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RESUMO 

A partir da interface mídia e política, o artigo tem como objetivo analisar o processo de 

impeachment da Presidenta Dilma Rousseff sob a perspectiva do enquadramento noticioso 

dado pela Folha de S. Paulo, tomando como conceito a centralidade da mídia e atuação dos 

veículos de comunicação como atores políticos. Serão analisadas as notícias publicadas pela 

Folha de S. Paulo sobre o processo de impeachment. Para a pesquisa, o recorte foi definido a 

partir das principais datas referentes ao processo de impedimento: (I) aceitação do pedido; (II) 

aprovação pela continuidade do processo no Plenário da Câmara; (III) aprovação do 

afastamento da Presidenta no Senado Federal; (IV) votação que decidiu pela perda do 

mandato de Dilma Rousseff.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Enquadramento. Comunicação. Política. Impeachment. Dilma 

Rousseff. 

  

1. INTRODUÇÃO 

O artigo tem como proposta analisar o processo de impeachment da presidente Dilma 

Rousseff sob a perspectiva do conceito de enquadramento noticioso. Assim, pretende-se 

analisar o enquadramento midiático realizado pela Folha de S. Paulo, como representação da 

cobertura midiática, tendo em vista a centralidade da mídia, que interfere nos diferentes 

processos e esferas da atividade humana, inclusive, a esfera política (LIMA, 2006; 

TRAQUINA, 2001; PORTO, 2001).  

Mesmo sendo um processo previsto no regime democrático, o impeachment reflete um 

momento político instável para o país e, no caso da ex-presidente Dilma Rousseff, foi 

respaldado em motivações políticas e frágil em suas argumentações jurídicas. Ao analisar a 

democracia brasileira, Santos (1993) afirma que o país se estruturou a partir de uma 

institucionalização precária, já que as regras mudam facilmente e de acordo com os interesses 

dos grupos dominantes. Além disso, o processo democrático brasileiro passou por vários 
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momentos de ruptura, como os golpes militares em 1937 e 1964. Em 1985, iniciou-se 

finalmente o processo de consolidação democrática e o fato de termos chegado à sétima 

eleição presidencial parecia indicar o fortalecimento da democracia, porém a política 

brasileira ainda sobre interferências de grupo dominantes e de interesses dos mesmos.  

Jessé Souza (2016), por sua vez, trata o impeachment da presidente como um golpe 

orquestrado desde as manifestações de 2013 pelas elites. O sociólogo analisa como a direita 

apropriou-se das Jornadas de Junho naquele ano e a partir daí estruturou-se uma tomada de 

poder a partir de uma conjugação de forças políticas de direita oposicionistas aos governos do 

PT, de movimentos sociais conservadores que surgiram na onda do ativismo digital como o 

Movimento Brasil Livre (MBL) e Vem pra Rua, de fortes grupos econômicos (como a Fiesp), 

além de respaldo em agentes do Judiciário.   

O processo de impeachment de Dilma teve grande visibilidade midiática e suscita 

questões importantes em relação ao papel da instância midiática na contemporaneidade. 

Constata-se que, no Brasil, há uma concentração de poder da mídia em poucos conglomerados 

(Lima, 2006). Tal controle horizontal dos meios de comunicação tanto massivos como digitais 

nas mãos de alguns grupos empresariais, familiares e políticos suscita outros 

questionamentos. De que forma a mídia interferiu no processo de impeachment como um 

importante ator político, tomando posicionamentos ao enquadrar os fatos a partir de 

determinadas percepções sobre a política? Como a Folha de S. Paulo retratou os principais 

fatos relativos ao processo de impeachment da presidente Dilma?  

Para o presente artigo procedemos de uma análise de conteúdo das notícias publicadas 

pela Folha de S. Paulo a fim de compreender como foi dado o enquadramento dos discursos 

de Dilma durante o processo de impeachment. Parte-se da compreensão de Bardin (1977), que 

compreende a análise de conteúdo como um método que aplica tanto técnicas quantitativas 

como qualitativas e visa a obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens indicadores que permitam ao pesquisador fazer inferências sobre o 

objeto investigado. Na análise da cobertura do jornal Folha de S. Paulo, pretende-se verificar: 

(1) o enquadramento noticioso de Dilma Rousseff e de seu governo; (2) O discurso construído 

sobre o impeachment – se como um procedimento legal ou um golpe; (3). As temáticas 

relacionadas ao impeachment; (4) O enquadramento da oposição e de Michel Temer. Como 

corpus de análise, foram escolhidas quatro matérias publicadas pelo veículo nas principais 

datas referentes ao processo de cassação: (I) aceitação do pedido; (II) aprovação pela 
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continuidade do processo no Plenário da Câmara; (III) aprovação do afastamento da 

Presidenta no Senado Federal; (IV) votação que decidiu pela perda do mandato de Dilma.  

