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Resumo

O presente artigo analisa os media frames na cobertura midiática das manifestações no
processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff através da metodologia de
enquadramento multimodal, com base na lógica do “paradigma de protesto” (McLeod e
Detenber, 1999). Ao revisitar os conceitos de enquadramento e analisar a cobertura dos
portais Estadão, El País e Jornalistas Livres observando frame, narrativas e imagens,
não identificamos enquadramento dominante baseado na lógica do “paradigma de
protesto”, no qual manifestações são cobertas com destaque para o status quo vigente,
desconsiderando os manifestantes nas notícias. Contudo, existem semelhanças em
determinados elementos da cobertura de El País e Jornalistas Livres que merecem
destaque, referentes aos problemas levantados nos temas das notícias, as soluções
sugeridas e o modo como os conflitos entre manifestantes é destacado.
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Introdução

Os media frames são esquemas interpretativos para seleção e construção

simbólica da realidade utilizados na produção de notícias e coberturas midiáticas. Estes

quadros de mídia, molduras da realidade tomadas como relevantes são destacados por

profissionais da comunicação (frame-building), que para realizar esta operação levam

em consideração, por exemplo, critérios orientados pelos modelos de negócio dos

veículos, seu entendimento prévio sobre a realidade e a deontologia profissional. Neste
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sentido, a framing analysis é abrangente por considerar uma relação intrínseca entre o

potencial das organizações midiáticas, jornalistas e audiência em um mesmo ambiente

de produção do framing, que através dos quadros dominantes podem revelar o “poder

de um texto comunicativo” (Entman, 1993, p. 51).

Com os processos de convergência midiática a produção jornalística apropriou-

se de uma infinidade de recursos que possibilitam, por exemplo, que uma mesma

matéria utilize texto, fotos e vídeo na sua composição. Neste contexto, uma análise de

enquadramentos precisa incorporar a diversidade de elementos que compõe um fato

noticiado, preservando a confiabilidade dos resultados que tendem a confirmar ou não

padrões de frame. Por esse motivo, muito tem se discutido sobre metodologias e uma

das soluções apontadas por Wozniak et Luck, Wessler (2015) é a análise de

enquadramento multimodal, que possibilita investigar algumas camadas do texto

privilegiando frames, narrativas e imagens, seus pontos de conexão e suas distinções.

Em análises anteriores sobre o enquadramento de protestos McLeod e Detenber

(1999) revelaram a tendência do jornalismo de referência em desenvolver frames que

privilegiavam o status quo político ou social vigente em detrimento das pautas

apresentadas pelos manifestantes. Por este ângulo, podemos resgatar a cobertura dos

protestos no processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016,

constantemente questionada por grupos de manifestantes contra e pró-impeachment. O

incômodo por vezes levantou questões sobre os quadros dominantes da mídia e

mobilizou o surgimento de novos veículos, estimulando práticas.

Portanto, neste artigo, nosso objetivo é revisitar as contribuições teóricas do

media frame na perspectiva do “paradigma de protesto”, aplicando a metodologia do

enquadramento multimodal. Analisaremos a cobertura das manifestações de 13 e 18 de

março de 2016, nos portais de notícia El País, Estadão e Jornalistas Livres. Ao abordar

protestos heterogêneos em suas pautas, almejamos apreender de forma geral as funções

dos quadros ao mesmo tempo em que verificaremos se as notícias em análise partilham

das categorias apontadas pela lógica do “paradigma do protesto”.

Manifestações e instabilidade política no Brasil

A recente instabilidade política do Brasil atingiu pontos críticos nos episódios

transcorridos ao final do primeiro e início do segundo mandato da presidenta Dilma
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Rousseff. A combinação dos impactos da crise econômica mundial de 2008 com os

desdobramentos da operação Lava-Jato e o esgarçamento das relações políticas nos

poderes Executivo e Legislativo mobilizou um calendário de manifestações ao longo

dos anos de 2015 e 2016, que tinha como principais reivindicações o fim da corrupção,

a volta do crescimento econômico e, sobretudo, a saída ou permanência da presidenta

do Palácio do Planalto.

