênfase e          
exclusão, através dos quais os manipuladores de símbolos organizam o          
discurso, seja verbal ou visual, de forma rotineira (GITLIN, 1980, p. 7, apud             
PORTO, 2004, p. 80). 
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O enquadramento, para McCombs (2009), é a seleção de ênfase em           

determinados atributos particulares de um objeto na agenda da mídia. As pessoas            

também realizam o processo de enquadramento quando colocam graus de ênfase nos            

temas ou objetos com que se relacionam.  

Segundo McCombs (2009), os enquadramentos são descritos como esquemas de          

interpretação. A mídia, ao agendar certos atributos, influencia a forma como são            

capturados os objetos ou acontecimentos, não apenas sugerindo o que é relevante ou             

irrelevante, mas também, promovendo uma forma de definição, interpretação, avaliação          

moral e recomendação no tratamento do fato exposto. Para o autor, as formas de              

enquadramento que a mídia promove influenciam significativamente as imagens do          

mundo que os indivíduos sustentam, ainda que nem sempre isso acontece. Assim, “a             

mídia noticiosa é a principal fonte de informação para o público sobre temas públicos,              

mas o público não é um autômato passivamente esperando ser programado pela mídia”             

McCombs (2009, p. 151).  

 

Gêneros jornalísticos 

Os gêneros jornalísticos são uma categoria abrangente, estudada por diferentes          

pesquisadores, e que se alteram conforme a dinâmica da sociedade. Tendo em vista que              

o gênero jornalístico não é o objeto central dessa análise, optou-se por não discutir as               

diferentes categorizações dessa área. Preferiu-se a classificação de Marques de Melo           

(2010), a qual aponta cinco gêneros do jornalismo brasileiro: informativo, opinativo,           

interpretativo, diversional e utilitário.   Para fins dessa análise, serão focadas as           

modalidades de jornalismo informativo e de jornalismo opinativo. No jornalismo          

informativo, o relato depende de estruturas externas: os acontecimentos; no opinativo, o            

relato depende do controle pela instituição, da autoria e da angulagem. Com o objetivo              

de avaliar as diferentes estruturas jornalísticas utilizadas na análise da Folha de São             

Paulo, elencamos abaixo as principais categorias do jornalismo informativo e opinativo: 
Tabela 1  

Jornalismo Informativo Jornalismo Opinativo 
Nota Editorial 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 
Notícia Comentário 
Reportagem Artigo 
Entrevista Resenha 

 Coluna 

 Caricatura 

 Carta 

 Crônica 

Fonte: Marques de Melo 

Estudo de caso: 

A pesquisa sobre a Renca, na Folha de São Paulo, foi realizada no período de 21                

de agosto de 2017 a 31 de outubro 2017. Compreende-se que esse período garante um               

prazo adequado para o levantamento do enquadramento de um tema, totalizando 10            

semanas de análise, iniciando com a publicação do primeiro decreto presidencial de            

extinção da Renca, até acompanhar a repercussão do caso. Tendo como base a busca              

quantitativa, foi realizado o levantamento no site da Folha de São Paulo, na categoria              

acervo, buscando verificar o corpus da pesquisa. Buscou-se verificar quantas menções           

existiam à expressão “Renca”, no período indicado.  

Com base nessa pesquisa, foi possível verificar a existência de 39 fatos            

jornalísticos em 72 edições pesquisadas. Na sequência, foi realizada a separação por            

gêneros jornalísticos, a partir das construções teóricas de Costa e Marques de Melo,             

anteriormente citada. Como resultado dessa verificação, encontramos 26 inserções de          

jornalismo informativo, sendo destas:14 notícias, 6 notas, 5 entrevistas, 1 reportagem.           

O jornalismo opinativo teve 13 inserções, sendo: 1 artigo, 5 cartas, 1 coluna, 4              

comentários, 2 editorais. O gênero jornalístico da categoria informativa teve          

proeminência com 67% das matérias, enquanto o gênero opinativo teve 33%. 

Conforme o gráfico abaixo: 
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Gráfico 1- Fonte: a autora 

A partir dessa verificação, foi possível apontar que a cobertura do caso Renca             

atingiu algumas das características apontadas, anteriormente, relacionadas à hipótese do          

agendamento. No período de 72 dias, foram encontradas 39 citações da Renca. Com             

isso, pode-se verificar que a cobertura da mídia teve uma constância sobre o tema,              

gerando, assim, o efeito de acumulação na audiência.  O tema foi citado            

majoritariamente na editoria “Ciência e Saúde”. No entanto, foi encontrado, ainda, no            

“Painel do Leitor”, “Editorial”, “Mercado”, “Ilustrada”, “Poder” e “Cotidiano”, Com          

isso, foi verificado que o tema alcançou a onipresença estando em diversas editorias e              

colunas.  