 

2. A CENTRALIDADE DA MÍDIA 

Ao tratar da interface mídia e política, é imprescindível tratar da centralidade da 

mídia para a política. Segundo Lima (2006), a política nos regimes democráticos é uma 

atividade eminente pública e visível, ou, é o que deveria ser. E é a mídia que define o que é 

público, ou seja, a mídia torna público o que for de seu interesse, com isso para se ter 

visibilidade, a política depende da mídia bem como a mídia depende da política para se pautar 

e até por questões mercadológicas. A partir daí podemos perceber a centralidade da mídia 

para a política, bem como a relação de simbiose tensionada entre os campos. 

É importante trazer as contribuições sobre campos simbólicos de Bourdieu (1986). O 

campo, para o autor, é um espaço de disputa entre dominantes e dominados. E isso se dá tanto 

para o campo da política, como para o campo midiático. Todo campo, segundo Bourdieu, 

almeja a autonomia e o fechamento para si próprio, mas no caso da política o fechamento é 

limitado, já que esse campo precisa se abrir aos simples eleitores. O capital político é uma 

forma de capital simbólico (uma espécie de crédito especial), já que para se chegar ao 

objetivo e chegar ao poder o agente depende da popularidade dentro do próprio campo 

político. Mas Bourdieu destaca que cada vez mais a geração de capital político depende da 

visibilidade nos meios de comunicação, significando uma perda de autonomia para o campo 

político.  

O campo midiático pode ser entendido também a partir da contribuição de Adriano 

Duarte Rodrigues. Na perspectiva de Rodrigues (1990, p. 202), a razão de ser do campo das 

mídias é constituída pelas funções de mediação. A atuação das mídias na sociedade envolve a 

publicização de informações, a tematização de agendas, a construção de cenários, enfim, 

ações que garantem a existência pública de um acontecimento. O campo das mídias detém 

então as modalidades de acesso, presença, circulação e permanência das diversas entidades na 

dimensão pública, o que conduz a realidade hoje ser confundida cada vez mais com aquilo 

que é midiatizado. Segundo Rodrigues, o campo da comunicação autonomiza-se a partir da 

emergência da modernidade e passa a ocupar o espaço de centralidade na vida social. A 

instância comunicativa mediática evoca a tarefa de servir de mediação dos campos sociais, 

onde estes buscam visibilidade e transparência. Por isso, a política hoje para se realizar tem 

que recorrer à esfera mediática.  
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Segundo Miguel (2003), a visibilidade nos meios de comunicação é importante para 

o reconhecimento público, ou seja, para o crescimento na carreira política, deve-se ter essa 

visibilidade, que é alterada ou reafirmada pelos meios de comunicação. Miguel afirma que a 

mídia interfere na estruturação da carreira política já que influencia na produção de capital 

político. A partir do momento em que o indivíduo com alta visibilidade midiática pode 

conquistar cargos mais elevados na carreira política, a mídia torna-se uma fonte de capital 

político. O autor nomeia essa relação complexa entre mídia e política como “simbiose 

tencionada”. 

Segundo Miguel, a compreensão da relação da mídia e política não deve ser simplista 

como consideram muitos estudos acadêmicos. A própria mídia reforça a ideia de irrelevância 

ao considerar a objetividade do jornalismo e o caráter apolítico do entretenimento que essa 

oferece aos telespectadores. Para o autor, há duas posturas sobre a relação mídia e política: a 

primeira nega a presença política nos meios de comunicação enquanto a outra é incapaz de 

perceber a lógica especificamente política que cada vez mais precisa passar pelos canais da 

mídia, mas não está subsumida a eles. O que o autor quer dizer é que um depende do outro. 

São dois campos distintos mais sobrepostos. Miguel usa então a ideia de Bourdieu e explica 

que os diferentes agentes, que participam desses campos (mídia e política), disputam o acesso 

às posições dominantes no campo, buscando valorizar seus atributos diante de seus 

concorrentes. Essa luta pelo poder faz com que se coloque em jogo a estrutura do campo. 

Com isso, fica mais fácil para entender as esferas da política e da mídia, ambas guiadas por 

lógicas diferentes, mas que se interferem. 

 

3. O PERSONALISMO E A ESPETACULARIZAÇÃO 

 O processo teatral, dramatúrgico e espetacular que os campos sociais assumem está 

relacionado à lógica espetacular da mídia. Antes de entrar na discussão da espetacularização 

propiciada pela mídia, é importante tecer considerações acerca do trabalho de Erving 

Goffman (2013), que argumenta que a vida social é tecida por interações sociais pautadas 

num jogo de representação social e teatral. Os indivíduos exercem papéis e, no jogo de 

interações, mudam de máscaras sociais conforme o processo de interlocução.  

