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Resumo 

O objetivo desta pesquisa é identificar como El País, The Guardian e The New York Times 

realizaram a cobertura das eleições presidenciais no Brasil, em 2018. Para tanto, além 

de um breve histórico sobre as animosidades político-partidárias no país, será realizada 

revisão bibliográfica acerca dos conceitos retratados nesta pesquisa, em especial o de 

jornalismo político e como este campo do jornalismo especializado se processa nas 

democracias. Desta forma, seu corpus documental será restrito à cobertura da semana 

que antecedeu a disputa, ou seja, textos que compreendem o segundo turno da eleição, 

cuja observação pretende lançar um olhar crítico através de metodologias de análise 

quantitativa e qualitativa de conteúdo para traçar o perfil das fontes de informação 

utilizadas e as relações desta produção com o jornalismo interpretativo. Esta pesquisa 

busca ainda identificar o perfil do presidente eleito – incluindo os textos produzidos por 

estes veículos um dia após o anúncio do resultado da disputa eleitoral – com a intenção 

de demonstrar se as produções jornalísticas analisadas buscaram por imparcialidade. 

 

Palavras-chave: jornalismo político, fontes de informação, eleições Brasil 2018, The 

Guardian, jornalismo interpretativo 

 

  



11 

Abstract 

The purpose of this research is to identify how El País, The Guardian and The New York 

Times covered the presidential elections in Brazil in 2018. For this purpose, in addition 

to a brief history of political and party animosities in the country, a bibliographic review 

will be carried out about the concepts portrayed in this research, especially the political 

news and how this field of specialized journalism takes place in democracies. In this way, 

your documentary corpus will be restricted to the coverage of the week preceding the 

dispute, that is, texts that comprise the second round of the election, whose observation 

intends to cast a critical eye through quantitative and qualitative content analysis 

methodologies to outline the profile of the sources of information used and the relations 

of this production with interpretive journalism. This research also seeks to identify the 

profile of the president-elect - including the texts produced by these vehicles one day 

after the announcement of the result of the electoral dispute - with the intention of 

demonstrating if the journalistic productions analysed did seek for impartiality. 

 

Key-words: political news, information sources, Brazil 2018 elections, The Guardian, 

interpretive journalism 
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Introdução 

No auge da corrida eleitoral pela presidência do Brasil, em 2018, uma inquietação pairou 

não apenas sobre as cabeças dos maiores críticos e analistas políticos, mas também por 

sobre as nuvens virtuais das redes sociais. A novidade sobre a disputa era o uso da 

internet como palco. Mas não apenas. Todo seu roteiro fazia desta inquietação um golpe 

implacável sobre a mídia tradicional.  

A opinião pública expressava diversos questionamentos sobre a capacidade de 

gerenciamento do país dos então candidatos Jair Bolsonaro do PSL (Partido Social 

Liberal) e Fernando Haddad do PT (Partido dos Trabalhadores) – para citar somente 

aqueles que estiveram no topo da disputa no segundo turno – mas sua resposta vinha 

pela internet e não pela televisão. A improbabilidade de o povo brasileiro escolher entre 

um em detrimento do outro; a existência de um sentimento de antipetismo; ou, o 

desespero da classe média por um novo governo petista; foram questões ressaltadas e 

alimentadas por órgãos de comunicação em alguma medida. Não raro, pode-se observar 

que os argumentos apresentados por indivíduos comuns em seus debates nas redes 

sociais estavam respaldados em matérias produzidas por veículos de comunicação, em 

textos de opinião, ou textos sem qualquer outra fonte crível que lhes concedesse 

autoridade sobre o tema. O uso de fake news1 marcou a campanha de Bolsonaro e se 

multiplicou exponencialmente graças a um aplicativo para troca de mensagens muito 

famoso no Brasil, o WhatsApp.  

Fora da disputa, os mais variados veículos de comunicação ao redor do mundo tiveram 

de se posicionar na cobertura do fato: as eleições presidenciais brasileiras de 2018 após 

quatro mandatos do PT – tendo sido o último, de Dilma Rousseff, interrompido por um 

processo de impeachment ou impedimento sob a acusação de crimes de 

responsabilidade. Compreendendo que o Brasil ocupe uma posição de relevância 

internacional, como se daria então a cobertura deste importante momento para o país 

 

1 Segundo Ciro Marcondes Filho (2019) em “As fake news e a nova ordem (des)informativa na era da 
pós-verdade” (p.18) consideramos fake news como a contaminação da opinião pública através da 
fabricação de notícias e informações falsas, sem considerar, no entanto, que fake news não são apenas 
fake news, ainda segundo o autor. 
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por parte dos veículos de comunicação internacionais?  

A presente pesquisa pretende compreender como foi realizada a cobertura das eleições 

para a presidência do Brasil em 2018 a partir de três veículos de comunicação 

internacional tradicionais: El País, um periódico espanhol fundado em 1976 que desde 

2013 tem cobertura em português dentro do território brasileiro; The Guardian, criado 

em 1821, um produto do grupo Guardian Media que tem sede no Reino Unido e longa 

abordagem sobre os temas brasileiros; e, finalmente, The New York Times, fundado em 

1851, com sede na cidade de Nova Iorque, o grande vencedor de prêmios Pulitzer tem 

tradição na cobertura política e é considerado um dos grandes periódicos de referência 

norte-americanos. O objetivo desta análise é compreender de que forma a imprensa 

internacional avaliou as eleições brasileiras de 2018, a que fontes recorreu para a 

produção de suas matérias e de que forma suas narrativas refletiram, em especial, o 

perfil do candidato Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente eleito. 

Através de um breve histórico da política brasileira, o Capítulo 1 desta pesquisa 

pretende construir uma reflexão sobre como o PT de Haddad e o PSL de Bolsonaro 

chegaram ao topo da disputa presidencial daquele ano. Para tanto, o resgate pretendido 

tem seu início na abertura política da década de 1980 observando como os partidos 

retomam a vida pública e como as práticas democráticas são devolvidas à população. A 

construção da Constituição de 1988 e como a trajetória sinuosa da política brasileira, de 

vivência democrática bastante jovem, foi preenchida por altos e baixos, vivenciando 

momentos de extremo otimismo e profundas crises político-econômicas. 

Em seu Capítulo 2, esta pesquisa propõe uma discussão teórica através da revisão da 

literatura sobre o jornalismo político no intuito de compreender suas nuances e 

características, sem com isso pretender esgotar seu debate. Através da compreensão 

deste campo do jornalismo especializado que se destina à observação da vida política 

nacional e internacional, a discussão parte do conceito sobre o que é política e 

jornalismo e como este campo aproxima as duas percepções. Os dilemas deontológicos 

da prática jornalistica e seu impacto na produção das notícias e o viés mercadológico 

como uma questão a ser levada em conta, são alguns dos fatores importantes que 

conduzem os questionamentos deste Capítulo que sugere ainda a problemática 
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envolvendo as fontes de informação e o jornalismo interpretativo. Seria o jornalismo 

político dependente de suas fontes ou os textos deste campo podem ser livremente 

opiniativos ao trazer análises enviesadas da realidade retratada pelo veículo de 

comunicação que produz a mensagem?  

Na tentativa de responder a estas e às grandes questões orientadoras que motivaram 

esta pesquisa, é que o Capítulo 3 se destina. Nele, serão analisados os vinte e um (21) 

textos jornalísticos produzidos pelas coberturas internacionais de El País, The Guardian 

e The New York Times ao longo da semana que antecede o segundo turno das eleções 

brasileiras de 2018, incluindo o dia de votação e o dia seguinte ao resultado. Identificar 

o nível de interesse desses veículos em relação ao tema e perceber quais foram as 

características de sua abordagem, que fontes de informação foram utilizadas e de que 

forma elas contribuem para a construção de uma narrativa mais ou menos 

interpretativa, são algumas das intenções deste Capítulo. 

Finalmente, a conclusão desta pesquisa tem por objetivo traduzir em palavras este 

episódio da história política brasileira recente sob um olhar de distanciamento, um olhar 

exterior ao momento de polarização política vivido pelo Brasil nesta ocasião. A análise 

comparada através dos resultados deste estudo de caso aponta para uma linha editorial 

com um mesmo enquadramento, o que nos leva a refletir sobre que agendas políticas o 

mundo se propõe a discutir e como suas abordagens constroem narrativas e 

personagens neste cenário. Ao contrário do que se poderia imaginar, os três veículos 

que exploraram variadas fontes de informação abordaram a imagem de Bolsonaro de 

maneira crítica, atrelando sua figura à extrema direita negativamente, identificando-o 

como um ditador. 
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1. Um breve histórico do cenário político 

Foi a sociedade, mobilizada nos colossais comícios das Diretas-já, que, pela 

transição e pela mudança, derrotou o Estado usurpador. Termino com as 

palavras com que comecei esta fala: a Nação quer mudar. A Nação deve mudar. 

A Nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política 

da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito: 

– Mudar para vencer! Muda, Brasil! (Muito bem! Muito bem! Palmas 

prolongadas.)2 

 

Em 1988, a constituição brasileira, como a conhecemos hoje, é promulgada diante do 

poderoso discurso de Ulysses Guimarães3, um dos maiores expoentes políticos do país. 

O cenário pós-ditadura militar era de esperanças, uma  vez que o regime que governara 

o país por praticamente 21 anos (de 1964 a 1985) teve períodos de extrema 

radicalização e seu ápice tipificado com a edição do AI 5 (Ato Institucional Nº5), emitido 

pelo então presidente Artur da Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968. A história que 

se segue a partir de então é bastante recente e este capítulo não tem como pretensão 

fazer um resgate completo deste período histórico, mas, como nas palavras do professor 

José Mattoso (1997), em A História da Escrita: Teoria e Métodos, “a História não é a 

comemoração do passado, mas uma forma de interpretar o presente” (p. 22). Portanto, 

pontuar questões fundamentais que orientem o raciocínio para que possamos 

compreender de que maneira PT e PSL chegam ao cenário de disputa presidencial em 

2018. Para tanto, o que se pretende é fazer uma breve revisão histórica através deste 

capítulo, começando pela abertura política da década de 1980, culminando nos partidos 

em questão com breve observação de sua trajetória.  

 

2 Trecho final extraído do discurso de Ulysses Guimarães. 
3 Ulysses destacou-se também por liderar novas campanhas pela redemocratização, como a das eleições 
diretas, a “Diretas Já”. Em 1987, tomou posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte, 
responsável por estabelecer nova Constituição democrática para o Brasil após 21 anos sob ditadura 
militar. A ilustre figura acaba morrendo em um misterioso acidente aéreo em 1992. Disponível em 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/discursos-em-
destaque/serie-brasileira/decada-1980-89/biografia-ulysses-guimaraes  

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/discursos-em-destaque/serie-brasileira/decada-1980-89/biografia-ulysses-guimaraes
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/discursos-em-destaque/serie-brasileira/decada-1980-89/biografia-ulysses-guimaraes
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No ano de 1979, ainda durante a ditadura militar, a anistia política possibilita o retorno 

ao país dos líderes políticos e dos militantes de maior proeminência que haviam sido 

exilados enquanto, concomitantemente, a reforma partidária extingue Arena (Aliança 

Renovadora Nacional) e MDB (Movimento Democrático Brasileiro), permitindo a criação 

de novas legendas, ou agremiações. Era o fim do bipartidarismo do período autoritário. 

A poderosa simbologia que o momento trazia era de novos ares, de democracia. Logo, 

em 1980, foram criados o PDS (Partido Democrático Social), o novo partido governista, 

PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), PTB (Partido Trabalhista 

Brasileiro), PT, PP (Partido Popular) e PDT (Partido Democrático Trabalhista) (Ferreira, 

Batista, & Stabile, 2008). No mesmo ano, o Congresso aprovava um projeto governista 

que restabelecia a eleição direta, mas apenas para governadores neste momento. Faz-

se preciso destacar que foi o general Ernesto Geisel (presidente de 1974 a 1979) um dos 

militares que integravam o grupo favorável à devolução gradual dos poderes civis ao 

estado brasileiro, que teria afirmado estar disposto a promover um processo "lento, 

gradual e seguro” (Fausto, 2006, p. 489) de abertura democrática. Segundo Gaspari 

(2003), Geisel não era exatamente um democrata, “queria mudar apenas porque tinha 

convicção de que faltava ao regime brasileiro estrutura e força para se perpetuar” 

(p.14). Não atoa as mudanças políticas registradas no ano de 1979 abririam caminho 

para a redemocratização, consolidadas por João Figueiredo, o último militar a ocupar a 

presidência do país (de 1979 a 1985). 

Em 1982, o poder Legislativo tem parte das suas prerrogativas devolvidas. Em novembro 

do mesmo ano haveria eleições ainda indiretas e a oposição conquistaria maioria na 

Câmara dos Deputados ao eleger 10 governadores, 9 do PMDB e 1 do PDT. O PDS 

permaneceria como majoritário no Senado, com 12 dos 22 governos estaduais, 

garantindo ao governo maioria no Colégio Eleitoral, dispositivo responsável pela eleição 

do presidente da República naquele momento. Note, no entanto, que ser oposição não 

significa alinhamento ideológico contrário ao grupo que ocupa o poder. Neste contexto, 

muito pelo contrário. O PMDB, partido conservador de direita, disputava a atenção 

popular no sentido de garantir que o poder permanecesse nas mãos das elites financeira 

e política do país sem significar com isso uma mudança paradigmática da política para 
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oferecer ao Brasil a estabilidade necessária segundo a qual a democracia, tão jovem, 

poderia frutificar em segurança.  