Pode-se avaliar, ainda, que o tema se enquadra na categoria centralidade, pois a             

temática foi considerada relevante por diferentes jornalistas e colunistas, gerando uma           

ampla cobertura, sendo tema de 9 diferentes gêneros jornalísticos, conforme gráfico 1,            

apresentado anteriormente. 

Buscando analisar a categoria tematização, seleciono-se os principais        

acontecimentos que ocorreram no desenvolvimento da extinção da reserva Renca. Os           

fatos foram escolhidos considerando os episódios mais relevantes registrados na esfera           

do Estado, que mostraram novos desdobramentos para esse caso. Conforme relato           

apresentado na introdução desse artigo, 5 fatos a serem analisados. 1) extinção da Renca              

por decreto de Temer; 2) novo decreto, com detalhamento da extinção da Renca; 3)              

suspensão dos efeitos do decreto por juiz federal; 4) suspensão do segundo decreto por              

120 dias, para ampla discussão com a sociedade; 5) governo revoga decreto da extinção              
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da Renca. Com relação à cobertura jornalística, seleciona-se, entre os diferentes gêneros            

jornalísticos apresentados, a categoria notícia como a mais indicada, visto que ela relata             

um evento atual, com novos desdobramentos, o que é ideal para análise a cobertura sob               

esse aspecto proposto.  

Das 14 notícias encontradas no período pesquisado, 8 têm como tema           

principal da cobertura o caso Renca, conforme quadro abaixo: 
Tabela 2  

Dia  Título da matéria Assunto principal  

(Renca) 
24/08/2017 “Temer remove status de proteção de área Amazônica entre         

Amapá e Pará” 
Sim 

25/08/2017 “Antiga área de reserva tem contaminação” Sim 
29/08/2107 “Governo Temer revoga decreto sobre a reserva na Amazônia” Sim 
29/08/2017 “Para mineradoras, fim de reserva protege ilegais” Sim 
31/08/2017 “Juiz revoga decreto de Temer e Promotoria critica fim de          

reserva” 
Sim 

01/09/2017 “Governo recua de novo e ministro suspende efeito de extinção          

da Renca” 
Sim 

20/09/2017 “Não há alternativa à democracia, diz Temer” Não  
22/09/2017 “Renca tem trauma de projeto grandioso”  Sim  
26/09/2017 “Governo foge de atritos e revoga decreto que extinguia a          

Renca” 
Sim 

02/10/2017 “Presidente estuda pano contra popularidade” Não  
13/10/2017 “Políticos ignoram cientistas, diz estudo” Não 
18/10/2017 “Desmatamento Amazônico cai 16%, segundo o governo” Não  
19/10/2017 “Retrocessos podem levar o Brasil a sofrer com barreiras não          

tarifárias” 
Não  

24/10/2017 “Donald de Trump é superestimado, diz Al Gore” Não  

 

Ao compararmos os 5 fatos principais destacados anteriormente, com as 8           

notícias sobre a Renca, que têm como assunto principal a reserva, temos: 

 

Tabela 4 
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 Fato  Data Título da matéria Dia publicação  

da matéria 
1° Extinção da Renca por decreto     

de Temer 
22/08/2017 “Temer remove status de    

proteção de área Amazônica    

entre Amapá e Pará” 

24/08/2017 

2° Novo decreto com   

detalhamento da extinção da    

Renca 

28/08/2017 “Governo Temer revoga   

decreto sobre a reserva na     

Amazônia” 

29/08/2107 

3° Suspensão dos efeitos do    

decreto por Juiz Federal 
30/08/2017 “Juíz revoga decreto de Temer     

e Promotoria critica fim de     

reserva” 

31/08/2017 

4° Suspensão do decreto por 120     

dias para ampla discussão com     

a sociedade. 