As primeiras grandes manifestações do ciclo de protestos contra e pró-

impeachment de Rousseff ocorreram em 13 e 15 de março de 2015. Coincidentemente,

foi no dia 13 e 18 de março de 2016 - exatamente um ano depois – que os atos atingiram

seu recorde com a presença de cerca de 3 milhões de pessoas nas ruas de várias cidades

do país, segundo dados das Secretarias Estaduais de Segurança Pública.

No fim de 2016 os protestos já perdiam fôlego, no entanto reivindicavam o saldo

do afastamento/prisão de deputados e dirigentes do setor econômico, além de uma

profunda crise no sistema político brasileiro com a consolidação do impeachment da

presidenta Dilma Rousseff.

Diferentes “jornalismos” em uma mesma arena: a rua

1. Jornalismo de Referência Nacional e Internacional

Entre os meios de comunicação no Brasil há uma presença marcante de veículos

de comunicação considerados como referência na cobertura dos fatos de grande impacto

social.  A expressão “referência” é usada arbitrariamente, associada ao grande número

de exemplares vendidos ou prestígio conferido aos veículos. Neste sentido optamos por

nos guiar pelo trabalho de Angela Zamin (2014).  A autora acredita que a maioria dos

estudos acadêmicos referem-se à expressão “jornalismo de referência” para delimitar

corpus de estudo sem a preocupação de conceituá-los. Sendo assim, Zamin aponta três

elementos-chave para compreender o conceito de jornalismo de referência nacional e

internacional, que atuam ao mesmo tempo como mediadores simbólicos, instituições e

empresas

Com base nestes elementos ela propõe cinco características que facilitem a

percepção do conceito por trás da expressão “referência”, através do “contrato de
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informação” (tradição, credibilidade, seriedade, reflexão e orientação internacional);

“forma” (hierarquia da informação, diagramação sóbria, sofisticação estilística e apelo

cosmopolita); “instância de produção” (jornalistas, espaço público, fontes diversas);

“lócus de observação” (espaço público, político, economia, relações internacionais) e

“natureza da audiência” (leitor competente do mundo, que possui saberes complexos,

agente social, cidadão cosmopolita, líder de opinião, jornalistas e meios de

comunicação).

A luz dos elementos-chave podemos atribuir aos portais Estadão e El País o

modelo de jornalismo de referência. O Portal Estadão, por exemplo, é um dos produtos

jornalísticos do grupo Estadão que também mantém outros negócios (jornais, rádios,

empresas de logística, etc). Na mesma tendência está o portal El País, uma instituição

internacional e mediadora social importante, sobretudo nos países da América do Sul.

2. A Mídia Livre e sua conexão de fronteira

Malini e Antoun (2013) apontam que uma série de denominações tais como

hackerativismo, mídia radical ou de multidão compõem as práticas da Mídia Livre. O

comum entre elas é produzir comunicação alternativa ao jornalismo de referência e

corporativo, formatos colaborativos de organizações com política de transparentes,

fonte de códigos abertos e políticas de compartilhamento P2P.

No Brasil a partir de 2013 - marcado pelos protestos de junho - surgiu uma

diversidade de coletivos de comunicação que cultivaram os princípios da Mídia Livre

enquanto profissão e movimento. Desta experiência nasceu a rede Jornalistas Livres

com integrantes oriundos de empresas de comunicação e coletivos de mídia, foco em

cobertura dos fatos ligados à política e direitos humanos, modelo de negócio mantido

por financiamento coletivo e regime de trabalho em redação colaborativa. Tais

características atribuem ao JL o modelo Mídia Livre, que tem por base “auto-

organização, auto-coordenação e a livre troca de saber” (Malini e Antoun, 2013, p. 115).

Como percebemos, os três portais (Estadão, El País e Jornalistas Livres) fazem

parte de dois modelos jornalísticos distintos, e o que justifica sua análise em conjunto é

a presença de ambos produzindo as coberturas dos atos de 13 e 18 de março de 2016,

com repercussão e relevância na construção de narrativas. Além disso, procuramos
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entender se os modelos de organização apresentados aqui formam mapas, orientando

práticas que podem se cruzar em algum momento nas coberturas.