Gomes (2004), por sua vez, explica que a política, para sobreviver, precisa se 

acomodar à lógica da cultura midiática, que é regida por uma natureza espetacular. Entende-se 

por espetacularização, sob a ótica do autor, o fato de a mídia acionar três subsistemas: a 

diversão, o drama e a ruptura das regularidades. Tudo o que entra na mídia precisa atender a 
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um desses subsistemas. A política, então, torna-se mais dramatizada, porque se vive da 

criação de fatos novos e surpreendentes. Além disso, mesmo quando se tem uma onda de 

denúncias e escândalos, não deixa de ser divertida. 

Esta relação entre a política e a mídia gera processos, como o personalismo e a 

espetacularização da política. Debord (1997), que tem uma visão bem crítica em relação ao 

capitalismo e à indústria cultural, afirma que a mídia se constitui como um forte elemento na 

vida da sociedade. Segundo o autor, por meio do processo de alienação, conceito apropriado 

da visão marxista, a mídia impõe a sociedade à passividade. Por isso, a opinião pública 

desaparece em meio ao cenário dominado pelas informações midiáticas. 

Para Debord, os meios de comunicação de massa atuam na espetacularização, pois a 

ficção nesses meios se mistura com a realidade. Para Gomes (2004), o jornalismo político 

destaca-se nessa prática de usar a teatralização ao empregar, por exemplo, o uso de músicas 

em campanhas ou até o discurso informal que é utilizado de forma não autêntica por muitos 

políticos ou candidatos. Segundo Gomes, há um crescente interesse do jornalismo atualmente 

pela dramatização, principalmente depois da televisão. Gomes afirma que se o jornalismo 

busca desqualificar algumas encenações protagonizadas por políticos é porque ele mesmo 

quer controlar o espetáculo político.  

A opinião pública se constrói através dos meios de comunicação. E os mass media, 

para Gomes, atuam como vitrines da indústria cultural. A mídia busca grandes audiências por 

meio da espetacularização, utiliza o poder de interferência na opinião pública para lucrar, 

vendendo a notícia e interferindo em setores importantes da sociedade como a política. O 

cenário político é mediado pelos mass media que não retratam a realidade, mas sim criam 

versões da realidade a partir de interesses editoriais, políticos e econômicos. 

Para Gomes (2004), a cultura midiática é gerada diante de condições sociais que os 

meios de comunicação oferecem ao público ao emitir informações. Por isso, somente é 

possível compreender todo o processo de ligação entre espetáculo e sociedade se analisar 

efetivamente o processo cultural e de valores da sociedade. Com isso, percebe-se que a 

importância desse tema para a interface mídia e política é a discussão da forma como os 

discursos políticos são construídos e lançados na mídia, pois a mídia é apenas mais um agente 

da espetacularização, juntamente com a cultura, e a política. 

Junto ao processo de espetacularização, a mídia intensifica o caráter personalista da 

vida pública. Nesse sentido, Manin (1995) destaca o personalismo na vida política 

contemporânea. Segundo o autor, na sociedade atual os partidos políticos ficam em segundo 
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plano, perdendo espaço para o voto. Assim, o eleitor na atual sociedade é influenciado pela 

imagem do líder, da pessoa. Essa característica cria uma crise de representação, com baixa 

identificação do eleitor com os partidos e com organizações como os sindicatos, por exemplo. 

Esse fator resulta em uma instabilidade eleitoral e ao mesmo tempo fortalece a mídia, que 

hoje acaba tomando o lugar que antes era dos partidos, fazendo assim, com que o campo 

político vá perdendo cada vez mais sua autonomia diante do campo midiático.  

Manin destaca que antes os partidos políticos se preocupavam em apresentar o plano 

de governo e se comprometiam a cumpri-lo caso chegassem ao poder. Porém, segundo 

Manin, nos dias atuais, a estratégia eleitoral dos candidatos e dos partidos fundamenta-se, em 

vez disso, na construção de imagens vagas que projetam a personalidade dos líderes. O autor 

aponta que como consequência dessa personalização as eleições já não têm mais como foco o 

cidadão e suas reivindicações. Manin cria tipos ideais de democracia representativa e afirma 

que saímos de uma democracia de partidos, que vigorou até os anos 80, para uma democracia 

de público, centrada no papel central da mídia e nos líderes personalistas.  