Em 1983, as rápidas mudanças no cenário político despertaram na população uma 

iniciativa política afirmativa, um movimento que ficaria conhecido como "Diretas Já". 

Artistas e lideranças políticas somaram-se ao movimento que mobilizou multidões 

jamais vistas no Brasil até então. Entretanto, segundo Boris Fausto (2006) em História 

do Brasil foi o PT que considerou como sua prioridade promover as eleições 

presidenciais no país estimulando assim uma resposta do PMDB no mesmo sentido. As 

Diretas, então, ganharam maior pujança em 1984 e registrou comícios que se 

assemelhavam a shows e pediam por eleições diretas para a presidência. As 

manifestações começaram a reunir cerca de 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro e 1,7 

milhão em São Paulo. Entretanto, e mesmo com tamanha pressão popular, a Emenda 

das Diretas foi derrotada no Congresso no dia 25 de abril do mesmo ano. Mesmo assim, 

o historiador Luiz Felipe de Alencastro (2014) em seu artigo ressalta “não há como evitar 

a constatação: foi graças ao voto popular que a ditadura foi acuada, batida e, por fim, 

derrubada.” 

Em meio a todo este processo uma figura política ganhou destaque ainda maior e 

rapidamente foi apelidada de novo «pai dos pobres»4, Tancredo Neves. Ele que já havia 

demonstrado sua liderança e favoritismo, ganha as eleições presidências indiretas de 

1985. Entretanto, é internado às vésperas da posse e não retorna do hospital para 

exercer o cargo como primeiro presidente civil após a ditadura militar, deixando para 

seu vice, o senador José Sarney, a presidência da república (de 1985 a 1990). É sob a 

gestão de Sarney que o Brasil conquista sua carta magna, e não apenas isso, a década 

de 1980, apesar de ser referenciada historicamente como a década perdida em função 

dos altíssimos índices de inflação e endividamento brasileiros, passa a ter extrema 

importância para a compreensão de seu sistema político hoje, bem como a dinâmica 

que se estabelece entre os partidos.  

Ainda em 1985, as eleições diretas para as prefeituras foram restabelecidas com sucesso 

 

4 Termo que havia sido usado para referenciar Getúlio Vargas (presidente de 1930 a 1945).  
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graças a uma emenda constitucional. Os analfabetos passaram a ter seu direito a voto 

garantido e as regras para a criação de novas legendas acabaram sendo flexibilizadas 

possibilitando a criação de novos partidos. A aspiração democrática era tamanha, que 

os partidos PCB (Partido Comunista Brasileiro), PCdoB (Partido Comunista do Brasil) e 

PSB (Partido Socialista Brasileiro) voltam a legalidade e ainda no fim do mesmo ano o 

Congresso aprova a emenda que cria a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar 

a (atual) constituição brasileira. 

A Constituição Brasileira nasce em 5 de outubro de 1988 e seu caráter democrático e 

pluralista se expressa de diversas formas, como por exemplo, ao aceitar emendas 

populares, afirmar a independência entre os três poderes e garantir eleições diretas em 

todos os níveis. A “Constituição Cidadã” (de Carvalho, 2001), como ficou conhecida, 

garantiu ainda: horário eleitoral gratuito; o direito ao voto de analfabetos e maiores de 

16 anos; demarcação de terras indígenas; direito à greve, organização sindical e 

partidária; além de outros direitos individuais e trabalhistas. Finalmente, após 21 anos 

de governo autoritário o povo brasileiro iria às urnas em 1989 para eleger seu presidente 

de forma direta. 

Talvez seja fácil perceber no Brasil um exemplo de jovem democracia. Se deixarmos de 

contabilizar todos os anos dedicados à abertura política para que o primeiro presidente 

– pós ditadura militar – fosse eleito de maneira direta, estaríamos falando de apenas 30 

anos de sua história recente. Mas democracia não é apenas a possibilidade de escolha 

do presidente, ela se reflete em toda possibilidade criada graças ao avanço do intelecto 

humano e seu impacto nas vidas individuais e pública se traduz em escolha (de 

Tocqueville, Mansfield, & Winthrop, 2012).  

Pragmaticamente, nos anos subsequentes, o Brasil experimenta os governos de 

Fernando Collor de Mello (de 1990 a 1992), eleito pelo PRN (Partido da Reconstrução 

Nacional) – que ao sofrer a abertura de um processo de impeachment5 resolve renunciar 

ao cargo, – de Itamar Franco do PMDB, que assume a presidência por ser vice de Collor 

(1992 a 1995), e, de Fernando Henrique Cardoso do PSDB (Partido da Social Democracia 

 

5 Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. (LEI Nº 1.079, DE 
10 DE ABRIL DE 1950.) 
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Brasileira), ex-ministro da fazenda de Itamar, por dois mandatos (de 1995 a 2003). Esses 

governos, em grande medida, foram responsáveis por construir o caminho da 

estabilidade brasileira. Política e economicamente, o Brasil tinha desafios variados e 

muito importantes, naquele momento. Por exemplo, combater os riscos de uma nova 

hiperinflação6 como a de 19807, a busca pela valorização de sua moeda (com o plano 

Real) e o exercício pleno de sua democracia. Mas o que os governos citados tinham de 

comum era seu viés político. PRN, PMDB e PSDB possuíam uma mesma orientação 

política. Eram partidos de direita, conservadores nos costumes embora liberais na 

economia. Foram estes governos os responsáveis pela execução da agenda neoliberal8 

no Brasil. Somente em 2003, o gigante sul-americano experimentaria mudar os rumos 

do país ao eleger Luiz Inácio Lula da Silva. Oriundo de um partido de esquerda, o PT, Lula 

chega ao poder após anos de campanha junto das bases trabalhadoras sindicais e seu 

governo romperia com a ideologia política dos partidos anteriores para olhar com maior 

dedicação pelas classes mais pobres na tentativa de promover um combate ostensivo 

contra a miséria através da criação e/ou ampliação de programas de distribuição de 

renda. 

Lula governa por dois mandatos (de 2003 a 2011). Dilma Rousseff, sua sucessora e do 

PT, é eleita por dois mandatos (de 2011 a 2016), mas, durante seu segundo mandato 

sofre o segundo processo de impeachment da história do país e acaba sendo sucedida 

por Michel Temer do PMDB, seu vice (de 2016 a 2019).  

O racha social produzido no ambiente político brasileiro com o impeachment de Dilma 

– cuja narrativa dos partidos de esquerda sustenta a ideia de um golpe parlamentar – 

fez despontar no horizonte uma figura política polêmica, um já conhecido antagonista 

da esquerda brasileira, Jair Messias Bolsonaro. Mas, para que possamos compreender 

como Bolsonaro chega ao cenário de disputa, precisamos lançar um olhar mais 

 

6 Ver em  http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/09/planejado-contra-hiperinflacao-plano-collor-
deu-inicio-abertura-comercial.html 
7 Ver em https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/04/12/margarina-a-43-mil-e-aparelho-de-
som-por-3-milhoes-a-vida-na-hiperinflacao.htm 
8 Ver em http://anaisdosead.com.br/2SEAD/SIMPOSIOS/GustavoBiasoliAlves.pdf 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/09/planejado-contra-hiperinflacao-plano-collor-deu-inicio-abertura-comercial.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/09/planejado-contra-hiperinflacao-plano-collor-deu-inicio-abertura-comercial.html
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/04/12/margarina-a-43-mil-e-aparelho-de-som-por-3-milhoes-a-vida-na-hiperinflacao.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/04/12/margarina-a-43-mil-e-aparelho-de-som-por-3-milhoes-a-vida-na-hiperinflacao.htm
http://anaisdosead.com.br/2SEAD/SIMPOSIOS/GustavoBiasoliAlves.pdf
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atencioso para como o PT chega ao poder e se sustenta por tanto tempo no Planalto, 

passando de favorito a ostracizado.  

 

1.1. O PT de 2018 

Em 2002, a emblemática eleição que levava o metalúrgico e líder do PT, Luiz Inácio Lula 

da Silva, ao poder, demonstrava que o principal partido de esquerda brasileiro havia 

dedicado seus últimos anos à campanha daquele momento. Suas sucessivas tentativas 

de vencer a disputa pela presidência do país levaram Lula a percorrer todos os estados 

brasileiros em busca de criar uma base eleitoral, sobretudo, com as pessoas mais 

simples, com baixos níveis de escolaridade e renda (Jacob, 2003). 

A estratégia petista tinha, a grosso modo, dois objetivos claros: o primeiro era criar uma 

base eleitoral mais abrangente, ampliando o discurso anterior do PT que trazia como 

slogan “trabalhador vota em trabalhador” para conquistar novos setores da sociedade; 

o segundo, e tão importante quanto o primeiro, era o de mudar a imagem pública de 

Lula. Tendo sido vítima de factoides produzidos e promovidos por diferentes veículos de 

comunicação ao longo de sua trajetória política (como o famoso debate9 entre Lula e 

Collor, em 1989, editado propositalmente pela Rede Globo de televisão para favorecer 

o candidato do PRN), o principal expoente da esquerda brasileira  precisava convencer 

a opinião pública de que estava preparado para gerir o país e representar o Brasil no 

ambiente internacional de forma satisfatória. 

Lula passou a se apresentar de forma diferente10. Era notável. Passou a se vestir melhor, 

sorrindo quase sempre e demonstrando uma propensão ao diálogo, à consertação, e 

não ao embate veemente, de cenho fechado. Tudo isso, aliado ao fato de que a midia 

mudou radicalmente a maneira de cobrir a disputa entre os presidenciáveis – 

promovendo mais sabatinas e dando maior destaque aos mesmos – fez do candidato do 

PT alguém com potencial destaque para a vitória. É claro que a vitória de Lula não se 

 

9 Ver em https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/lula-x-collor-como-midia-
influenciou-eleicoes-de-1989.phtml 
10 Ver em https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/2002-lula-vira-paz-e-amor-conquista-o-
mercado-e-finalmente-chega-la.shtml 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/lula-x-collor-como-midia-influenciou-eleicoes-de-1989.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/lula-x-collor-como-midia-influenciou-eleicoes-de-1989.phtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/2002-lula-vira-paz-e-amor-conquista-o-mercado-e-finalmente-chega-la.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/2002-lula-vira-paz-e-amor-conquista-o-mercado-e-finalmente-chega-la.shtml
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deveu apenas ao fato da mudança em sua imagem pública. O jogo político é complexo 

e a midia, em grande medida, colaborou para fazer das eleições um grande espetáculo 

enquadrando o debate político dos candidatos numa agenda de dimensões econômicas 

para as quais, o candidato do PT estaria plenamente preparado para discutir (Porto, 

2004). 

Finalmente, ao vencer a eleição no segundo turno com larga margem de vantagem em 

relação a seu adversário, José Serra do PSDB, Lula subiu o planalto como a emblemática 

figura do homem pobre que chega ao poder. Na cabeça dos brasileiros, era o povo 

representado. Mas como se apresenta o discurso de Lula? A esperança havia finalmente 

vencido o medo, como entoava o PT? 

A impressão que se pode ter é de que tanto Lula quanto seu partido amadureceram 

junto da sociedade. Seus governos foram fundamentais para a ampliação e criação de 

programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família11. Sua gestão facilitarou o 

acesso ao crédito e graças à redução de impostos, como o IPI (Imposto sobre Produtos 

Industrializados), as famílias mais pobres puderam adiquirir eletro-eletrônicos com 

maior facilidade. Foi ainda durante os governos de Lula que o Brasil apresentou 

crescimento médio do PIB (Produto Interno Bruto) de 4,1% (Biancarelli, 2014). Mas sua 

gestão não saiu ilesa. Em 2005, o escândalo do Mensalão12 abala parcilmente a imagem 

de Lula, que apesar de não ter comprovada sua relação com o esquema, teve de 

trabalhar arduamente para minizar o desgaste interno conforme demonstra Summer 

Harlow (2011) em seu artigo A political boss and the press: The impact on democracy of 

two Brazilian newspapers, ao analisar a cobertura dos meios de comunicação no estado 

da Bahia. 

No ambiente internacional, o Brasil diversificou suas parcerias comerciais e 

protagonizou a criação dos BRIC (acrônimo em inglês para designar o grupo Brasil, 

Rússia, Índia e China), poteriormente BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), 

e atingiu objetivos importantes dos ODM (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio) ao 

 

11 Ver em https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia 
12 Variante da palavra mensalidade, o termo foi usado para se referir a um esquema de compra de votos 
através de uma mesada paga a deputados para votarem a favor de projetos de interesse do Poder 
Executivo. 

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia
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longo da gestão petista como a erradicação da extrema pobreza em 2015, segundo o 

Banco Mundial13. A versão de social-desenvolvimentismo14 da gestão petista, no 

entanto, apresenta uma forte desaceleração no período Dilma e recebeu duras críticas 

dos liberais do PSDB e PMDB. 

A  expectativa de continuidade política esperada de Dilma em razão ao seu antecessor, 

não resulta exatamente como o imaginado. O recorte de tempo era outro. Em linhas 

gerais, as coalisões estabelecidas entre os partidos conservadores para chegar ao poder 

começaram a pressionar o governo, assim como, os baixos resultados apresentados pelo 

governo alimentavam um descontentamento crescente nas massas. 