Frames, narrativas e imagens: três perspectivas do enquadramento multimodal

A noção de enquadramento foi aplicada aos estudos das ciências sociais e

humanas muito antes de se tornar um conceito popular nos estudos de comunicação. Em

sua abordagem clássica, frame são molduras que cada indivíduo aplica à realidade

circundante para construir sua experiência do “real” (Goffman, 1975).

Entman (1993), percebendo a comunicação como lugar possível de coesão e

referência para o conceito propõe que o enquadramento seja encarado com um processo

de seleção e destaque nas notícias, com as funções de a) definir problemas através da

tematização das notícias e escolha dos agentes, b) diagnosticar causas destacando

principais questões que explicam a notícia, c) fazer julgamentos morais e d) sugerir

soluções para os problemas apresentados nas notícias; além de estabelecer locais de

investigação para construção dos quadros, a saber: o comunicador, texto, receptor e

cultura.

Na tentativa de sistematizar um modelo completo de enquadramento para a

tradição dos media effects, Scheufele (1999) descreve quatro processos relevantes para

observação na framing analysis: 1) “construção de quadros” destacando a questão-chave

identificada pelos fatores organizacionais ou estruturais do sistema de mídia com maior

impacto em quadros de questões recentes, sem quadros anteriores; 2) “configuração de

quadros” indicando a importância percebida dos quadros como um processo de

construção de evidências únicas pela mídia (Nelson, Clawson e Oxley, 1997) e a

negociação destes quadros com os individual frame por meio de processos psicológicos

de acessibilidade; 3) “efeitos a nível individual  do enquadramento” como modo dos

quadros de mídia contribuírem para a formação dos quadros individuais; 4) “Jornalistas

como público” através da percepção de como os quadros de mídia exercem uma

influência recíproca entre jornalistas, uma vez que estes também são audiência

(Rhodebek, 1998; Fishmann, 1980 apud Scheufele (1999).

A pesquisa de framing é ampla e não partilha de um único método para análise,

dito isso sua diversidade metodológica requer a escolha rigorosa de instrumentos e

atenção redobrada do analista. Uma abordagem de framing analysis preocupada em
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apreender a diversidade de elementos presentes nas notícias, garantindo os critérios de

validade e confiabilidade é a metodologia de enquadramento multimodal proposta por

Wozniak et Luck, Wessler (2015). Este arranjo instrumental propõe investigar dois

modos representativos (texto e imagem) e dois modos comunicativos (enquadramento e

narração) das notícias, na tentativa de aproximar-se da experiência multimodal vivida

pelo leitor. Na narração é preciso identificar o grau de narratividade que cada texto

carrega categorizando-os tal qual fez os estudos de Glaser, Garsoffky e Schwan (2009,

Apud Wozniak et al.,2015) pelos graus de dramatização, emocionalização e

personalização; e identificando os personagens que desempenham papéis nas narrativas

tal como Vilão, Vítima e Herói. Nas imagens Rodriguez e Dimitrova (2011), a partir de

uma meta-análise propõem um sistema de 04 níveis para identificar os visual frames:

denotativos, estilístico-semiótico, conotativos e de representações ideológicas, que

podem ser adaptados a partir das especificidades da análise. O nível denotativo está o

plano da descrição dos elementos da imagem em busca da identificação de quem/ou o

quê está sendo representado na cena. No nível estilítico-semiótico analisa-se técnicas

empregadas pelos fotógrafos na captura das imagens, tais como planos e ângulos. O

nível conotativo identifica os símbolos capazes de combinar, comprimir e comunicar

significados sociais. Por sua vez, o ideológico quer entender para quais interesses a

imagem trabalha, levando em consideração as experiências culturais, emocionais,

psicológicas e políticas.

Ademais, os autores alertam que a análise multimodal pode deixar passar as

“sutilezas interpretativas” internas aos modos comunicativos, porém tem a possibilidade

de a) capturar os aspectos gerais e culturais que ressaltam coletivamente na lembrança

da audiência, através da análise padronizada, b) permitir observar a inter-relação entre

quadros em grande quantidade e 3) ter capacidade de apreender as comparações éticas

com padrões comuns para caracterizar diferenças nos discursos de notícias de diferentes

origens.