31/08/2017 “Governo recua de novo e     

ministro suspende efeito de    

extinção da Renca” 

01/09/2017 

5° Governo revoga decreto 26/09/2017 “Governo foge de atritos e     

revoga decreto que extinguia a     

Renca” 

26/09/2017 

fonte a autora 

 

Com isso, observa-se que todos os principais fatos selecionados tiveram          

cobertura com notícias específicas no jornal Folha de São Paulo.  Além disso, foram             

publicadas 3 notícias dando outros enfoques à cobertura, sendo elas: “Antiga área de             

reserva tem contaminação” (25/08/2017); “Para mineradoras, fim de reserva protege          

ilegais” (29/08/2017); “Renca tem trauma de projeto grandioso” (22/09/2017). Com          

isso, concluímos que a cobertura da Folha de São Paulo teve uma ampla tematização,              

gerando múltiplos desdobramentos, na busca da atenção do público.  

Sobre o enquadramento, partimos da perspectiva que é a forma com que a mídia              

organiza as informações. Podemos avaliar que a Folha de São Paulo realizou uma ampla              

cobertura, com 39 inserções, no período analisado. Conforme classificação apresentada          

por Marques de Melo (2010) anteriormente, a cobertura foi majoritariamente objetiva,           

sendo que 67% da cobertura foi informativa, e abordou o tema em 9 diferentes gêneros               

jornalísticos. Realizou, ainda, a cobertura com notícias dos principais fatos          

desencadeado pelo governo.  
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Sobre a cobertura opinativa observamos os dois editoriais sobre o tema Renca.            

No editorial do dia 31 de agosto de 2017, “A Tolice do cobre”, o jornal manifesta uma                 

série de críticas ao governo: a falta de cuidado com que o governo geriu o tema da                 

extinção da Renca; a falta de diálogo entre as diferentes estruturas do governo, como o               

caso do Ministério do Meio Ambiente não ter sido consultado sobre a extinção da              

reserva e que o governo Temer tem patrocinado diversos retrocessos na regulamentação            

ambiental “o Planalto reincide no equívoco palmar de lançar medidas controversas           

sobre questões complexas, de afogadilho e sem os devidos esclarecimentos à           

sociedade”. No editorial, chama de reação negativa exagerada a da opinião pública que             

se manifestou contra a extinção da reserva.  

No editorial “A encrenca da Renca”, de 28 de setembro de 2017, o jornal              

considera a revogação da extinção da Renca como a primeira medida sensata de Temer              

com relação à reserva. Novamente, chama a atenção para a falta de debate da questão,               

dizendo que a medida pode ser explicada pelo afã governista em agradar o setor mineral               

e a banca ruralista.  Utiliza-se das expressões “após a grita preservacionista gratuita”, ao             

referir-se aos movimentos contrários a extinção da Renca e complementa: “houve muito            

de exagerado, e talvez de oportunista, na reação que dava por iminente a destruição de               

um território do tamanho da Dinamarca”.  

 

Considerações finais 

 

No contexto do enquadramento, excluir ou dar uma ênfase muito menor a            

cobertura de determinado assunto também mostra o direcionamento do jornal. Nesse           

sentido, a Folha de São Paulo não publicou nenhuma notícia, apenas breves notas, sobre              

os movimentos organizados pelos artistas e ambientalistas que se manifestavam contra a            

extinção da reserva.  

O enquadramento da cobertura da Folha de São Paulo foi majoritariamente           

informativo no caso Renca, possibilitando que a sociedade discutisse a temática           

baseando-se em dados objetivos. Isso pode ser verificado pelo fato de que as matérias              

sempre vêm ancoradas em dados técnicos e embasadas na opinião de profissionais da             
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área, e ainda, por uma ampla abertura para a manifestação do governo. Na cobertura              

opinativa, o jornal registrou a falta de diálogo do governo com a sociedade, os diversos               

erros estratégicos do governo, na questão Renca e a opinião, que considera exagerada a              

manifestação da opinião pública contra a extinção da reserva.   

Diante do exposto, é permitido fazer algumas considerações: a hipótese do           

agendamento se aplica a esse caso, assim como se reconhece os principais pressupostos             

dessa proposição. O acompanhamento da mídia, no desenrolar desse assunto, possibilita           

a sociedade ter uma visão significativamente ampla do caso. No entanto, não se tem              

como saber se isso foi efetivado, tendo em vista que não se realizou estudos de               

recepção. Conforme citado anteriormente, além do grau de exposição do receptor, é            

fundamental reconhecer o grau de relevância e o interesse que o receptor deu ao tema. O                

enquadramento da Folha de São Paulo, com relação às manifestações da opinião            

pública, especialmente a classe de artistas e ambientalistas, foi muito baixo, se            

considerarmos a repercussão que o assunto gerou nas redes sociais e em outros veículos              

de comunicação. 
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