 

4. O ENQUADRAMENTO NOTICIOSO 

Segundo Porto (2001), o conceito de enquadramento tem sido utilizado para definir os 

“princípios de seleção, ênfase e apresentação” usados por jornalistas para organizar a 

realidade e o noticiário. No caso da cobertura política, os enquadramentos permitem aos 

jornalistas conquistar audiências, organizar e interpretar temas e eventos políticos de forma 

especifica. Para o autor, os enquadramentos noticiosos pautam as conversas e discussões 

sobre problemas sociais e políticos, fazendo com que o enquadramento tenha um importante 

efeito no modo como a audiência interpreta esses problemas. Em uma sociedade como onde 

as pessoas possuem uma baixa escolaridade, por exemplo, essa interpretação tende a ser 

menos crítica. Com isso, o enquadramento dado pela mídia têm uma influência ainda maior. 

Capella e Jamieson (1997), citados por Porto (2001), afirmam que o enquadramento 

do processo político pode ser entendido em termos de um jogo estratégico que contribui para 

fortalecer a teatralidade e o cinismo sobre o mundo da política no público. Enfim, o 

enquadramento seja ele feito por ideologia dos jornalistas ou pela linha editorial da mídia 

exerce um grande poder sobre a opinião pública e consequentemente sobre a política e o 

processo eleitoral.  

Martins (2016) lembra que a objetividade jornalística é um mito e configura-se como 

uma estratégia de mercado. Ao cobrir um acontecimento ou ao elaborar uma notícia, o 
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jornalista carrega consigo uma cultura e valores. Segundo a autora, o fator tempo, as rotinas 

de produção, os critérios de noticiabilidade e os métodos jornalísticos são fatores que 

interferem na construção da realidade. Por isso, verificar o tipo de enquadramento que uma 

notícia tem é necessário, uma vez que a realidade é enquadrada de diversas formas. 

 

5. ANÁLISE DO ENQUADRAMENTO NOTICIOSO DADO PELA FOLHA DE S. 

PAULO 

 

5.1 Metodologia e Corpus de Análise 

Procedemos de uma análise de conteúdo das matérias publicadas pela Folha de S. 

Paulo a fim de compreender como foi dado o enquadramento dos discursos de Dilma durante 

o processo de impeachment tendo em vista a centralidade da mídia na sociedade 

contemporânea. Parte-se da compreensão de Bardin (1977), que compreende a análise de 

conteúdo como um método que aplica tanto técnicas quantitativas como qualitativas e visa a 

obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores que permitam ao pesquisador fazer inferências sobre o objeto investigado. È feita 

em três etapas: (a) pré-analise do material coletado; (b) fase de categorização e (c) fase de 

inferências. Na análise da cobertura do jornal Folha de S. Paulo, pretende-se verificar: (1) o 

enquadramento noticioso de Dilma Rousseff e de seu governo; (2) O discurso construído 

sobre o impeachment – se como um procedimento legal ou um golpe; (3). As temáticas 

relacionadas ao impeachment; (4) O enquadramento da oposição e de Michel Temer.  

Como corpus de análise foram escolhidas quatro matérias publicadas pelo veículo nas 

principais datas referentes ao processo de cassação: (I) aceitação do pedido; (II) aprovação 

pela continuidade do processo no Plenário da Câmara; (III) aprovação do afastamento da 

Presidenta no Senado Federal; (IV) votação que decidiu pela perda do mandato de Dilma 

Rousseff.  

 

5.2 O contexto político 

O governo Dilma que, no início do mandato lidou com altos índices de popularidade e 

utilizou como recurso comunicacional os Pronunciamentos em Cadeia de Rádio e Televisão, 

teve de lidar com um processo inverso a partir de 2012. Quando começaram a ocorrer 

manifestações, as investigações da Operação Lava Jato e com a crise econômica, Dilma teve 

de recorrer a outras estratégias comunicacionais, diante da queda nos índices de popularidade. 

Deve-se levar em consideração a comunicação na internet, porém o público alvo do PT é um 

público com pouco acesso as redes, devido à baixa escolaridade e a baixa renda. Diante desses 
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fatores, Dilma teve que abrir mão dos pronunciamentos, enquanto as coletivas de imprensa 

eram enquadradas de forma negativa pela mídia. Com isso, o governo passou a enfrentar uma 

crise comunicacional que contribuiu para que a população fosse às ruas pedindo o 

impeachment da Presidenta.  

Diante de um contexto político instável, com uma crise entre PT e PMDB, e com os 

desdobramentos da Operação Lava Jato e prisões de petistas, tendo como foco investigações 

ao ex-presidente Lula, o processo de impeachment é aceito pelo presidente da Câmara 

Eduardo Cunha (PMDB), que já havia declarado oposição ao governo. Essa aprovação 

ocorreu após a bancada do PT no Congresso aprovar a continuidade do processo de Eduardo 

Cunha, que é acusado de receber propina no esquema de corrupção da Petrobrás. O pedido de 

impeachment foi requerido pelos juristas: Hélio Bicudo, fundador do PT, Janaina Paschoal e 

Miguel Reale Júnior. O processo é dado às "pedaladas fiscais”, prática atribuída ao governo 

por atrasar repasses a bancos públicos a fim de cumprir as metas parciais da previsão 

orçamentária. 