 

Em junho de 2013, uma surpreendente onda de manifestações em massa mudou 

completamente o panorama político. Iniciado por um pequeno grupo em São 

Paulo protestando contra o aumento das tarifas de transporte público, o 

movimento se espalhou em poucos dias para todas as grandes cidades do país e 

o número total de participantes passou a ser contado em milhões. É difícil 

encarar todos os protestos como um fenômeno único, dada a grande variedade 

de reivindicações: da melhoria dos sistemas de educação e saúde pública ao 

cancelamento da Copa do Mundo de 2014, de um transporte público melhor a 

um desejo genérico de menor corrupção. Apesar de ameaças de desestabilização 

política, o movimento perdeu força em julho e nos meses seguintes (salvo alguns 

focos localizados com pautas específicas e grupos com táticas mais radicais), e 

um de seus legados principais foi uma queda brusca na popularidade 

presidencial. Na verdade, a opinião sobre todos os poderes estabelecidos caiu 

acentuadamente, mas a maior parte da insatisfação foi dirigida contra o governo 

central. (Biancarelli, 2014, p. 22) 

 

 

13 Ver em https://www.worldbank.org/pt/news/feature/2015/04/20/brazil-low-economic-growth-
versus-poverty-reduction 
14 Segundo Carneiro (2012) sua ideia chave é a definição do social como eixo do desenvolvimento, ou 
seja, propõe-se uma inversão de prioridades relativamente ao velho e ao novo-desenvolvimentismo nos 
quais o desenvolvimento das forças produtivas era o principal objetivo a alcançar. 

https://www.worldbank.org/pt/news/feature/2015/04/20/brazil-low-economic-growth-versus-poverty-reduction
https://www.worldbank.org/pt/news/feature/2015/04/20/brazil-low-economic-growth-versus-poverty-reduction
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Muito embora seja difícil determinar as motivações da população em relação às 

manifestações de 2013, a pressão popular foi oportuna para aqueles que se 

antagonizavam ao projeto social-desenvolvimentista do PT ou aos avanços esboçados 

pela Era Lula. É neste momento que a polarização política entre PT e PSDB toma a cena. 

Concomitantemente à queda de popularidade de Dilma o PSDB começa uma forte 

campanha de valorização de seu principal canditado, Aécio Neves. Embalados no 

descontentamento popular com a economia e o aumento no número de 

desempregados15, as críticas ao governo e à gestão do PT escalonam, mas não impedem 

que Dilma seja reeleita.  

É em 2014 que o “sentimento” de antipetismo toma conta dos telejornais e demais 

meios de comunicação, apontando para um suposto descontentamento público para 

com a gestão petista. Este ressentimento estamental e de classe, em parte, decorre  da 

insatisfação de segmentos dos setores médios com a corrupção e o desempenho 

econômico medíocre dos últimos anos (Couto, 2014). Ancorado no sucesso dos 

mandatos de Lula, o PT nem mesmo parece ter percebido o golpe que estava para sofrer 

naquele momento. Rapidamente, uma série de escândalos de corrupção começou a 

tomar conta do debate público a ponto de envolver o maior lider do partido, o ex-

presidente Lula, mas não apenas, a força-tarefa investigativa da Polícia Federal, na 

operação conhecida como Operação Lava-Jato16, através de um seus procuradores, 

acusa Lula de ser chefe do grande esquema criminoso que movimentou bilhões de reais 

saqueados dos cofres públicos.  

A partir de então, o governo de Dilma passa a ser alvo de duras críticas e a imagem 

institucional do PT fica extremamente comprometida. Em 2015, o PIB brasileiro 

aprenseta seu pior resultado em 25 anos, com uma retração estimada de 3,62%17. 

 

15 Ver em http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/noticia/2014/09/aecio-diz-que-quer-corrigir-
falhas-e-exageros-no-seguro-desemprego.html 
16 Segundo o Ministério Público Federal a Operação Lava Jato é a maior iniciativa de combate a 
corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil. 
17 Ver em http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/12/economia-em-2015-o-ano-em-que-o-brasil-
andou-para-tras.html 

http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/noticia/2014/09/aecio-diz-que-quer-corrigir-falhas-e-exageros-no-seguro-desemprego.html
http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/noticia/2014/09/aecio-diz-que-quer-corrigir-falhas-e-exageros-no-seguro-desemprego.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/12/economia-em-2015-o-ano-em-que-o-brasil-andou-para-tras.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/12/economia-em-2015-o-ano-em-que-o-brasil-andou-para-tras.html
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Em 2016, no auge das crises política e econômica brasileiras, é instaurado o processo de 

impeachment contra Dilma Rousseff. As alegações que fundamentaram a abertura do 

processo indicavam desrespeito à lei orçamentária18 e à lei de improbidade 

administrativa19 por parte da presidente, além de lançarem suspeitas de envolvimento 

em atos de corrupção na Petrobras20, investigada pela Polícia Federal no âmbito da 

Operação Lava Jato. Apesar de não ter tido comprovação sobre suposto envolvimento 

no esquema de corrupção na Petrobrás, Dilma termina impedida. Lula acaba preso em 

2018, pouco antes das eleições, e outros 20 nomes do PT acabam por ser investigados, 

condenados, denunciados ou réus nas operações contra corrupção. 

 

1.2. O PSL de 2018 e seu candidato Bolsonaro 

Ainda em 2017, um nome conhecido da vida pública brasileira era apontado como 

candidato para as eleições presidenciais de 2018, Jair Messias Bolsonaro.  

O capitão reformado do exército, que já havia se filiado a sete partidos diferentes, 

dentre os quais PDC (Partido Democrata Cristão), PPR (Partido Progressista 

Reformador), PPB (Partido Progressista Brasileiro), PTB, PFL (Partido da Frente Liberal, 

atual Democratas), PP e PSC (Partido Social Cristão) – chegando a firmar compromisso 

com o PEN (Partido Ecológico Nacional, atual Patriota) – filiou-se na ocasião ao PSL para 

concorrer à presidência da república.  

Conhecido como controverso, polêmico e por ter um trabalho pouco expressivo21 

durante seus 27 anos de vida pública – como vereador da Cidade do Rio de Janeiro e 

Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro por sete mandatos – Bolsonaro 

 

18 Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro, recentemente alterada (LEI Nº 
13.978, DE 17 DE JANEIRO DE 2020). 
19 Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências (LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992). 
20 Sociedade anônima de capital aberto (cujo acionista majoritário é o Governo Brasileiro) que atua de 
forma integrada e especializada na indústria de óleo, gás natural e energia que atua nos segmentos de 
exploração e produção, refino, comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás 
natural, energia elétrica, gás-química e biocombustíveis. 
21 Existem cerca de 170 ocorrências para Projetos de Lei de sua autoria https://www.camara.leg.br/ 

https://www.camara.leg.br/
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representava (e representa) uma parcela conservadora e radical da população. 

Evoncando para si o diálogo direto com os segmentos policiais, militares e empresarial, 

o ex-deputado coleciona, até hoje, falas machistas e misógenas, homofóbicas, e, 

autoritárias, defendendo a Ditadura Militar, a tortura e seus torturadores2223. Bolsonaro 

que sempre foi católico, em 2016 resolveu batizar-se protestante, e às vésperas da 

eleição de 2018, fortaleceu seu compromisso com as diversas líderanças evangélicas da 

Câmara dos Deputados para garantir seu apoio e consequentemente, seus votos. 

Historicamente identificado como um partido que se alinha ao ideário do liberalismo 

social24, o PSL nunca teve grande expressão política. Fundado em 1994, nunca havia 

elegido mais de um deputado sequer. Seu primeiro pleito presidencial aconteceu em 

2006, quando, na ocasião, o empresário e fundador, Luciano Bivar, ficou em penúltimo 

lugar com menos de 1% de votos válidos.  

Entre 2015 e 2018, o partido passa por uma grande reformulação. Além de se alinhar 

mais ao liberalismo econômico, mudou seu alinhamento político social de liberal para 

conservador nos costumes, ou seja, tornou-se o perfeito partido para receber a proposta 

de candidatura de Jair Bolsonaro. Ele, que por sua vez, chega ao PSL para mudar a cara 

do partido num momento delicado da polarização política brasileira leva consigo uma 

série de novos filiados na esperança de fortalecer o partido.  

O sentimento antipetista que povoava não apenas o imaginário da população, mas 

todos os jornais brasileiros daquele momento, figurava um quadro difícil. Estaria o Brasil 

preparado para substituir o PT por Bolsonaro? Tudo parecia nebuloso. As acusações 

sobre Lula e a Operação Lava-Jato ganhavam cada vez mais espaço na mídia e Bolsonaro, 

que anuncia sua candidatura com apenas 16% de intenção de votos25 contra 36% de 

Lula, surpreende a opinião pública. Com uma campanha agressiva pautada em fake 

 

22 Ver em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53327880 
23 Ver em https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-em-25-frases-polemicas/ 
24 Segundo John Gray (1995) a unidade da tradição liberal possui quatro princípios fundamentais: 
individualismo, igualitarismo, universalismo e meliorismo. O equilíbrio entre eles mudou 
sucessivamente entre clássico, social e neoclássico até a abordagem da política social; abordagem essa 
em que se pautava o PSL no início de sua proposta política. 
25 Ver em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45778959 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53327880
https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-em-25-frases-polemicas/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45778959
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news26 e com estratégia de distribuição de mensagens em massa por meio do 

Whatsapp27, Bolsonaro desponta como favorito ainda no primeiro turno das eleições 

tornando o terreno muito difícil para seu adversário do PT, Fernando Haddad. 

  

 

26 Ver em https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/09/19/fake-news-pro-bolsonaro-
whatsapp-eleicoes-robos-disparo-em-massa.htm 
27 Ver em https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/whatsapp-confirma-acao-de-
empresas-em-disparo-de-mensagens-durante-eleicoes/ 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/09/19/fake-news-pro-bolsonaro-whatsapp-eleicoes-robos-disparo-em-massa.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/09/19/fake-news-pro-bolsonaro-whatsapp-eleicoes-robos-disparo-em-massa.htm
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/whatsapp-confirma-acao-de-empresas-em-disparo-de-mensagens-durante-eleicoes/
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/whatsapp-confirma-acao-de-empresas-em-disparo-de-mensagens-durante-eleicoes/
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2. O Jornalismo Político 

Para que possamos contextualizar as informações enunciadas pelos veículos de 

comunicação a serem estudados nesta pesquisa, se faz necessário traçar uma linha 

teórica orientadora sobre o que é jornalismo político, ou seja, no que consiste tal 

modalidade jornalística e de que forma ela aborta seus temas.  

O caminho mais direto a ser trilhado neste capítulo, e a espelho dos grandes autores 

que o percorreram, passa por uma definição de política, uma outra de jornalismo para 

que então possamos esboçar a figura do jornalismo político, suas nuances e 

características. Na obra de Timonthy Cook (2011) O Jornalismo Político, por exemplo, 

política é entendida segundo o conceito de David Easton (1979). Para o autor “o que 

distingue a interação política de todos os outros tipos de interação social é que ela é 

predominantemente orientada à alocação impositiva de valores numa sociedade” 

(p.50). Sem querer reduzir o valor da contribuição de Easton para a conceituação de 

política pretendida por esta pesquisa, adiciona-se à leitura do professor Nelson Werneck 

Sodré (1998) sobre o escritor Gottfried Keller em sua afirmativa: "Tudo é política". 

Segundo Sodré “Ele não queria significar, entretanto, que tudo fosse política; mas que 

as forças sociais que determinaram, no seu desenvolvimento, os fatos políticos, influem 

também nas decisões da vida contidina, no trabalho, no amor, na amizada, na criação 

artística (Sodré & Filho, 1998, p. 31).”  Outra abordagem interessante é de Hannah 

Arendt (2018) quando esta afirma que “a política trata da convivência entre diferentes” 

(p.7).  

É importante destacar ainda que os autores citados não podem ter suas teorias e obras 

resumidas a poucas palavras, mas que os trechos selecionados expressam muito a 

essência de suas premissas sobre política. Portanto, e para a finalidade desta pesquisa, 

seria interessante propor uma composição entre as definições apresentadas 

anteriormente para que política pudesse ser compreendida como a resultante do 

conflito entre as forças socias que impõem valores na convivência entre diferentes.  

Logo, a política de que estamos tratando é definida tanto pelas disputas que lhes são 

características quanto pelos grupos sociais que se apresentam nesta correlação de 

forças. Os diferentes atores sociais que se apresentam no campo de disputa lutam para 
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que sua visão particular seja vencedora, e consequentemente predominante, mesmo 

compreendendo que a sociedade seja por si só heterogênea.  

Partindo deste princípio, no qual as forças políticas disputam protagonismo no debate 

público, podemos observar o papel da comunicação, ou mais precisamente dos órgãos 

de imprensa que propiciam visibilidade aos debates de âmbito poílitico-social. O 

jornalismo tem papel fundamental neste processo não apenas na divulgação da disputa 

pelo poder político, mas na propagação de diferentes pontos-de-vista acerca deste 

debate. Esta pesquisa não tem contudo a pretensão de discutir uma teoria sobre 

jornalismo dentro das ciências políticas como no debate iniciado por Lippmann (1965), 

em Public Opinion, embora seu foco maior seja compreender as matérias e seu impacto 

psico-social, o autor discute com olhar de ciência o que se poderia chamar de teoria do 

jornalismo questionando, por exemplo, o quanto a produção impacta na criação desta 

chamada opinião pública. Já segundo autores como Traquina (2002) e Vizeu (2003) 

embora o jornalismo seja extensamente pesquisado, não há ainda um consenso sobre 

uma possível teoria do jornalismo, ao contrário, existiriam algumas teorias do jornalismo 

com fronteiras pouco delimitadas. Portanto, compreendendo o jornalismo como o 

campo desta pesquisa, será preciso pontuar algumas características que auxiliarão no 

processo de construção do entendimento do jornalismo político. Desta forma, para os 

autores Clóvis Filho e Sérgio Praça (2006, p. 47) é preciso lembrar que “como em 

qualquer campo, o campo jornalístico é um espaço estruturado de posições, definido 

por seus agentes e definidor dos mesmos”28. Ou seja, quando observada a práxis 

jornalística, deve-se levar em conta o campo das relações entre pessoas, instituições e 

de poder. 