Em análise realizada por Rizzotto, Prudencio e Sampaio (2017) utilizando o

enquadramento multimodal as autoras concluem que o método permite investigar mais

detalhadamente as notícias. As autoras indicam que para analisar notícias segundo este

modelo é necessário 1) seguir uma noção nítida de enquadramento, 2) perceber a

narração como latente nas notícias, no qual a narratividade tem o grau definido pela
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dramatização, expressões emocionais, gênero narrativo e papéis narrativos e 3) perceber

as imagens que ilustram textos ou são apresentadas de forma autônoma, através da

análise dos elementos estilísticos formais e básicos (Wozniak et al.,2015).

No que se refere às coberturas de protesto, como apontam análises já realizadas

há indicativos de que o jornalismo de referência cria estereótipos marginalizados das

manifestações e torna invisíveis pautas de reivindicação, de modo a preservar o status

quo das elites políticas e sociais. A recorrência desta observação na análise de Chan e

Lee (1984) levaram os autores a trabalhar com o conceito de lógica do “paradigma de

protesto” para tipificar a tendência de priorização de um quadro orientado pelo status

quo. Mais de uma década depois McLeod e Hertog (1998 apud McLeod e Detenber,

1999) resgatando essas contribuições constroem categorias analisáveis do

enquadramento, identificadas nas notícias pelos aspectos de a) estruturas de narrativa

dependentes de fontes oficiais e definições oficiais, b) invocação de opiniões públicas e

c) artefatos de marginalização roteirizando a notícia.

Metodologia para o estudo de caso de Estadão, El País e Jornalistas Livres na

cobertura das manifestações contra e pró-impeachment de Dilma Rousseff

O corpus analisado neste artigo é composto por 30 notícias, relatos e artigos

selecionados pela palavra-chave “manifestações” no buscador dos portais. Como cada

site possui um mecanismo diferente de busca, para usar critérios objetivos aplicamos

dois tipos de seleção: período e relevância. Em período a seleção de textos ocorreu entre

13 a 15 de março, para cobertura referente às manifestações do dia 13 de março de

2016; e 18 a 23 de março para cobertura das manifestações do dia 18 de março de 2016.

Em relevância, a captura de notícias, relatos e artigos foram realizados por meio de

escolha das matérias com maior número de compartilhamentos.

Vale ressaltar que a escolha por artigos e relatos foi decorrente de uma

adaptação do corpus a natureza do modelo de Jornalistas Livres, que atribui aos artigos

e relatos um papel de texto jornalístico colaborativo.

Codificamos e analisamos as notícias através do software Atlas.ti. em duas

etapas: 1) privilegiando a abordagem do objeto empírico de forma indutiva para criar
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códigos (codes), destacar trechos do texto (quotations) e registrar todo o processo em

memorandos (memos); 2) identificando nos códigos o frame, narrativa e imagens .

Neste sentido, criamos 153 codes, distribuídos nas categorias fixas de frame, narrativa,

ângulos, planos e personagens (30 codes) e em categorias imanentes aos trechos

codificados (123 codes). Para a construção dos resultados quantitativos, utilizamos

estatística descritiva através da ocorrência ou coocorrência de codes.

Destacamos a adaptação feita na metodologia multimodal no que se refere à

análise de imagens. Como os níveis conotativos e ideológicos são da ordem do

imanente, com um grau de subjetividade grande e, portanto, inadequados para

codificação, por meio de uma adaptação da metodologia proposta pelas autoras

Rodrigues e Dimitrova (2007), realizamos um apanhado nos níveis denotativo e

semiótico-estilístico das imagens, que ao todo somaram 78 fotografias (89,74% de

autoria dos portais e 10,25% das agências de notícias).

Resultados

1. Enquadramento mediático

A partir da observação dos destaques da “realidade percebida” nas coberturas

(Entman, 1993), realizamos o levantamento dos media frames nas notícias, relatos e

artigos  através das funcionalidade dos quadros e a lógica do “paradigma de protesto”.