Em abril de 2016, a Câmara aprovou a comissão que julgaria o processo de 

impedimento de Dilma Rousseff. Por 38 votos a 27, a comissão aprovou no dia 11 a abertura 

do processo de afastamento da presidente e o parecer do relator Jovair Arantes (PTB-GO) que 

foi favorável ao processo. Logo após o processo foi votado pelo plenário da Câmara, por 367 

votos a favor e 137 contra no dia 17 de abril. 

O processo seguiu para o Senado, conforme indica a Constituição. No dia 6 de maio, a 

Comissão Especial do Impeachment no Senado aprovou por 15 votos a 5, o parecer do relator 

Antonio Anastasia (PSDB), que foi favorável à abertura do julgamento de Dilma Rousseff. 

Após essa decisão, foi aberta a votação no plenário do Senado que aprovou com 55 votos a 

favor e 22 contrários o afastamento da Presidente Dilma Rousseff. Após essa decisão, Dilma 

fica afastada do cargo por 180 dias e seu vice Michel Temer (PMDB) assume até o 

julgamento final que decidirá se Dilma Rousseff deixará ou não a Presidência da República.  

Outra votação no Senado aconteceu no dia 10 de agosto e terminou com 59 senadores 

a favor do andamento do processo e 21 contrários, um placar ainda mais amplo do que o que 

decidiu o pelo afastamento de Dilma em maio. No dia 29 de agosto Dilma Rousseff foi ao 

Senado se defender das acusações. A Presidenta que estava afastada respondeu a 

questionamentos dos 48 senadores inscritos a fazer perguntas. Como previsto pelo rito no 

senado, no dia 30 de agosto continuaram os debates entre os senadores, advogados de defesa e 

acusação. E no dia 31 de agosto, o plenário do Senado aprovou, por 61 votos favoráveis e 20 
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contrários, o impeachment de Dilma Rousseff. A Presidente afastada foi então condenada sob 

a acusação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal – as chamadas "pedaladas 

fiscais" no Plano Safra e os decretos que geraram gastos sem autorização do Congresso 

Nacional. Porém, Dilma Rousseff não foi punida com a inabilitação para funções públicas. 

Com isso, ela poderá se candidatar para cargos eletivos e também exercer outras funções na 

administração pública. 

 

5.2 Análise de conteúdo da cobertura da Folha de S. Paulo  

 As notícias veiculadas pela Folha de S. Paulo, conforme Quadro I, evidenciam bem o 

papel da mídia como ator político, ao escolher uma determinada angulação, um 

enquadramento, neste caso, desfavorável à imagem do governo Dilma Rousseff (PT) e, 

principalmente, uma imagem negativa da então presidente. Pretende-se analisar as notícias a 

partir das seguintes categorias de análise: (a) a imagem da presidente e do seu governo no 

jornal; (b) a imagem da oposição e do presidente Michel Temer; (c) o impeachment sob a 

ótica da legalidade e as temáticas relacionadas; (d) O caráter teatral e espetacular. 

 

Quadro I – Notícias sobre o impeachment na Folha de S. Paulo 

Data da publicação Título Descrição 

 

2 de dezembro de 2015 

Dilma ataca pedido de 

impeachment e diz que 

não cometeu 'atos ilícitos 

A matéria reforça o ataque de 

Dilma aos adversários, 

reforçam que parte dos 

petistas temiam que o 

processo fosse adiante, o que 

demonstraria a crise 

partidária. 

18 de abril de 2016 Dilma se diz 'injustiçada' 

e afirma estar apenas no 

começo da luta 

 

A matéria destacou no 

discurso de Dilma sua 

posição de vítima, destacou o 

discurso de que a Presidenta 

dizia está sofrendo um golpe.  

 

12 de maio de 2016 

Após receber intimação, 

Dilma diz que cometeu 

'erros', mas não 'crimes' 

A matéria destacou a fala de 

Dilma em que assumia ter 

cometido erros. Destacou 

também no discurso de Dilma 

as sabotagens enfrentadas, 

segundo ela, pelo seu 

governo. 

31 de agosto de 2016 Dilma diz que sofre '2º 

golpe' na vida e que 

Temer terá 'oposição 

incansável' 

A matéria deu destaque aos 

ataques que Dilma fez aos 

adversários. Além disso, 

reforçou o discurso de Dilma 

sobre a perda que viria com o 
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novo governo e que esse ia ter 

que lidar com uma forte 

oposição.  