Na medida em que caracterizamos o jornalismo e compreendemos como ele pode ser 

visto como um campo e de que forma as relações se estabelecem neste espaço, muitas 

vezes de disputa, recorremos a Bourdieu (1989) quando destaca que, em outras 

palavras, a cultura dominante contribui para a formulação de premissas que buscam a 

manutenção de sua dominação, mas não apenas isso, promove a desinformação e a 

 

28 Tradução própria, bem como todas as ulteriores traduções. 
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falsa consciência dos grupos dominados. Para Filho e Praça (2006), cujas considerações 

aprofundam as teorias de Bourdieu, existe para os jornalistas um momento de escolha 

que está relacionado com o meio com o qual trabalham e suas subjetividades. 

 

O campo jornalístico é composto por diversos subcampos. Apesar de os mesmos 

compartilharem aspectos que justificam a constituição de um campo jornalístico 

geral - relativamente autônomo em relação a outros espaços sociais - eles são 

diferenciados por características únicas que também os tornam relativamente 

espaços sociais autônomos. Assim, a televisão, o rádio e as variadas mídias 

impressas de jornalismo são muito próximas e, ao mesmo tempo, singulares 

como espaços sociais para uma produção específica e, portanto, a subjetivação 

que é peculiar a um determinado tipo de profissional. (C. Filho & Praça, 2006, p. 

61) 

 

Logo, apesar de o campo jornalístico poder ser observado com alguma unidade, é 

preciso levar em conta suas especificidades para uma análise mais precisa. A linguagem, 

por exemplo, deve ser observada segundo as variadas mídias. Já sobre a escolha dos 

jornalistas, esta não quer dizer exatamente poder sobre a produção do material 

jornalístico ou independência, quer seja hierárquica ou dos interesses que se relacionam 

com esta produção, mas um momento de percepção, dentre as várias etapas de 

produção, em que o profissional consegue aplicar sua capacidade de observar a 

realidade, ou até mesmo, a subjetividade de perceber o tempo na medida em que relata 

o fato.  

Outro autor importante para compreendermos a trajetória do jornalismo político é 

Herbert J. Gans (2004) em Democracy and the News. Segundo o pesquisador o modelo 

de imprensa, lato sensu, como imaginamos no ocidente, cresce junto do ideário de 

democracia fomentado pelos Estados Unidos. Neste cenário, cidadãos e organizações 

estão num campo de conflito em busca pela representação de seus interesses, mas para 

que estes cidadãos tenham chance contra organizações tão poderosas, eles precisam 

estar municiados de informação através do jornalismo. 
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O autor sugere que o cidadão comum norte-americano compreende o poder das 

organizações, e que, portanto, não as desafia como deveria ou desejaria por entender 

que existe uma predisposição ao fracasso visto que as organizações detêm maior poder 

de barganha que um indivíduo, comparativamente. Para além disso, cidadãos estão 

mais interessados em controlar partes específicas dos processos comandados pelas 

organizações que necessariamente o processo em si. Numa sociedade vasta como 

americana, empresas (especialmente) acabam se tornando multinacionais, ou seja, 

ainda maiores que os interesses individuais locais. É desta perspectiva que Gans irá 

definir que o estado normal do cidadão americano é o de disempowerment, ou seja, de 

“desempoderamento”.  

 

Apesar do desfile interminável de políticos que prometem mais empoderamento 

a seus eleitores, vivemos em um país em que o estado normal dos cidadãos é 

“desempoderamento”. O termo é desajeitado, mas também vivo. Além disso, o 

termo sugere que um processo está em curso, o que por sua vez levanta a 

questão de saber se a influência ou os cidadãos desorganizados, ou mesmo os 

organizados, estão mudando - ou diminuindo. (Gans, 2004, pp. 6-7) 

 

A análise de Gans, guardadas as devidas proporções quando ampliamos a percepção 

para  além do povo americano, nos auxilia a compreender que a democracia, ao passo 

que sugere maior controle social de seus cidadãos, parece caminhar no sentido oposto 

na medida em que dilui a importância das escolhas individuais. Segundo ele, existe 

responsabilidade  neste comportamento das democracias quando observarmos o que 

ele traduz como desempoderamento econômico dos indivíduos. Este 

desempoderamento afeta os integrantes do sistema de maneira real e produz neles um 

desprezo pela política que acaba se refletindo no descrédito das instituições, o que inclui 

a imprensa. Se considerarmos que o consumo passou a ser um forte orientador cultural, 

tal qual a linguagem (Baudrillard, 1995), os fatores econômicos são indispensáveis numa 

análise contextualizada sobre a política e de como as instituições tem maior ou menor 

crédito em suas atividades aos olhos dos cidadãos (Putnam, 2001). 
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Ainda para Gans, a cidadania e a democracia enfrentam um distanciamento, sobre o 

qual o jornalismo seria o elemento de ligação que não somente daria suporte ao laço 

entre ambos, mas o mecanismo que os fortaleceria. Entretanto, a tarefa de informar os 

cidadãos para que estes pudessem exercer sua cidadania plenamente não parece 

simples se considerarmos que por detrás do jornalismo estão empregados de 

corporações, corporações estas que possuem interesses comerciais e muitas vezes 

abrem mão do ideário político em detrimento da publicidade, por exemplo.  

 

Historicamente, os jornalistas também são desempoderados por mudanças que 

ocorrem na indústria de notícias, muitas delas semelhantes às que ocorrem em 

outras indústrias americanas. Redução, consolidação e conglomeração são 

eventos de rotina nos dias de hoje. Muitos jornais fecharam ou se fundiram com 

outros nas últimas décadas, então todas, exceto a meia dúzia das maiores 

cidades americanas, estão reduzidas a um único jornal - e é cada vez mais 

provável que esse jornal faça parte de uma rede nacional ou regional como a 

Gannett e Knight-Ridder. (Gans, 2004, p. 22) 

 

Sendo assim, e embora Gans e Cook tenham realizado pesquisas sobre a sociedade 

americana, sua análise nos mostra o quanto as democracias contribuem para este atual 

estado de coisas, em que o jornalismo sofre cada vez mais com as pressões de mercado 

e o jornalismo político com os conflitos políticos que envolvem a opinião pública. Se por 

um lado estão as forças políticas dominantes que questionam o trabalho dos jornalistas 

ao cobrirem seu campo de atuação, por outro está a sociedade (que de maneira geral 

deveria se beneficiar deste trabalho) atribuindo menos credibilidade ao mesmo, 

questionando de maneira direta e indireta a qualidade das fontes, por exemplo. 

Não se pode negar que a cobertura política mudou bastante nas últimas décadas. No 

Brasil, aumentaram o número de cursos de pós-graduação na área e alguns profissionais 

passaram a ter dedicação exclusiva à pauta. Em consequência, políticos passaram a se 

dedicar à comunicação com os veículos de imprensa investindo cada vez mais em suas 

assessorias. Ainda em 1999, o jornalista Mario Sergio Conti (2012) na obra Notícias do 
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Planalto revelava que todos os jornalistas envolvidos com as denúncias do governo 

Collor deixaram as redações jornalísticas para se dedicar à atividade de assessoria de 

imprensa. Jornais tiveram de rever sua maneira de compreender sua própria função 

social (Dines, 1986) e  inauguraram sessões inteiras para o comentário político e a 

cobertura do dia-a-dia em Brasília. Com este maior personalismo da cobertura política, 

não apenas no Brasil, mas no mundo, a relação jornalista e fonte ficou ainda mais 

delicada. 

 

Jornalistas políticos são acusados de serem (também) obcecados por líderes e 

candidatos, por sua personalidade e caráter, e ao mesmo tempo começarem a 

ignorar partidos e programas partidários, políticas e cobertura de questões 

substanciais. Além disso, um foco maior em 'quem critica quem?' e as avaliações 

negativas dos políticos e do processo político têm prejudicado ainda mais a 

contribuição que a mídia pode dar para uma democracia saudável. (Vliegenthart, 

Boomgaarden, & Boumans, 2011, p. 93) 

 

Neste ponto, podemos considerar o jornalismo político não apenas como uma 

modalidade jornalística, mas como um subcampo jornalístico, com características que o 

antecedem por corresponder aos interesses de grupos políticos que querem não apenas 

disputar o poder no campo social, mas fazer o melhor uso possível de estratégias de 

comunicação para que seus discursos tenham efeito, perpetuando assim sua hegemonia 

diante da sociedade.  

Entretanto, o jornalismo da atualidade sofre com as pressões econômicas tanto quanto 

qualquer outro empreendimento e toda a autoridade ou a relação com as fontes, graças 

à setorização da informação, poderia acabar sendo alterada segundo a vontade de quem 

está no topo desta cadeia de poder. Esta é a razão pela qual o jornalismo busca apoiar-

se nas fontes oficiais. 

Deve-se observar, no entanto, que muito do que é noticiado politicamente é apenas o 

resultado da escolha de uma narrativa. Não se pode conceber que todos os grupos 

integrantes de uma sociedade tenham os mesmos debates, as mesmas demandas e 
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urgências sobre os mais variados assuntos. A opinião pública, como compreendemos, 

reflete, em grande medida, uma perspectiva em detrimento de tantas outras existentes. 

 

Esse ponto de vista "consensual" tem consequências políticas importantes, 

quando usado como base de comunicação tida como certa. Pressupõe também 

que todos temos aproximadamente os mesmos interesses na sociedade e que 

todos temos aproximadamente uma parcela igual de poder na sociedade. Essa é 

a essência da ideia de consenso político. As visões "consensuais" da sociedade 

representam a sociedade como se não houvesse grandes rupturas culturais ou 

econômicas, nenhum grande conflito de interesses entre classes e grupos. 

Quaisquer que sejam as divergências, diz-se que existem meios legítimos e 

institucionalizados para expressá-las e reconciliá-las. (Hall, Critcher, Jefferson, 

Clarke, & Roberts, 2013, p. 55) 

 

Levando-se em consideração os aspectos seletivos da produção jornalística, por 

exemplo, podemos observar que as narrativas encontradas são fruto de uma rotina 

repetitiva em que o interesse do veículo se traduz em matéria indo ao encontro da 

resposta do público. Os veículos, portanto, se comportam da mesma forma quando o 

assunto é política. Porém, os atores políticos, muitas vezes, articulam-se na criação de 

campos de batalha midiáticos para auto-promoção. Neste ponto é que as análises 

precisam ser realizadas para a compreensão de todas as regras do jogo e o quanto ele 

impactará a opinião pública através das versões que a imprensa traz do fato narrado. 

 

Assim, enquanto os políticos ditam as condições e regras de acesso e indicam 

certos eventos e questões como importantes criando uma arena para eles, os 

repórteres podem tomar esse material (e o fazem) para decidir se algo é 

suficientemente interessante para ser coberto e depois construído como narrativa 

coerente. Os jornalistas contribuem com suas concepções específicas do que é 

digno de ser noticiado quando abordam seu trabalho. (Cook, 2011, p. 209) 
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Diante deste cenário em que o jornalismo estabelece suas relações de negociação entre 

fontes e veículos, o paradoxo de noticiar fatos de relevância social sem interesse direto, 

revela por si só através da escolha do fato, um interesse na fonte e na publicização de 

suas atividades relacionadas. Para além disso, a objetividade jornalística faz parecer que 

muitas escolhas ocorrem em detrimento de outras, como se o jornalista exercesse um 

poder absoluto sobre a publicação, o que é parcialmente verdade. Não se pode esquecer 

que a publicação atende a mais de um interesse quando observada por uma lente mais 

ampla que contemple, minimamente, jornalista, fonte e veículo. 

Mas se o fazer jornalístico tem relação direta com as fontes de informação, como 

considerar tal relação neste subcampo do jornalismo? 

 

2.1. Jornalismo Político e fontes de informação 

A relação complexa entre fontes e jornalistas não é uma matéria nova. Inúmeros são os 

teóricos que descreveram e ainda descrevem a complexidade desta relação sob os 

pontos de vista moral e ético, do não comprometimento da informação que se deseja 

transmitir. Mas existem também questões técnicas a serem consideradas que irão 

impactar diretamente no quão comprometida está a peça de comunicação, neste caso, 

a materia jornalística, com a informação em si, que com os interesses de suas fontes na 

propagação de determinada versão dos fatos. 

As fontes de informação são a origem da versão de um fato. Quer seja através de um 

indivíduo ou grupo de pessoas (Berlo, 2003), qualquer que seja a fonte, ela significa 

(junto da escolha do jornalista ou de um corpo editorial) o princípio do processo 

comunicacional. “Importa, contudo, ressalvar que nem todas as notícias dependem de 

fontes externas, pois a fonte pode ser o próprio jornalista, quando observa o 

acontecimento”, segundo o pesquisador Vasco Ribeiro (2009, p. 12). Porém, é preciso 

notar que a fonte não traz apenas uma narrativa pura e simples de um fato conhecido 

por ela, esta narrativa possui sentido e tem objetivo. Cabe ao jornalista compreender o 

objetivo da fonte para a formulação de sua matéria observando os dilemas éticos que 

sua tarefa lhe reserva.  