1.1. Levantamento de problemas através de temas ou agentes:

● Temas em El País nos atos de 13 de março: insatisfação das pessoas com Dilma,

Governo Federal e Classe Política (04) e grandeza das manifestações”(01);

● Temas em El País nos atos de 18 de março: dificuldades das mobilizações contra

o impeachment (03), papel do juiz Sérgio Moro e do judiciário no processo do

impeachment (01) e a presença de Lula nos atos (01);

● Temas em Estadão nos atos de 13 de março: hostilidade com políticos nas ruas

(02) e grandeza das manifestações (03);

● Temas em Estadão nos atos de 18 de março: insucesso das manifestações

confirmado pela do número de participantes (01); perfil dos manifestantes (01);
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conflitos ou iminência de conflitos entre manifestantes contra e pró-

impeachment (01); Presença de Lula nos atos (01) e o papel do juiz Sérgio Moro

e do judiciário no processo do impeachment (01).

● Temas em Jornalistas Livres - Ambas a manifestações de 13 e 18 de março

destacaram o perfil dos manifestantes. Perfil partidário de extrema-direita, com

composição racial branca e classe econômica A e B (03); valorizando  perfis de

caráter popular, diversidade de raça e pauta política (07).

1.2 Causas:

● Estadão e El Pais: desdobramento da lava-jato; pedido de prisão preventiva de

Lula; anulação da posse de Lula como ministro; dificuldades econômicas;

redução das políticas sociais; descrédito com a classe política; corrupção;

rejeição ao PT/ Governo e o aumento da intolerância política;

● Jornalistas Livres: polarização política estimulada pelos meios de comunicação;

crescimento da extrema-direita; instrumentalização do impeachment por partidos

de direita; inabilidade do governo Dilma e excessos do judiciário.

1.3 Frame como Julgamentos Morais e soluções:

Foram irrisórios os quadros de julgamento, destacando apenas a função de

quadro solução que apareceu através de coocorrência com relevância em El País na

forma de Impeachment de Dilma Rousseff como saída para crise (42), Jornalistas Livres

como defesa da democracia (14) e Estadão com o fim do processo de impeachment

(39), num total de 95 quotations4.

1.4 “Paradigma de Protesto”:

4 Valores extraídos da contabilização de codes “citação direta de políticos pró-impeachment”, “citação direta de
pessoas e políticos contra-impeachment”, “citação direta dos organizadores do protesto pró-impeachment”, “menção
a organizadores de protesto contra-impeachment”, “menção a organizadores de protesto pró-impeachment”, "menção
ao posicionamento político dos manifestantes contra-impeachment", "menção ao posicionamento político dos
manifestantes pró-impeachment"
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● Categoria “elementos que desqualificam os protestos” (41), com destaque para

El País e Jornalistas Livres, a partir do enfoque dos riscos de confronto ou o

confronto entre manifestantes5.

● Categoria “invocação de opiniões públicas” (20), com baixa incidência,

concentrada no portal El País e Estadão.

● Categorias “uso de fontes e relatos oficiais” (67) com maior proporção e

equilíbrio nos três portais.

2. Análise das Narrativas

Para identificar as narrativas analisamos o grau de narratividade e a atribuição de

papeis com os seguintes resultados:

2.1 Grau de Narratividade:

01) A dramatização foi identificada, sobretudo, quando os assuntos em destaque

tratavam da intolerância política ou dos percalços enfrentados nas

manifestações. Ex: “Esse povo sabe, que muito acima dessa polarização

partidária, o que está em jogo é a nossa democracia, ainda tão jovem e frágil.

Esse mesmo povo nunca se uniria às manifestações da direita, que desvela seu

ódio aos domingos na praça...”.6

02) A emocionalização foi capturada ao associar sentimentos e emoções humanas

aos protestos, com excessivo uso de figuras de linguagem. Ex: “Um ano após

uma onda verde e amarela invadir a Av. Paulista, em São Paulo, na maior

manifestação que a oposição já fez em toda a história do Governo petista, os

movimentos anti-governo planejam repetir a dose.”7

3) A personalização foi representada em notícias contadas através da vivência de

personagens e enfoque das lideranças política. Ex: “Virtuais adversários na

5 Categoria extraída dos codes: “risco ou confronto entre manifestantes”, “contradições dos protestos pró-
impeachment”, “depredação”, “classificação desrespeitosa”, “confronto entre manifestantes”.