Fonte: Autores 

 

4.2.1 A imagem da presidente Dilma e do seu governo no jornal 

De acordo com Rodrigues (1990), o campo midiático passou a ocupar um espaço de 

centralidade nas sociedades contemporâneas. Tendo em vista a centralidade da mídia, é 

importante analisar a imagem da presidente Dilma e de seu governo, diante da mídia. Além da 

centralidade da mídia para a política, há um crescente personalismo na política, evidenciado 

na democracia de público, conforme argumenta Manin (1995). Ao analisar as notícias 

relacionadas aos pronunciamentos, percebe-se que a Folha de S. Paulo demonstra uma 

imagem fragilizada da então presidente Dilma. De forma recorrente, o jornal utiliza-se do 

verbo “emocionar” para se referir à fala de Dilma, demonstrando a estrutura psicológica 

abalada da presidente durante o processo de cassação. Diante das matérias, percebe-se que a 

imagem de Dilma está aparecendo fragilizada e desgastada diante do impeachment bem como 

o de seu governo, já que o jornal faz enquadramentos reforçando que a oposição está forte.  

 

Interlocutores da presidente confidenciavam, inclusive, que se o governo não 

conseguir 171 votos para derrubar o pedido de impeachment no plenário da 
Câmara dos Deputados "é melhor mesmo ir para casa" (FOLHA DE S. 

PAULO, 02 de dez. 2015). 
 

As matérias vinculadas à Folha demonstram uma base governista desestabilizada, 

enfraquecendo a imagem do governo Dilma. Ao enquadrar a divisão de opiniões entre os 

petistas, o jornal reforça essa ideia.  

 

Desde o início da semana o governo estava dividido em relação às ameaças 

de Eduardo Cunha. Uma ala buscou convencer os deputados petistas do 

Conselho de Ética a salvar o presidente da Câmara sob o argumento que o 
desgaste político compensava evitar a abertura do processo de impeachment, 

que teria efeitos danosos na economia difíceis de se prever. 

Outra ala, ligada ao ex-presidente Lula, avaliava o contrário. Que o governo 
não podia ficar refém de Eduardo Cunha e defendia o enfrentamento do 

processo. Este é o grupo que considera que, se o governo não tem votos para 

evitar o impeachment na Câmara, é melhor ir para casa. (FOLHA DE S. 

PAULO, 02 de dez. 2015). 
 

Analisando as matérias vinculadas ao Jornal, percebe-se também que há uma tentativa 

de desqualificar o primeiro discurso de Dilma, quando disse que não aceitou “barganhar” 

votos com Eduardo Cunha (PMDB), e que por um motivo de vingança o Presidente da 

Câmara dos Deputados aceitou o pedido de impeachment. “O Palácio do Planalto, porém, 
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trabalhou para que os petistas votassem a favor de Cunha para tentar inviabilizar a abertura do 

processo de impedimento de Dilma” (FOLHA DE S. PAULO, 02 de dez. de 2015).  O Jornal 

enquadrou na cobertura dos pronunciamentos o momento de crise econômica do governo 

Dilma e a preocupação da base governista com o crescimento da crise diante do impeachment, 

reforçando uma imagem negativa diante da situação econômica.  

 

O temor do governo, neste momento, é com os efeitos imediatos da decisão 
de Cunha sobre a economia e o mercado financeiro. A expectativa é de forte 

alta do dólar nesta quinta-feira (03) e de queda das Bolsas de Valores. 

Isto, na avaliação da equipe econômica, será muito ruim num momento de 
forte retração da economia, o que pode piorar ainda mais a situação do 

governo, aprofundando a recessão também no próximo ano.  (FOLHA DE S. 

PAULO, 02 de dez. 2015). 

 

O Jornal também traz uma imagem fragilizada do ex-presidente Luís Inácio Lula da 

Silva, enquadrando a matéria de forma que sugere que Lula estava sem esperança em relação 

ao processo de impedimento: “Ao lado da sucessora, Lula parecia apático. Aplaudiu poucas 

vezes e estava bastante abatido” (FOLHA DE S. PAULO, 12 de maio de 2016).  Observa-se, 

diante dos enquadramentos do Jornal, uma imagem negativa do governo Dilma, juntamente 

com uma imagem fragilizada da Presidenta que enfrentava uma crise política e econômica. 

Recorrendo à discussão sobre a centralidade da mídia para os campos sociais, pode-se 

analisar de que forma há uma disputa de sentidos em relação ao impeachment. Se em sua fala 

Dilma procurou utilizar o espaço midiático para apresentar a versão de que se tratava de um 

golpe e de que estava sendo destituída por Cunha e por parlamentares que não tinham 

legitimidade por serem acusados de corrupção, na Folha a versão é diferente, seguindo a linha 

dos grandes veículos noticiosos. O Jornal trata a ex-presidente e o PT como políticos que 

fizeram um acordo com Cunha e buscam retratar o impeachment como um processo legal.   