Segundo o professor Jorge Pedro Sousa (2001) os dilemas éticos do jornalista acabam 
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sendo observados como abstratos, especialmente pelos iniciantes, quando na verdade 

são frequentes e cotidianos. Estes dilemas são ainda mais frequentes quando as fontes, 

no âmbito político, são igualmente protagonistas de suas narrativas. Hipoteticamente, 

na disputa entre dois candidatos (A e B) a um cargo eletivo, A alega ter informações 

graves sobre crimes cometidos por B. Para a disputa a informação é relevante, 

entretanto ela coloca A em posição de vantagem já que este tem maior interesse em 

prejudicar a imagem de B. Podemos perceber que para além de apenas buscar por 

fontes e compreender seus objetivos, o jornalista precisa estar atento na realização de 

seu trabalho de forma independente. Do contrário, estará a serviço de outrem, muitas 

vezes da fonte, e não de comunicar fatos. 

Neste sentido, Cook (2011) afirma que: 

 

O jornalismo é pelo menos parcialmente independente de suas fontes na 

produção do conteúdo das notícias. Em consequência, ela pode ser capaz de 

influenciar quem tem autoridade, quais são os valores da política e quais alocações 

são feitas. O jornalismo compartilha um destino semelhante com os três poderes 

constitucionais, sendo parcialmente independente e parcialmente dependente de 

outras instituições para cumprir sua própria tarefa (...). (Cook, 2011, p. 205)  

 

Ao evidenciar que a produção jornalística está de certa forma comprometida em sua 

origem, no momento em que a própria produção de conteúdo pode estar enviesada 

segundo a visão dos interesses de mercado ou políticos daqueles que a financiam, é 

preciso cuidado na interpretação dos fatos relatados pelos diferentes veículos de 

comunicação. Logo, se consideramos o jornalismo como um ator social indispensável 

para as sociedades (Resende, 1999), não podemos nos abster de considerar seus 

interesses, muito menos ignorar seu poder de influenciar ou pressionar as decisões 

político-sociais em razão desses mesmos interesses. A seletividade por trás do fazer 

jornalístico que faz com que somente os eventos desejados sejam abordados pelos 

veículos de comunicação, produz a agenda-setting (McCombs & Shaw, 1972) e ganha 

certamente um sentido político em contraste com uma visão mais conspiratória da 
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realidade.  

Portanto, a priori, o viés na elaboração das matérias e o impacto dessas noticias não 

apenas evidenciam uma forte colaboração deste jornalismo especializado na construção 

da opinião pública, mas mais que isso, colaboram para que uma determinada “verdade” 

seja reproduzida muitas vezes, alimentando a versão dos fatos a que está submetida 

dentro desta cadeia sistêmica (Foucault, 1982).  

Leon V. Sigal (1973) foi um dos pesquisadores que se debruçou de maneira pioneira 

neste vasto campo de investigação sobre fontes de informação e enfatizou que os 

conteúdos das matérias em política dependem muito mais de fontes oficiais que 

necessariamente dos jornalistas que as produzem. Essas fontes notadamente 

conseguem, seja por influência corporativa no acesso às rotinas de produção, seja por 

credibilidade institucional, vantagens na promoção de suas narrativas. No contraponto 

desta análise estão Molotch e Lester (1974) ao atribuírem autonomia elevada aos 

jornalistas nesta relação com as fontes. Ainda assim, parece consenso em ambas as 

análises que fontes poderosas tendem a se beneficiar de sua posição junto das redações 

de notícias. 

É preciso destacar ainda, que a interdependência entre governo e empresas de notícias 

produz um paradoxo interessante sobre noticiar e fazer parte do jogo político, afinal, o 

“jornalismo” é também uma instituição política (Bennett, 2016).  

Ainda que esta pesquisa não se pretenda um estudo aprofundado sobre as fontes de 

informação no seu sentido mais detalhado, cabe ressaltar que esta relação de interesse 

mútuo entre fonte e jornalista é fundamental para compreensão das escolhas dos 

jornalistas ao relatarem um fato. No Reino Unido, Blumler e Gurevitch (2002) 

evidenciaram esta relação de interesse e que as pressões sobre uma redação são 

imensas, não apenas no sentido da divulgação de determinadas informações, mas 

também da ocultação de informações que fujam do interesse das fontes. Mancini (1993) 

em Between Trust and Suspicion: How Political Journalists Solve the Dilemma descreve 

a relação entre jornalistas e fontes como ambivalente, ou seja, oscilando entre confiança 

e desconfiança por todo o processo de negociação durante a apuração da matéria.  

Muitos pesquisadores referenciam Herbert Gans (1992) em Deciding What's News como 
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aquele que melhor define fontes de informação. Segundo ele, as várias fontes possíveis, 

conhecidas ou não, figuram como aquelas (dentre instituições e/ou indivíduos) capazes 

de fornecer informações de base para o jornalista na produção de matérias ou ainda 

sugerir pautas. Para Gans, (e embora seu estudo tenha se referido à década de 1960) 

diferentemente de outros pesquisadores, os meios de comunicação estão mais à mercê 

das fontes de informação que ativamente em busca delas. 

É nesta perspectiva que podemos observar ainda o conceito de fontes sofisticadas de 

informação de Vasco Ribeiro (2009), segundo o qual, assessores de comunicação e 

relações públicas, profissionais especializados em comunicar com a imprensa, através 

de suas relações legalmente estabelecidas, conseguem trabalhar a informação 

juntamente com os jornalistas políticos a fim de que o produto final seja satisfatório 

para ambas as partes. Segundo Ribeiro, os spin doctors também passam a atuar dentro 

das baias midiáticas na busca pela promoção de seus clientes e nas últimas décadas, a 

despeito do antigo aspecto pejorativo do termo, tem atuação marcada em vários 

episódios.  

Para compreender em que medida e de que forma as coberturas de El País, The 

Guardian e The New York Times utilizaram-se de fontes de informação na realização de 

suas coberturas é ao que esta pesquisa se destina, apontando ainda como estas fontes 

se relacionam com o conteúdo, ou seja, segundo Melvin Mencher (1997) (on the record, 

off the record, on background/not for attribution e on deep background), classificando-

as. 

 

2.2. Jornalismo Político x jornalismo interpretativo 

Se o jornalismo é portanto a instituição que procura promover a ligação entre cidadania 

e democracia, e, através do jornalismo político busca fomentar o debate sobre temas 

de interesse público (McCombs & Shaw, 1972) através de fontes de informação diversas, 

como garantir que as fontes sejam fidedignas e que os jornalistas estejam atuando para 

a sociedade como um todo e não apenas tendo em vista seus interesses pessoais ou de 

suas fontes?  

A discussão deontológica que decorre do fazer jornalístico em relação às fontes é grande 



41 

(Fidalgo, 2000). Muitas vezes, ela se respalda no uso das fontes oficiais, através das quais 

qualquer cidadão, com o mínimo de oportunidade e recursos, poderia recorrer à 

verificação do fato. Mas nem sempre os jornalistas lançam mão de fontes de informação 

para a elaboração de seus textos. É comum observamos fontes recorrerem ao 

anonimato, ou até mesmo, a ausência de fontes na elaboração de matérias. A esta 

tendência jornalística chamamos jornalismo interpretativo. 

No Brasil, segundo Beltrão (apud Melo, 2003) o jornalismo poderia ser divido em três 

categorias: informativo, interpretativo e opinativo. Cada categoria se relacionaria com a 

finalidade da comunicação, respectivamente, informar, explicar e orientar. Para Melo 

(2003), no entanto, o jornalismo poderia ser dividido em apenas duas categorias: 

opinativo e informativo. Segundo o pesquisador, subdividir o jornalismo opinativo em 

opinativo e interpretativo não passava de um artifício político. Mas diante desta 

discussão vasta, o jornalismo interpretativo não se esgota enquanto face de um 

jornalismo opinativo, simplesmente, para Erbolato (2004) o jornalismo interpretativo 

“deseja aprofundar-se na análise das ocorrências e complementá-las com matérias 

paralelas, mas sem que seja emitida qualquer opinião” (p.34). 

Este conceito complexo acaba significando, muitas vezes, o quanto o jornalista tem de 

ingerência sobre sua produção textual. Imagine que como o termo sugere o jornalismo 

interpretativo seja, a despeito de toda produção jornalística ser uma interpretação 

enviesada da realidade segundo seu autor, uma interpretação dos fatos para além do 

que sugere o fato ou a fonte. Podemos recorrer novamente ao exemplo de dois 

candidatos (A e B) que disputam o mesmo cargo político eletivo. Consideramos ainda 

que A possua informações sobre crimes cometidos por B. Como os crimes são de 

relevância para a disputa, os meios de comunicação divulgam a notícia sem mencionar 

A como fonte. Imaginemos então que dentre os textos um deles decida afirma que B 

será preso, terá seus funcionários investigados e A eleito como consequência. Muito 

embora as probabilidades apontem para tal desfecho, este desdobramento não passa 

de conjectura do jornalista. Não raro, textos de opinião utilizam-se do recurso para 

provocar nos leitores uma reflexão ampla sobre um tema específico, ou ainda, impactar 

a opinião pública de maneira direta. 
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Podemos notar que a faceta interpretativa do jornalismo diz não apenas da produção 

jornalística em si, mas da relação entre jornalista e fonte e que a informação passa a 

estar comprometida na medida em que o texto jornalístico se torna ainda mais 

interpretativo. Salgado e Strömbäck (2012) definem jornalismo interpretativo da 

seguinte forma: 

 

(...) opondo-se a ou indo além do jornalismo descritivo, focado em fatos e baseado 

em fontes. No nível de análise da história, o jornalismo interpretativo é 

caracterizado por uma voz jornalística proeminente; e por explicações 

jornalísticas, avaliações, contextualizações ou especulações que vão além de fatos 

verificáveis ou declarações de fontes. Pode, mas não precisa, também ser 

caracterizada por um tema escolhido pelo jornalista, uso de termos carregados de 

valor ou comentário aberto. (Salgado & Strömbäck, 2012, p. 154) 

  

De maneira geral, pode-se encontrar jornalismo interpretativo nos editorias, cuja 

linguagem, de fato, não é a mesma que a utilizada na notícia. Na medida em a atividade 

jornalística passa por uma transformação comercial, sobretudo a partir do século XIX 

(Rutenbeck, 1994), a divisão entre notícia e opinião passa a ficar mais evidente 

(Schudson & Anderson, 2008). A notícia se ocupa do factual, de fornecer informações 

sobre tais fatos do cotidiano com base em princípios de imparcialidade e objetividade 

(Hanitzsch & Vos, 2017). Já os textos de opinião abordam os mais variados temas do 

debate público, sustentando uma posição comumente mais clara sobre o tema (Eilders, 

1999).  

Patterson (2000), um dos grandes críticos do jornalismo interpretativo, argumenta que 

“o estilo descritivo coloca o jornalista no papel de observador” enquanto “o estilo 

interpretativo exige que o jornalista atue também como analista”. Não se trata, 

portanto, de um jornalismo feito com ausência de fontes, mas com análise do jornalista 

sobre a narrativa construída. Outra abordagem possível sobre o jornalismo 

interpretativo é de Benson e Hallin (2007) quando afirmam que é “o exercício de 

julgamento tanto normativo quanto empírico.”  
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Percebe-se contudo que a caracterização do jornalismo interpretativo depende de uma 

análise atenta do objeto, que começa pela identificação de um viés, pelo 

enquadramento dado ao tema discutido no texto. Na medida em que se avança nele, a 

existência de conjecturas que conduzam, de forma coerente, uma linha de raciocínio na 

defesa de um ponto de vista. O uso ou não de fontes que atribuam credibilidade ou 

sentido de “verdade” à versão escolhida e a opinião, presente ou não, de forma 

evidente, uma vez que uma simples escolha de palavras reflete uma forma individual de 

observar o mundo.  

De forma geral é consenso que o jornalismo está a serviço do interesse público e que 

por sua vez a prática de uma imprensa livre representa um dos pilares mais caros às 

democracias  (Kovach & Rosenstiel, 2001). Contudo, ao menor olhar atencioso lançado 

sobre qual conteúdo deve o jornalista publicar para seu público, a premissa abnegada 

da missão social do jornalista pode ser duramente questionada. O quê deveria ser 

publicado está ainda distante do que é publicado e é justamente neste espaço entre a 

idealização da tarefa e a práxis que reside a defesa por um jornalismo mais 

interpretativo que pudesse exercer um papel de olhar crítico e analítico sobre a 

sociedade. Enquanto, por outro lado, um jornalismo mais interpretativo implicaria em 

um enquadramento maior do debate político por quem tem acesso às produções seja 

por influência financeira ou como fonte. 

Levando-se em consideração as definições acima, e para além disso, que os estudos 

sobre jornalismo interpretativo são empíricos e comparativos, este trabalho pretende, 

em seu Capítulo 3, elencar indicadores suficientes para que seja possível classificar os 

textos a serem analisados como jornalismo interpretativo ou não. 
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3. Um estudo de caso 

A presente pesquisa tem como objetivo compreender de que maneira os veículos de 

comunicação internacionais – a saber, El País, The Guardian e The New York Times – 

realizaram a cobertura das eleições presidenciais brasileiras de 2018.  

Como se pode observar no Capítulo 2, Item 2.1, a disputa política pode ser um cenário 

bastante conturbado sob o ponto de vista das fontes de informação, ou ainda, do 

conflito de interesses políticos ou de mercado que se apresentam em relação aos atores 

que protagonizam a disputa. Para o jornalismo tradicional, local e/ou doméstico29 este 

conflito de interesses pode ser ainda melhor evidenciado quando se constata, por 

exemplo, o impacto que determinadas empresas e forças político-partidárias podem 

exercer, em ultima análise, na empresa que veicula determinada notícia.  