6
Fonte: Portal Jornalistas Livres em 23.03.2016.

7 Fonte: Portal El País em 18.03.2016 as 20h10.
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disputa pela vaga de candidato do PSDB ao Palácio do Planalto em 2018, o

senador Aécio Neves (MG), presidente do partido, e o governador Geraldo

Alckmin participaram neste domingo, 13 – juntos pela primeira vez – da

manifestação pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff na Avenida

Paulista. Eles foram hostilizados por um grupo ao chegar.”.8

2.2 Atribuição de Papel Narrativo:

● Coocorrência dos personagens vítima, vilão e herói (14) e vítima e vilão (10).

● Personagens isolados nas histórias: vilão (03) e herói (03).

3. Visual Frame

● Nível denotativo: 32 variáveis que coocorrem nas imagens descrevendo o espaço

físico, com maior ocorrência para imagens nas ruas e reconhecimento de espaços

emblemáticos como a Av. Paulista ou o Rio de Janeiro (20); representação de

pessoas destacando figuras do cenário político como Aécio Neves, Lula, Marta

Suplicy (25); elementos inanimados representado em imagens símbolos das

manifestações como pixulecos, bandeiras e cartazes (17); expressões e ações

enfocando as multidões “verde e amarela” ou “vermelha” (16).

● Nível estilístico-semiótico: variáveis de ângulo (contra-plongée, linha do

horizonte, oblíquo e plongée) e planos (conjunto, geral, aéreo, americano,

detalhe, geral, médio, médio curto, primeiro plano), juntas somaram 156

ocorrências. Os maiores destaques foram os planos conjunto, detalhe e médio, e

o ângulo linha do horizonte (52).

Discussão

A metodologia de enquadramento multimodal ao privilegiar uma análise

próxima da experiência de leitura, levando em consideração os modos comunicativos e

representativos dos textos, potencializa a framing analysis no sentido de ampliar os

8 Fonte: Portal Estadão em 13.03.2016 as 16h21.
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elementos de observação do analista e fortalecer ou não os argumentos de identificação

dos quadros, tornando-os confiáveis.

Recordando o papel da funcionalidade dos quadros para a construção de

enquadramentos, as funções de quadro para levantamento de problemas e soluções

destacaram-se na comparação dos resultados de El País e Jornalistas Livres. Quando

E.P. aborda nos atos contra-impeachment temas referentes às dificuldades de

mobilização e pró-impeachment o sucesso dos atos, ao passo que J.L. tematiza as

manifestações contra e pró-impeachment através dos perfis de manifestantes, ambos

parecem utilizar estes quadros como recurso para qualificação dos atos. A extremidade

dos quadros de soluções apontados pelos veículos também chamam atenção, uma vez

que E.P. destaca o impeachment de Dilma e J.L a defesa da democracia.

Ao alinharmos os frames com a identificação das narrativas - entendo essa

maneira de contar histórias como recurso importante, dos quais jornalistas lançam mão

para tratar temas complexos - percebemos novamente proximidades entre El País e

Jornalistas Livres quanto à escolha da dramatização e emocionalização na construção

dos textos. Este percurso conformou, por vezes, uma excessiva informalidade e

recorrente uso de figuras de linguagem na escrita para tratar em E.P da insatisfação das

pessoas com o Governo Federal, e em J.L. dos perfis de manifestantes e manifestações.

Barnett (2006) chama atenção para o fato de que o excesso de narrativas pode

simplificar de maneira demasiada as histórias. Em vista disso, podemos sugerir que ao

qualificar as manifestações no levantamento dos problemas e organização de soluções,

os veículos tendiam a facilitar entendimento desta qualificação a partir das narrativas.

Acrescentando uma terceira camada de análise, a visual frames, percebemos as

imagens como reforço das narrativas e enquadramentos em destaque. A grande

incidência de fotos em “plano conjunto” nos faz lembrar o apontamento de Rodrigues

(2007), ao associar tais planos com a possibilidade de efeitos dramáticos e

compartilhamento de sentimentos.