4.2.2 A imagem da oposição e do presidente Michel Temer 

Ao tratar da imagem da oposição, o Jornal utiliza-se verbo “atacar” ou “provocar” toda 

vez que se refere à fala de Dilma direcionada aos opositores. Faz um enquadramento negativo 

de Dilma diante da oposição. Ao tratar de Eduardo Cunha (PMDB) especificamente, o jornal 

adota um enquadramento negativo diante do político, como percebemos nesse parágrafo:  

 

Acusado de corrupção e lavagem de dinheiro e suspeito de esconder contas 

na Suíça, o presidente da Câmara deflagrou o processo de impeachment 
contra Dilma depois que três deputados do PT, o partido da presidente, 

afirmaram que não votariam a favor do mandato do peemedebista no 

processo de Conselho de Ética na Câmara. (FOLHA DE S. PAULO, 02 de 
dez. 2015). 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/12/1713918-bancada-petista-decide-votar-contra-cunha-no-conselho-de-etica-da-camara.shtml
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Analisando as notícias da Folha de S. Paulo, percebe-se que, ao tratar da imagem de 

Michel Temer (PMDB), há um enquadramento positivo em comparação à imagem de Dilma. 

“Dilma fez um discurso duro contra o vice-presidente Michel Temer (PMDB)” (FOLHA DE 

S. PAULO, 18 de abr. 2016). Percebe-se que a imagem de Dilma foi construída de forma 

negativa, como se ela estivesse fazendo um discurso exagerado ao falar de Temer (PMDB).  

Pode-se analisar aqui, a partir das contribuições de Goffman (2013) e Gomes (2004), 

de que a disputa política ganha uma dimensão teatral e espetacular. Se Dilma constrói a sua 

imagem de uma heroína que venceu a ditadura e agora luta contra um novo golpe, a imprensa 

procurar enquadrar a presidente e o seu partido PT como vilões num enredo maniqueísta. Os 

petistas estariam sendo julgados pelos erros cometidos, como os casos de corrupção. Nesse 

sentido, a imprensa tem o seu papel de ator político e sentencia, ao tratar o processo como um 

impeachment legítimo. O jornal paulista tratou a fala de Dilma como uma representação falsa 

(Goffman, 2013), já que não referenda o discurso da presidente, mas procura afirmar que ela 

não apresentou todas as informações, como sobre possíveis acordos entre PT e Cunha.  

4.2.3 O impeachment sob a ótica da legalidade e as temáticas relacionadas 

Contrapondo ao discurso de Dilma, a Folha de S. Paulo faz um enquadramento do 

processo de impeachment como sendo um processo legal, previsto na Constituição federal. 

Em matérias vinculadas ao Jornal, explica-se o processo de impeachment e o rito que 

direcionaria o processo. Ao se referir as falas de Dilma afirmando se tratar de um golpe, o 

jornal busca enquadrar de forma a confirmar ser um enquadramento do discurso de Dilma e 

não do Jornal. As notícias veiculadas no Jornal utilizam-se de termos como “condenação” e 

“ré” ao tratar do impeachment, dando um enquadramento de legalidade ao processo. 

 

Por 61 votos a 20, o Senado condenou a petista por crime de 

responsabilidade pelas chamadas "pedaladas fiscais", que são o atraso no 

repasse de recursos do Plano Safra a bancos públicos, e pela edição de 

decretos de créditos suplementares sem aval do Congresso. (FOLHA DE S. 
PAULO, Senado cassa mandato de Dilma; Congresso dará posse efetiva a 

Temer, 31 de agosto de 2016). 
 

Conforme citado anteriormente, Martins (2016) afirma que a objetividade jornalística 

é um mito e configura-se como uma estratégia de mercado. O enquadramento, segundo a 

autora, revela uma escolha editorial por determinadas versões do real. Por isso, verificar o tipo 

de enquadramento que uma notícia tem é necessário, uma vez que a realidade é enquadrada de 

diversas formas. A Folha trouxe diversos temas relacionados ao impeachment em suas 

matérias, enquadrando principalmente a crise econômica que o país enfrenta, a Operação 
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Lava Jato, com enfoque nas investigações que envolvem o PT, bem como Temer (PMDB) 

que viria a ser o novo Presidente, caso Dilma perdesse oficialmente o mandato.  