Desta forma, a escolha pelo olhar externo, ou seja, por veículos com tradição na 

cobertura de fatos internacionais, mas não diretamente relacionados com os 

acontecimentos no âmbito da política brasileira, segue no sentido de minimizar 

possíveis conflitos na defesa de um candidato em detrimento de outro.  

A pesquisa pretende evidenciar ainda, quais foram os estilos textuais adotados nesta 

cobertura, que fontes de informação foram utilizadas, e de que maneira foi traçado o 

perfil de Jair Messias Bolsonaro, candidato favorito à vitória. 

 

3.1. Grandes questões 

Na medida em que avançamos sobre a cobertura política das eleições brasileiras para a 

presidência da república em 2018, conseguimos identificar grandes questões 

motivadoras para a realização deste estudo de caso. Perceber se a cobertura política 

dos veículos internacionais mencionados – a saber, El País, The Guardian e The New York 

Times – utiliza fontes de informação, quais fontes e que tipo de relação estabelece entre 

suas fontes e narrativas é fundamental para compreender se fato existe uma tendência 

 

29 Referindo-se a temas diretamente relacionados com o Estado brasileiro e sua população. 
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ao jornalismo interpretativo e de que maneira essa produção de discurso 

reflete/constrói uma personagem na medida em que caracteriza seus protagonistas 

atribuindo-lhes valor. Para tanto, foram propostas uma série de questões técnicas, a 

seguir, – relacionadas à produção das notícias no que diz respeito às fontes de 

informação – mas centrais para compreendermos como a imprensa internacional 

observou todo o processo de disputa eleitoral no Brasil e como retratou a principal 

personagem envolvida na disputa, Bolsonaro.     

1. Como se caracterizam os textos jornalísticos que cobrem a política brasileira, 

precisamente a cobertura das eleições presidenciais de 2018, produzidos 

nomeadamente por El País, The Guardian e The New York Times? 

2. Os textos podem ser caracterizados como jornalismo interpretativo? 

3. Qual o tipo de fontes de informação utilizadas nesta cobertura? 

4. Que tipo de fontes é dominante nesta cobertura?  

5. Qual o grau de confidencialidade das fontes presentes nesta cobertura? 

6. No que diz respeito à posição político-ideológica, quais fontes estão mais 

presentes nesta cobertura: as fontes que apoiam Bolsonaro ou Haddad ou existe 

busca pela imparcialidade? 

 

3.2. Caracterização do objeto de pesquisa 

Tendo como objetivo compreender de que maneira os veículos de comunicação 

internacionais realizaram a cobertura das eleições presidenciais brasileiras de 2018, esta 

pesquisa tem por objeto as coberturas realizadas por El País, The Guardian e The New 

York Times na tentativa de minimizar possíveis conflitos de interesse político, optando 

desta maneira por veículos com tradição na cobertura internacional e cuja produção 

jornalística não sofra impacto direto com o resultado do pleito brasileiro. 

Desta forma, o presente corpus documental se limita à análise de 21 textos produzidos 

pelos veículos na semana que antecede o segundo turno das eleições (de 21 a 27 de 

outubro de 2018) incluindo ainda o dia de comparecimento às urnas (28) e o seguinte, 

de anúncio do resultado (29). 
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3.2.1. O espanhol, El País 

Fundado em 1976, em Madrid, o El País é uma referência em informação e líder 

comunicação social em língua espanhola com mais de 65 milhões de leitores em todas 

suas as edições. O periódico, que pertence ao grupo PRISA (Promotora de Informaciones, 

Sociedad Anónima), pode ser consultado atualmente em múltiplos formatos, através de 

numerosas narrativas como em textos, vídeos e gráficos interativos. El País conta com 

mais de 7,6 milhões30 de seguidores no Twitter e está presnete nas principais redes 

sociais (Facebook, Instagram e YouTube). 

Mais de 300 jornalistas mantêm permanentemente atualizadas as quatro edições online 

do jornal: Espanha, América, Brasil e elpais.cat, a edição do jornal em catalão. O diário 

tem redações em Madrid, Barcelona, México, Washington e São Paulo e uma das redes 

de correspondentes e colaboradores mais completa do mundo.31 

Em seu site, de 21 a 29 de outubro de 2018, o El País publicou 66 textos cuja temática 

se relacionava com o tema “eleições Brasil”. Para os fins desta pesquisa serão analisados 

nove textos, um por dia, os de maior destaque, no intuito de compreender de que 

maneira o periódico realizou sua cobertura e como retratou Bolsonaro. 

Tabela 1 – Textos de El País 

Textos de El País 

Dia Título Subtítulo Autor 

21/10/18 Um TSE na berlinda 
como nunca 

"Não houve falha alguma", se 
defende presidente do tribunal, 
sobre combate às notícias falsas. 
Corte também é acossada pelo 
discurso bolsonarista que questiona 
a urna eletrônica 

Ricardo Della Coletta 

22/10/18 Bolsonaro depura 
sentimento anti-PT e 
colhe manifestação 
mais conservadora 

Ato anticorrupção em São Paulo teve 
os antipetistas mais convictos dos 
últimos anos, indica pesquisa. Em 
relação a manifestação de março de 
2017, percentual dos que se dizem 

Rodolfo Borges 

 

30 Disponível em https://twitter.com/el_pais acessado em 10/08/20. 
31 Ver em https://www.prisa.com/pt/info/el-pais-2 acessado em 10/08/20 

https://twitter.com/el_pais
https://www.prisa.com/pt/info/el-pais-2
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"muito conservador" foi de 44% para 
74% 

23/10/18 Bolsonaro oscila para 
baixo e marca 50% 
enquanto Haddad vê 
rejeição cair 

Segundo Ibope, candidato de 
extrema direita tem primeira 
mudança negativa desde o início do 
segundo turno. Nos votos válidos, 
disputa está 57% a 43% 

El País 

24/10/18 Intelectuais e artistas da 
América e da Europa 
fazem alerta contra 
Bolsonaro em manifesto 

Pensadores opinam sobre a possível 
vitória do candidato de extrema-
direita no Brasil 

El País 

25/10/18 Um país feliz e 
soberano para todos 

O acesso à educação e a um trabalho 
decente são vacinas para se construir 
uma geração livre de fome e de 
pobreza e a volta de um Brasil 
democrático, com menos 
desigualdades, mais justiça, mais 
coesão, mais soberania e mais paz. 
Que as brasileiras e brasileiros façam 
sua escolha com tais premissas em 
mente 

Adolfo Pérez Esquível 

Jose Graziano da Silva 

26/10/18 Polícia investiga 
denúncia de estupro de 
mulher ameaçada por 
racistas em Fortaleza 

Estudante da universidade privada 
Unifor havia registrado BO após ser 
abordada por homem que teria 
citado Bolsonaro e lhe feito injúrias. 
Observatório da Intolerância Política 
e Ideológica do Ceará acompanha o 
caso 

Beatriz Jucá 

27/10/18 Haddad reduz diferença 
para favorito Bolsonaro 
e eletriza reta final da 
campanha 

Nos votos válidos, diferença é de dez 
pontos no Datafolha e de oito pontos 
no Ibope 

El País 

28/10/18 Michelle Bolsonaro, 
uma discreta primeira-
dama evangélica 

Mulher do presidente eleito teve 
uma participação discreta na 
campanha do marido e pretende 
realizar ações sociais como primeira-
dama 

Beatriz Jucá 

29/10/18 Ciro critica “interesses 
mesquinhos” e quer 
liderar uma oposição 
sem PT 

Com vitória de Bolsonaro, esquerda 
busca organizar seu espólio de votos, 
enquanto pedetistas dizem que não 
se aliarão mais com partido de Lula 

Ricardo Della Coletta 

Fonte: El País 

3.2.2. O inglês, The Guardian 

Fundado em 1821 e inicialmente conhecido por Manchester Guardian, o The Guardian, 

como o conhecemos hoje, só assume este nome em 1959. The Guardian, junto do The 

Guardian Weekly e The Observer, integra o Guardian Media Group, uma das principais 
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organizações de mídia do Reino Unido e propriedade do The Scott Trust Limited uma 

fundação criada em 1936 que garante a independência e a liberdade veículo. O The 

Guardian é hoje um dos maiores periódicos de notícias em língua inglesa do mundo. 

Com mais de 42 milhões de leitores, o jornal pode ser lido nas principais redes sociais 

(Facebook, Instagram e YouTube) e conta com mais de 9 milhões32 de seguidores no 

Twitter. 

The Guardian tem uma edição on-line voltada apenas para o Reino Unido, uma outra 

exclusiva da Austrália e outra dos Estados Unidos e conta com mais de 1 milhão de 

assinantes.33 

Em seu site, de 21 a 29 de outubro de 2018, o The Guardian publicou 19 textos cuja 

temática se relacionava com o tema “eleições Brasil”. Para os fins desta pesquisa serão 

analisados sete textos, os de maior destaque (considerando que nos dias 21 e 26 não 

houve texto publicado com a temática), no intuito de compreender de que maneira o 

periódico realizou sua cobertura e como retratou Bolsonaro. 

Tabela 2 – Textos de The Guardian 

Textos de The Guardian 

Dia Título Subtítulo Autor 

21/10/18 - - - 

22/10/18 Jair Bolsonaro ameaça 
expurgo de 'bandidos' 
de esquerda 

Líder da corrida presidencial diz que 
os rivais "irão para o exterior ou para 
a prisão" em um discurso em vídeo 
para seus apoiadores 

Tom Phillips 

23/10/18 O rival de esquerda de 
Bolsonaro avisa os 
brasileiros sobre a 
eleição de um 
"bárbaro" extremista 

O populista de extrema direita Jair 
Bolsonaro e o esquerdista Fernando 
Haddad se enfrentam no domingo na 
eleição presidencial decisiva 

Tom Phillips 

24/10/18 Nosso planeta não pode 
suportar muitos mais 
populistas como o 
Bolsonaro do Brasil 

Justo quando a Terra precisa 
urgentemente de líderes pró-meio 
ambiente, nós temos homens fortes 

Jonathan Watts 

 

32 Disponível em https://twitter.com/guardian acesso em 10/08/20. 
33 Ver em https://www.theguardian.com/gnm-archive/2014/dec/18/histories-of-the-newspapers acesso 
em 10/08/20. 

https://twitter.com/guardian
https://www.theguardian.com/gnm-archive/2014/dec/18/histories-of-the-newspapers
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de grandes empresas. Há uma razão 
para esta ironia sombria 

25/10/18 Apoiadores do 
Bolsonaro guerreiam 
contra a floresta 

A maioria na fronteira oeste 
fortemente desmatada do Brasil 
apóia Jair Bolsonaro e suas 
promessas de progresso em vez de 
proteção 

Dom Phillips 

26/10/18 - - - 

27/10/18 A batalha pelo Brasil - o 
populista de extrema 
direita Bolsonaro ainda 
poderia ser derrotado? 

O candidato do partido dos 
trabalhadores, Fernando Haddad, 
tem reunido eleitores e reduzido a 
vantagem de Bolsonaro 

Tom Phillips 

28/10/18 Jair Bolsonaro à beira 
da vitória no Brasil 
enquanto os temores 
pela democracia 
aumentam 

Opositores temem que candidato de 
extrema direita mergulhe o Brasil de 
volta no autoritarismo 

Tom Phillips e Dom 
Phillips 

29/10/18 A esquerda do Brasil 
precisa admitir seus 
erros se quiser 
combater o Bolsonaro 

Muitos eleitores elegeram o 
candidato da extrema direita porque 
queriam mudanças, não porque 
concordassem com seus pontos de 
vista 

Maurício Santoro 

Fonte: The Guardian 

3.2.3. O americano, The New York Times 

Fundado em 1851, o The New York Times nunca deixou de publicar desde então. 

Produto da The New York Times Company, o jornal estadunidense coleciona 117 prêmios 

Pulitzer34 e é considerado um dos jornais de referência norte-americanos. Atualmente 

presente nas principais redes sociais (Facebook, Instagram e YouTube) conta com mais 

de 47 milhões35 de seguidores no Twitter.  

The New York Times possui atualmente em seu corpo de jornalistas 1,700 profissionais, 

150 milhões de leitores mensais e 6.5 milhões de assinantes.36 

 

34 O prêmio americano que é outorgado a quem se destaque nas áreas de jornalismo, literatura e 
composição musical faz referência a Joseph Pulitzer que se destacou por personificar o jornalismo 
americano. Pulitzer foi o grande incentivador da formação jornalística em nível acadêmico em uma 
escola de jornalismo. 
35 Disponível em https://twitter.com/nytimes acesso em 10/08/20. 
36 Disponível em https://www.nytco.com/company/ acesso em 10/08/20. 

https://twitter.com/nytimes
https://www.nytco.com/company/
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Em seu site, de 21 a 29 de outubro de 2018, o The Guardian publicou seis textos cuja 

temática se relacionava com o tema “eleições Brasil”. Para os fins desta pesquisa serão 

analisados cinco textos, os de maior destaque (considerando que nos dias 22, 23, 25 e 

27 não houve texto publicado com a temática), no intuito de compreender de que 

maneira o periódico realizou sua cobertura e como retratou Bolsonaro. 

Tabela 3 – Textos de The New York Times 

Textos de The New York Times 

Dia Título Subtítulo Autor 

21/10/18 A Escolha Triste do 
Brasil 

Jair Bolsonaro, o candidato da 
extrema direita descrito como “um 
Donald Trump brasileiro”, parece se 
dirigir à presidência. 