Outra comparação relevante é apontada no uso de quadros com funções de

“causa” pelos portais Estadão e El País. Ambos enquadram como causas das

manifestações aspectos negativos da classe política, como má gestão do campo político

da então presidenta, afastando-se nitidamente dos quadros de causa em Jornalistas
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Livres, organizados por uma constatação do golpe político anunciado pela instabilidade

do executivo, legislativo e judiciário.

Na análise dos resultados de Estadão notamos baixa incidência de quadros

dominantes, que podem ser explicados pelo modelo de jornalismo de referência que o

portal representa. Neste modelo busca-se preservar a característica de seriedade prevista

como um dos elementos do “contrato de informação” (Zamin, 2014). Neste sentido,

Estadão permaneceu tematizando as notícias de forma equilibrada, diversificando

abordagens ou equacionando os posicionamentos políticos contra e pró-impeachment

nas coberturas. No quadro soluções, por exemplo, uma leve tendência ao fim do

processo de impeachment foi motivo de destaque, uma vez que o veículo já foi acusado

por ativistas pró-Dilma de ser aliado estratégico de partidos que compunham o campo

político pró-impeachment.

Em que pese a análise dos três portais não ter revelado um quadro dominante da

lógica do “paradigma de protesto”, sistematizada por McLeod e Detenber (1999),

especificamente o item “elementos que desqualificam o protesto” foi incidente na

cobertura dos portais El País e Jornalistas Livres, com destaque para conflitos

localizados entre manifestantes.  No caso de E.P. a incidência foi em notícias sobre os

atos contra o impeachment, e em J.L. nas notícias dos atos pró-impeachment. Este

fenômeno deve ser tratado com maior atenção nos próximos estudos, uma vez que

parece fácil atribuir um viés de cobertura contra-impeachment que justificaria o recurso

de “desqualificação dos protestos” em Jornalistas Livres, levando em consideração sua

posição ativista contra-impeachment. Contudo, no caso de El País este quadro

aparentemente não é compatível com o modelo de jornalismo de referência que o

veículo segue.

O elemento narrativo que colocou os três portais em equilíbrio de resultados se

fez presente na identificação de personagens (vilão, vítima e herói) coexistindo na

maioria das matérias dos portais. Esta estratégia aponta para o recurso de abordagem do

maior número possível de referências no texto, a fim de construir “ganchos” sólidos que

permitam ao leitor situar-se em todo o processo ocorrido entre 13 e 18 de março. Já a

narrativa de personalização nos aponta uma tendência já vista em outros estudos sobre

impeachment, no qual o destaque de lideranças política emblemáticas como o ex-
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presidente Lula e o Senador Aécio Neves invisibilizam uma das principais personagens,

a presidenta Dilma Rousseff.

O conjunto da framing analysis, realizada através da metodologia multimodal

destacou proximidade nas coberturas de El País e Jornalistas Livres, indicando uma

tendência ao viés de posicionamento dos veículos perante as pautas reivindicadas em

determinados protestos. No entanto, estes resultados devem ser aprofundados e vão

demandar para as próximas pesquisas investigações mais complexas, ao menos em duas

vias: 1) análise do produto jornalístico com corpus de pesquisa ampliado, e 2) a

investigação das rotinas de trabalho pré e pós-produção das coberturas, composta por

entrevistas em profundidade com os profissionais da comunicação.

Apesar disso, a semelhança de práticas entre modelos de jornalismo distintos nos

faz refletir sobre as proximidades e distâncias geradas pelo desenvolvimento acelerado

das comunicações. Naturalmente, nossa análise não tem a pretensão de responder

questionamentos profundos sobre a mudança do “fazer jornalístico”, aqui nos atendo

apenas em localizar possíveis pontos de cruzamento para análises futuras. Sabemos que

uma afirmação contundente acerca dos temas levantados requer a superação de alguns

limites como testes de confiabilidade na codificação das matérias, corpus de análise

restrito no tempo e espaço e um aporte teórico que dê conta da análise do campo da

comunicação e suas transformações na atualidade.
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