4.4.4 O caráter teatral e espetacular 

Quanto à dimensão teatral e espetacular da mídia (Gomes, 2004; Goffman, 2013), 

observa-se que a Folha trouxe personagens em suas matérias, como Temer, Cunha, Dilma e 

Lula. Diante do discurso e do enquadramento dado nas matérias, podemos analisar que Temer 

assume o papel de mocinho, que vem para salvar o Brasil de Dilma, Cunha e Lula. A Folha 

buscou dramatizar o impeachment enquadrando falas de Dilma referentes ao momento em 

que teve que lutar durante a ditadura militar e ao mesmo tempo, dramatizou as acusações 

feitas por Dilma a Temer: “Em pronunciamento nesta segunda (18), a petista disse que 

nenhuma democracia aceitaria comportamento como o de Temer: "A sociedade não gosta de 

traidores” (FOLHA DE S. PAULO, 18 de abr. 2016). Em busca da dramatização, a Folha 

trouxe nas matérias descrições sobre o abatimento de políticos: “Ao lado da sucessora, Lula 

parecia apático. Aplaudiu poucas vezes e estava bastante abatido” (FOLHA DE S. PAULO, 12 

de maio de 2016).   

Pode-se analisar também que a Folha buscou trazer a ruptura das regularidades ao 

apresentar questões de bastidores para as matérias.  

 
Segundo a Folha apurou, antes de divulgar oficialmente sua decisão, 

Eduardo Cunha telefonou para o vice-presidente Michel Temer (PMDB-SP) 

para comunicá-lo que estava aceitando a tramitação do pedido de 
impeachment contra Dilma. Até as 19h30, Temer ainda não havia 

conversado com a petista sobre o assunto. (FOLHA DE S. PAULO, 02 de 

dez. 2015) 
 

Percebe-se que, ao construir um enredo e personagens para o processo de 

impeachment, a Folha é também um ator que interfere nos processos, assumindo um 

posicionamento claro a favor da oposição em defesa do impeachment da presidente. Para isso, 

é fundamental utilizar a narrativa jornalística ao enquadrar os pronunciamentos de Dilma a 

partir de um enfoque crítico, que serviu para reforçar o discurso oposicionista.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de um contexto político instável, com uma crise entre PT e PMDB, e com os 

desdobramentos da Operação Lava Jato e prisões de petistas, tendo como foco investigações 

ao ex-presidente Lula, o processo de impeachment é aceito e o Governo tem de elaborar 

estratégias de comunicação para enfrentar o processo de cassação, diante de uma mídia que 

sempre buscou enquadrar negativamente a imagem da presidente. Dilma adotou então um 

discurso de legalidade, de que foi eleita com 54 milhões de votos e que o impeachment era 
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um golpe parlamentar. Em contrapartida, o jornal Folha de S. Paulo adotou o discurso de que 

o impeachment era um instrumento legal e um processo previsto na Constituição. Percebe-se 

também que a Folha associou muitas matérias tratando da crise econômica no Brasil e a crise 

do PT com as bases governistas, gerando um enquadramento negativo a um governo já 

enfraquecido diante de um processo de impeachment. 

Ao trazer uma pesquisa que discute o enquadramento dado a um processo político tão 

importante quanto o impeachment de um presidente, busca-se uma discussão sobre a 

influência da mídia no processo político e na opinião pública em geral. Tendo em vista a 

centralidade da mídia, é importante discutir a influência da mídia na opinião pública que 

contribuiu em parte para o processo de cassação da então presidente Dilma. Percebe-se que, 

no caso da cassação da petista, conforme aponta a análise, a imprensa passou a tratar de forma 

negativa as ações do governo e a tratar como um ato legal e legítimo o processo de 

impeachment.  

Trazendo o conceito de enquadramento noticioso, que define, segundo Porto, os 

princípios de seleção, ênfase e apresentação usados por jornalistas para organizar a realidade e 

o noticiário, percebemos que a Folha de S. Paulo buscou enquadrar o governo Dilma como 

um governo enfraquecido, sem base consolidada para conseguir governar. Ao mesmo tempo o 

jornal enfatizou que crise econômica somente seria superada se tivesse um governo com uma 

base de aliados forte e consolidada.  

Trazendo a análise da cobertura midiática para a lógica teatral e espetacular, devemos 

entender que a mídia busca grandes audiências por meio da espetacularização (GOMES, 

2003). O impeachment e a crise do governo Dilma tiveram uma cobertura espetacular pela 

mídia, que a todo tempo buscava cobrir as votações no Congresso, por exemplo, ao vivo. E 

essas votações tornaram-se “encenações espetaculares” no ambiente midiático, oscilando 

entre a ideia da ruptura das regularidades (o impeachment), da diversão (situações que 

beiraram o grotesco durante a votação do impeachment na Câmara, por exemplo) e da 

dramatização (o processo tornou-se um enredo maniqueísta, em que Dilma e o PT tornaram-

se vilões).  

Os resultados apresentados no artigo refletem um recorte, diante da amplitude dos 

veículos de comunicação de massa no Brasil, por isso a pesquisa teve como objetivo 

enriquecer o debate sobre a interface mídia e política. A intenção também é trazer reflexões 

sobre a influência da mídia na política na sociedade contemporânea bem como a influência 

midiática em um processo político tão importante como o impeachment.  
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