Conselho Editorial 

22/10/18 - - - 

23/10/18 - - - 

24/10/18 Brasil se prepara para 
eleger um hipócrita 

Alguns conservadores brasileiros 
veem o candidato presidencial Jair 
Bolsonaro como representante de 
tudo o que eles valorizam. Eles 
deveriam olhar mais de perto. 

Vanessa Barbara 

25/10/18 - - - 

26/10/18 Os mercados do Brasil 
aumentaram com a 
esperança da vitória do 
Bolsonaro. Ele pode 
cumprir? 

Jair Bolsonaro é o favorito dos 
investidores na eleição brasileira. 

Shasta Darlington 

27/10/18 - - - 

28/10/18 O novo presidente 
polarizador do Brasil, 
Jair Bolsonaro, em suas 
próprias palavras 

Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro este 
mês. Ele é conhecido por fazer 
declarações que ofendem grandes 
segmentos da sociedade. 

Mariana Simões 

29/10/18 Eleição no Brasil: como 
Jair Bolsonaro 
transformou a crise em 
oportunidade 

Jair Bolsonaro falando aos 
torcedores no domingo em um 
discurso transmitido pela televisão 
de sua casa no Rio de Janeiro depois 
de ser declarado o vencedor do 
segundo turno presidencial. 

Ernesto Londoño e 
Manuela Andreoni 

Fonte: The New York Times 
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3.3. As coberturas de El País, The Guardian e The New York Times 

A presente investigação abrange exclusivamente os textos de cobertura da disputa pela 

presidência da República do Brasil, em 2018, e em razão disso, estará limitada à análise 

da semana que antecede o segundo turno (de 21 a 27 de outubro), incluindo à análise 

as matérias do dia da eleição (28), que anuncia o vencedor, e do dia posterior ao 

resultado (29). Este recorte visa compreender de que maneira os referidos veículos de 

comunicação abordaram a disputa possibilitando compreender aspectos importantes 

sobre a cobertura como, por exemplo, se havia um espaço dedicado ao tema ou ainda, 

que fontes de informação foram utilizadas. 

Na medida em que compreemos a importância do jornalismo político enquanto campo 

especializado do jornalismo, identificamos suas características e dificuldades, 

percebendo que as fontes de informação detém um certo poder sobre a informação. Na 

medida em que se relacionam com ela, podem haver conflitos de interesse que 

comprometam a produção, exigindo tanto do jornalista quanto do corpo editorial para 

o qual trabalha (em caso afirmativo) uma decisão sobre tema e conteúdo. Ainda em 

relação ao campo foi demonstrada uma tendência ao jornalismo intepretativo que se 

quer observar neste período de tempo específico a fim de compreender em que medida 

o jornalismo político confia em fontes ou estabelece suas próprias premissas a partir de 

quem narra o fato ou evento. 

Para tanto, foi formulada uma grelha de análise dos textos, em que serão utilizados os 

seguintes indicadores  segundo Salgado e Strömbäck (2012) observando as 

metodologias de pesquisa em estudos de ciências sociais (Demo, 1995): 

 1 Caracterização: Estilo de texto jornalístico. Esta variável pretende identificar o 

tipo de texto jornalístico (1 = entrevista, 2 = reportagem, 3 = coluna, 4 = editorial, 

5 = artigo, 6 = notícia) e em que setor do jornal o texto foi publicado (M = mundo, 

P = política, A = Américas, O =opinião, B = Brasil). 

 2 Interpretação: Interpretações jornalísticas das razões por trás dos eventos ou 

fatos. Esta variável busca identificar quantas vezes o texto analisado utilizou-se 

de explicações ou interpretações do jornalista que o redigiu levando-se em 
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consideração se estes argumentos foram postos diante do fato sem 

embasamento ou referência de fontes. Esta variável também considera o quão 

extensas foram as conjecturas do autor em razão do todo. (0 = sem fontes citadas 

nominalmente, 1 = fontes de informação explícitas) 

 3 Especulação: Especulações jornalísticas sobre as consequências do evento. Esta 

variável busca identificar se existem no texto analisado especulações sobre 

futuros desdobramentos e/ou consequências sobre o ocorrido. (0 = sem 

especulações, 1 = especulações sobre desdobramentos)  

  4 Adjetivação: Comentários evidentes e o uso de termos de valor. Esta variável 

busca identificar as expressões de opinião que atribuem valor sem embasamento 

em fatos ou fontes (se algo é bom ou ruim, por exemplo, ou palavras que 

carreguem conotações que não possam ser consideradas neutras). (0 = sem 

comentários evidentes ou ausência do uso de termos de valor, 1 = comentários 

evidentemente carregados de sentido) 

Tabela 4 – Indicadores de pesquisa 

Indicadores de pesquisa 

Predominância Outubro de 2018 

Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 

 

Caracterização 

EP 6 / B 6 / B 6 / B 5 / B 5 / B 6 / B 6 / B 5 / B 5 / B 

TG - 6 / M 6 / M 5 / O 5 / M - 5 / M 5 / M 5 / O 

TNYT 4 / O - - 5 / O - 5 / A - 5 / A 5 / A 

 

Interpretação 

EP 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

TG - 1 1 0 1 - 1 1 0 

TNYT 0 - - 0 - 1 - 1 1 

 

Especulação 

EP 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

TG - 1 1 1 0 - 1 1 1 

TNYT 1 - - 1 - 0 - 1 0 

 

Adjetivação 

EP 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

TG - 0 0 1 0 - 1 1 1 

TNYT 1 - - 1 - 1 - 1 1 

EP = El País  
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TG = The Guardian  

TNYT = The New York Times  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Ainda sobre a Adjetivação da análise proposta por Salgado e Strömbäck (2012), através 

de ferramentas de análise de conteúdo (Guerra, 2006) pretende-se identificar 

quantitativamente a ausência ou presença de termos de valor no decorrer dos textos 

com relação à Bolsonaro. Assim sendo, foram relacionados em duas categorias os 

adjetivos, substantivos e expressões (como complementos nominais) identificados 

como termos que atribuam valores, segundo contexto, entre Positivos (aqueles que 

favorecem a imagem de Bolsonaro) e Negativos (que desfavorecem sua imagem) na 

Tabela 5, para que fosse possível aferir, em termos percentuais, uma tendência na 

abordagem dos textos favorável ou desfavorável a Bolsonaro, indicando ainda se há 

tendência ao texto interpretativo ou não. Para isto, foi elaborada uma listagem 

detalhada dos termos utilizados por matéria na Tabela 6 com o percentual que indica a 

predominância dos termos por dia.  

Tabela 5 – Indicador de Adjetivação: Adjetivos gerais identificados 

Indicador de Adjetivação: Adjetivos gerais identificados 

Positivos Negativos 

vitória; sucesso do capitão reformado do 
Exército; candidato de extrema direita; mudança; 
candidato de extrema direita; ex-capitão do 
exército, congressista veterano; líderes políticos; 
grandes mudanças; rebeldes e outsiders 
protestando contra o sistema; surfou uma onda 
de raiva; hábil na compreensão; primeiro 
presidente do Brasil eleito pela internet; 
percebeu melhor do que seus oponentes; vítima 
de tentativa de assassinato; novo presidente; 
Ascensão impressionante; candidato; atordoado; 
fenômeno indomável; explosões de raiva contra 
a corrupção; violência que combinava 
amplamente com o humor nacional; convicção; 
endireitar um país; vontade de ajudar; 
habilidade; Congressista; sete mandatos no 
Congresso; atraente; meio perturbador; 
potencial de quebra do status quo; defender a 
constituição e princípios democráticos; recém-

monopoliza os debates; Candidato de extrema 
direita tempestuoso; “Um Donald Trump 
brasileiro”; brasileiro de direita; visões 
repulsivas; perspectiva assustadora; visões 
brutas; carreira obscura; compreensão 
superficial da economia; populistas; Donald 
Trump  brasileiro; populistas ofensivos, rudes e 
agressivos; mentira; os rivais ‘irão para o exterior 
ou para a prisão’; alarma sobreviventes de 
ditadura; deixou os oponentes indignados e 
nervosos; pró-tortura; autoritarismo; palavras 
incendiárias; notório por sua retórica cheia de 
ódio; mente autoritária e ditatorial; ameaçou a 
sobrevivência de seus oponentes; retórica 
inflamatória; pedir às pessoas que sejam 
violentas; líder muito autoritário; extrema 
direita; mudança negativa; altos e baixos; 
deputado de extrema direita; extremista 
‘bárbaro’; extremista “bárbaro”; “A escória da 
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eleito; ganhou a corrida por uma margem 
substancial; canalizou a ira e a exasperação; 
apoiado fortemente pelos militares; graduação; 
subiu ao posto de capitão; patriotismo; excelente 
histórico de serviço; nível cultural e social; algo 
como um herói popular; corrida bem-sucedida; 
ganhou com apoio robusto de apoiadores 
militares; altamente visível; impetuoso como 
legislador; mais apaixonado por apoiar a polícia e 
as forças armadas; disruptor de fala dura; “Mito” 
ou a lenda; Sem filtro; eleito presidente; 
candidato; Donald Trump; pensa como as 
pessoas; favorito da extrema direita; líder; ex-
paraquedista; melhorar a educação e reprimir o 
crime; grande influência evangélica; ex-capitão 
do exército; serviu sete mandatos consecutivos 
no Congresso; conversa direta, mas 
estimulantemente honesta; mudança; favorito; 
favorito; recuperando de um atentado a faca e 
recluso; vantagem confortável; vantagem; ex-
paraquedista; Trump tropical; favoreceu-se e 
capitalizou tweets; sobreviveu a uma tentativa 
quase fatal de assassinato na véspera da eleição; 
favorito esmagador; candidato de preferência; 
outsider político ao estilo de Trump; Capitão; 
Patriota brasileiro; grande líder; congressista por 
quase três décadas; liderando a maior economia 
da América Latina; drenador de pântano 
urgentemente necessário, senão um salvador; 
construiu com sucesso sua campanha sobre o 
medo; grande pai; pai muito severo; garantir sua 
segurança e vencer a corrupção; favorecido pelos 
investidores; liderança substancial; programa 
econômico liberal; notavelmente eficaz em se 
apresentar como o pólo oposto do partido de 
esquerda; legislador; contra privatizações; ex-
capitão do exército; disposto a demolir a ordem 
política; mercados alinhados com; mudar isso; Os 
mercados estão otimistas; nos apóia; ex-capitão 
do exército de extrema direita; tornar suas vidas 
mais fáceis; votar em Bolsonaro; dignidade e 
segurança; prometeu mudanças na lei; favorito; 
salvador da pátria patriarcal; homem forte do 
Brasil; uso eficaz do discurso; sucesso; 
popularidade; vitorioso; ex-capitão do exército; 
“Populista conservador”; Conservadores; 
favorito; ex-oficial do exército; sete mandatos 
como deputado federal; intuições morais; 
símbolo de tudo de bom; patriotismo e 
autoridade; capitão do exército; capitão; fiel; 
família tradicional; governante forte com 
controle firme do país; deputado federal; 
candidato; Populista de extrema direita; 
populista de extrema direita; conduzir; ex-

ditadura”; perigo real e presente; bárbaro; 
admiração pelo regime militar; “A escória da 
ditadura”; arriscar tudo; admiração pelos 
ditadores latino-americanos; fascista; torturador 
como seu ídolo; fascismo; brasileiros 
progressistas horrorizados; provocador 
populista; candidato de extrema-direita; 
extremista de direita; período de escuridão; 
preconceito; intolerância; fim da agenda 
ambiental; fim do sistema de cotas nas 
universidades; desmatamento da Amazônia; 
perto de Duterte; consequências desastrosas; 
regimes ditatoriais; fissura profunda em nossa 
sociedade; ódio; causa vergonha; problema; risco 
extraordinário; fascista; discriminatório; racista; 
vergonhoso; perigoso; ascensão da 
irracionalidade política; coisa mais perigosa; 
capacidade de gerar ódio; impraticabilidade de 
suas políticas econômicas; perigo a saúde de 
todo planeta; fascista; um erro; fascismo de um 
novo cunho; o elogio ao autoritarismo militarista; 
violência verbal mais cínica e direta; grotesco 
assédio moral; pessoas perigosas; discurso 
homofóbico, antimulheres e pró-ditadura; o pior 
do Brasil; monstro de mais cabeças: machista, 
homofóbico, xenófobo, misógino e racista; mais 
arrogante; mais louco; terrorismo fascista; 
tragédia; líderes vergonhosos de extrema direita; 
declarações horrendas; forte ceticismo; má 
notícia; fascismo; antidemocrático; nada de bom; 
discurso simplista, classista, homofóbico; 
catástrofe; crise da representação da liderança, 
do fracasso da política; populismo autoritário 
latino-americano; preocupação internacional; 
autoritarismo personalista; personagem; 
misógino, racista, homofóbico; barbaridades; 
estupidez; figuras grotescas; declarações racistas, 
misóginas, homofóbicas, belicistas e, às vezes, 
criminosas; desprezo pelas regras democráticas; 
encarna a barbárie; horror; soberbo e descarado; 
relação demagógica; piores preconceitos; 
desastre; vergonha; falta de diálogo e de 
democracia; risco; barbárie; enorme retrocesso 
político e social; político autoritário e corrupto; 
violentos; velho e obscuro; homem bruto, 
misógino, racista e ignorante; populismos 
conservadores; boçais; ditadura; mistura de 
militarismo com teocracia; populistas; ironia 
sombria; defensor racista, sexista e homofóbico 
da tortura; visões extremas; implicações 
ambientais catastróficas; líderes autoritários; 
interesses prejudiciais ao meio ambiente; 
autoritarismo; apoio de líderes do agronegócio e 
da mineração; políticos neofascistas; 
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paraquedista; saiu vitorioso; combater o crime e 
a corrupção; outsider ao estilo Trump; três 
décadas como congressista; sentimento anti-PT; 
solução; figura importante; espécie de barreira; 
ameaça expurgo de 'foragidos' de esquerda; 
vanguarda; favorito de extrema direita; ex-pára-
quedista; apoiadores encantados; vitória 
esmagadora; conduzir; torcedores; Apoiadores 
eufóricos; Lenda; provável próximo presidente; 
favorito a ser eleito; capitão reformado do 
Exército; candidato do PSL; Congressista; 
outsider; promessa de punho de ferro; cristão 
evangélico; conservadorismo social; liberalismo 
econômico; 

“antiglobalismo”; anti-natureza e anti-futuro; 
Hipócrita; “Racista, homofóbico e sexista”; “Uma 
ameaça à democracia”; “Trump dos trópicos”; 
“Um xenófobo”; simpatizante de “ditaduras 
militares e torturadores” que “expressou 
abertamente ideias fascistas”; extrema-direita; 
“Um insignificante político de Brasília, mais 
conhecido por seus excessos verbais do que por 
seu ativismo parlamentar.”; violou princípios de 
justiça; linguagem vulgar; deslealdade; imaturo; 
ambições; “Compreensão superficial” da 
economia; recusou-se a participar de debates 
políticos; grosseria e ignorância; desrespeitoso 
com mulheres, homossexuais, negros e 
indígenas; incapacidade de representar nosso 
povo com classe e inteligência; longe de ser um 
líder mundial; promessas de progresso em vez de 
proteção; progresso em vez de proteção; 
propostas radicais; barragens hidroelétricas 
destrutivas; congelar a demarcação de novas 
reservas indígenas; abrir os existentes para a 
mineração; desastroso para a Amazônia; riscos 
concretos e irreversíveis; candidato presidencial 
de direita; campanha emitiu mensagens 
contraditórias; o mercado financeiro está se 
iludindo; ele se coloca contra; não é um médio 
conservador favorável aos negócios; retórica 
abrasiva; abordagem atirar primeiro; agenda 
socialmente conservadora; professa ignorância; 
defendeu a ditadura militar do Brasil e alienou 
muitos eleitores com ataques verbais 
incendiários contra mulheres, negros e gays; 
risco massivo; não tem um histórico de formação 
de coalizões; candidato de extrema direita; 
histórico de declarações racistas; candidato de 
extrema direita; momentos de extrema 
virulência; alta taxa de rejeição; populista de 
extrema direita; populista de extrema direita, 
pró-armas e exaltador da ditadura; retórica 
venenosa para negros, gays, indígenas e 
mulheres; figura divisiva; mudanças políticas 
abrangentes; observações ofensivas e 
incendiárias; irrelevância política; admiração por 
autocratas; militares; Eu sou a favor de uma 
ditadura; a democracia irá corroer alguns; 
Homofóbico “orgulhoso”; discurso cheio de ódio; 
"maluco"; pauta conservadora; posição contra o 
aborto e o casamento entre homossexuais; 
racista e xenófobo; extrema-direita; 
autoritarismo; polemista profissional; língua 
infame cheia de veneno; nostalgia 
frequentemente expressada pela ditadura; 
provocador populista notório; posições 
extremas; medo de; medos; monstro; 



56 

autoritarismo; ditadura; agressivo; velhos 
tempos ruins; pobreza e repressão policial; 
Estradas de terra e humilhação policial; 
autodeclarado homofóbico; morte; sucatear 
programas de ação afirmativa; contra o que está 
na Bíblia; salto no escuro; oponente radical; 
pessoa truculenta e perigosa; a pior aventura 
possível; novo presidente polarizador do Brasil; 
retórica divisionista e discurso ofensivo; 
seguidores emocionados; críticos horrorizados; 
extrema-direita; pouco para mostrar; muito 
poucos de seus projetos foram aprovados; longa 
lista de comentários cáusticos; ter uma filha do 
sexo feminino como uma "fraqueza"; não trataria 
ou pagaria às mulheres o mesmo que os homens 
no local de trabalho; "orgulho de ser 
homofóbico."; preferiria "preferir que seu filho 
morra em um acidente de carro a ser gay"; 
descreveu o peso dos moradores usando a 
palavra “arrobas”; defende a tortura; dedicou 
seu voto a um coronel que dirigia um centro de 
tortura; fecharia o Congresso se fosse 
presidente; acabaria com a demarcação de terras 
indígenas; ultraconservador; autoritário; ataca os 
valores liberais; visando minorias; mais radical; 
defesa da ditadura e tortura; matar ou banir seus 
oponentes; observações radicais; uso de notícias 
falsas e outras práticas ilegais em sua campanha; 
tempos preocupantes; extremistas; erosão da 
democracia, do Estado de direito e dos direitos 
humanos, junto com ataques a minorias, 
obstáculos à liberdade de imprensa e aumento 
de crimes de ódio; medo; apoio à ação policial 
draconiana; violação dos direitos humanos; 
praga de violência que alimentou; populista de 
extrema direita; flancos contra mulheres, gays, 
brasileiros de cor e até contra a democracia; 
muito extremo; observações incendiárias; curta 
passagem como paraquedista do exército; 
controvérsia; chegou ao fim; ato de 
insubordinação; brevemente preso; sob 
investigação por causa de uma alegação mais 
séria; pressionar funcionários do governo; figura 
polarizadora; discurso impetuoso; a favor de uma 
ditadura; não prolífico em aprovar leis; não é 
considerado um construtor de consenso; 
pesando em questões sociais como o aborto e os 
direitos dos homossexuais, aos quais ele se opõe 
veementemente; um outlier; monotemático; 
visões conservadoras; explosões de raiva; líder 
implacável; incapaz de produzir um consenso, 
um acordo; nenhum diálogo com ele; louco; usou 
palavrões durante discursos improvisados; 
propostas draconianas; comentários incendiários 
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contra mulheres e pessoas de cor; agitação e 
sarcasmo; confuso e improvisado; nenhuma 
estratégia real; 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela 6 – Indicador de Adjetivação: Adjetivos específicos identificados 

Indicador de Adjetivação: Adjetivos específicos identificados 

Incidência de adjetivos Veículo de comunicação 

Dia Percentual EP TG TNYT 

21/10/18 Positivo 39,13 favorito; capitão 
reformado do Exército; 
candidato do PSL;3 

- Congressista; outsider; 
promessa de punho de 
ferro; cristão 
evangélico; 
conservadorismo 
social; liberalismo 
econômico;6 

Negativo 59,87 monopoliza os debates;1 - Candidato de extrema 
direita tempestuoso; 
“Um Donald Trump 
brasileiro”; brasileiro 
de direita; visões 
repulsivas; perspectiva 
assustadora; visões 
brutas; carreira 
obscura; compreensão 
superficial da 
economia; populistas; 
Donald Trump  
brasileiro; populistas 
ofensivos, rudes e 
agressivos13 

22/10/18 Positivo 50,00 sentimento anti-PT; 
solução; figura 
importante; espécie de 
barreira;4 

ameaça expurgo de 
'foragidos' de esquerda; 
vanguarda; favorito de 
extrema direita; ex-pára-
quedista; apoiadores 
encantados; vitória 
esmagadora; conduzir; 
torcedores; Apoiadores 
eufóricos; Lenda; 
provável próximo 
presidente;11 

- 

Negativo 50,00 Mentira;1 os rivais ‘irão para o 
exterior ou para a 
prisão’; alarma 
sobreviventes de 
ditadura; deixou os 
oponentes indignados e 
nervosos; pró-tortura; 
autoritarismo; palavras 
incendiárias; notório por 

- 
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sua retórica cheia de 
ódio; mente autoritária 
e ditatorial; ameaçou a 
sobrevivência de seus 
oponentes; retórica 
inflamatória; pedir às 
pessoas que sejam 
violentas; líder muito 
autoritário;14 

23/10/18 Positivo 36,66 deputado federal; 
candidato;2 

Populista de extrema 
direita; populista de 
extrema direita; 
conduzir; ex-
paraquedista; saiu 
vitorioso; combater o 
crime e a corrupção; 
outsider ao estilo 
Trump; três décadas 
como congressista;9 

- 

Negativo 63,34 extrema direita; mudança 
negativa; altos e baixos; 
deputado de extrema 
direita;4 

extremista ‘bárbaro’; 
extremista “bárbaro”; “A 
escória da ditadura”; 
perigo real e presente; 
bárbaro; admiração pelo 
regime militar; “A 
escória da ditadura”; 
arriscar tudo; admiração 
pelos ditadores latino-
americanos; fascista; 
torturador como seu 
ídolo; fascismo; 
brasileiros progressistas 
horrorizados; 
provocador populista;15 

- 

24/10/18 Positivo 12,71 favorito; salvador da 
pátria patriarcal; homem 
forte do Brasil; uso eficaz 
do discurso; sucesso; 
popularidade; vitorioso;7 

ex-capitão do exército; 
“Populista 
conservador”;2 

Conservadores; 
favorito; ex-oficial do 
exército; sete 
mandatos como 
deputado federal; 
intuições morais; 
símbolo de tudo de 
bom; patriotismo e 
autoridade; capitão do 
exército; capitão; fiel; 
família tradicional; 
governante forte com 
controle firme do 
país;13 

Negativo 87,29 candidato de extrema-
direita; extremista de 
direita; período de 
escuridão; preconceito; 
intolerância; fim da 
agenda ambiental; fim do 

populistas; ironia 
sombria; defensor 
racista, sexista e 
homofóbico da tortura; 
visões extremas; 
implicações ambientais 

Hipócrita; “Racista, 
homofóbico e sexista”; 
“Uma ameaça à 
democracia”; “Trump 
dos trópicos”; “Um 
xenófobo”; 
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sistema de cotas nas 
universidades; 
desmatamento da 
Amazônia; perto de 
Duterte; consequências 
desastrosas; regimes 
ditatoriais; fissura 
profunda em nossa 
sociedade; ódio; causa 
vergonha; problema; 
risco extraordinário; 
fascista; discriminatório; 
racista; vergonhoso; 
perigoso; ascensão da 
irracionalidade política; 
coisa mais perigosa; 
capacidade de gerar ódio; 
impraticabilidade de suas 
políticas econômicas; 
perigo a saúde de todo 
planeta; fascista; um 
erro; fascismo de um 
novo cunho; o elogio ao 
autoritarismo militarista; 
violência verbal mais 
cínica e direta; grotesco 
assédio moral; pessoas 
perigosas; discurso 
homofóbico, 
antimulheres e pró-
ditadura; o pior do Brasil; 
monstro de mais cabeças: 
machista, homofóbico, 
xenófobo, misógino e 
racista; mais arrogante; 
mais louco; terrorismo 
fascista; tragédia; líderes 
vergonhosos de extrema 
direita; declarações 
horrendas; forte 
ceticismo; má notícia; 
fascismo; 53 
antidemocrático; nada de 
bom; discurso simplista, 
classista, homofóbico; 
catástrofe; crise da 
representação da 
liderança, do fracasso da 
política; populismo 
autoritário latino-
americano; preocupação 
internacional; 
autoritarismo 
personalista; 

catastróficas; líderes 
autoritários; interesses 
prejudiciais ao meio 
ambiente; autoritarismo; 
apoio de líderes do 
agronegócio e da 
mineração; políticos 
neofascistas; 
“antiglobalismo”; anti-
natureza e anti-
futuro;17 

simpatizante de 
“ditaduras militares e 
torturadores” que 
“expressou 
abertamente ideias 
fascistas”; extrema-
direita; “Um 
insignificante político 
de Brasília, mais 
conhecido por seus 
excessos verbais do 
que por seu ativismo 
parlamentar.”; violou 
princípios de justiça; 
linguagem vulgar; 
deslealdade; imaturo; 
ambições; 
“Compreensão 
superficial” da 
economia; recusou-se 
a participar de debates 
políticos; grosseria e 
ignorância; 
desrespeitoso com 
mulheres, 
homossexuais, negros 
e indígenas; 
incapacidade de 
representar nosso 
povo com classe e 
inteligência; longe de 
ser um líder 
mundial;29 
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personagem; misógino, 
racista, homofóbico; 
barbaridades; estupidez; 
figuras grotescas; 71 
declarações racistas, 
misóginas, homofóbicas, 
belicistas e, às vezes, 
criminosas; desprezo 
pelas regras 
democráticas; encarna a 
barbárie; horror; soberbo 
e descarado; relação 
demagógica; piores 
preconceitos; desastre; 
vergonha; falta de 
diálogo e de democracia; 
risco; barbárie; enorme 
retrocesso político e 
social; político autoritário 
e corrupto; violentos; 
velho e obscuro; homem 
bruto, misógino, racista e 
ignorante; populismos 
conservadores; boçais; 
ditadura; mistura de 
militarismo com 
teocracia;105 

25/10/18 Positivo 43,75 - nos apóia; ex-capitão do 
exército de extrema 
direita; tornar suas vidas 
mais fáceis; votar em 
Bolsonaro; dignidade e 
segurança; prometeu 
mudanças na lei;7 

- 

Negativo 56,25 - promessas de progresso 
em vez de proteção; 
progresso em vez de 
proteção; propostas 
radicais; barragens 
hidroelétricas 
destrutivas; congelar a 
demarcação de novas 
reservas indígenas; abrir 
os existentes para a 
mineração; desastroso 
para a Amazônia; riscos 
concretos e 
irreversíveis;9 

- 

26/10/18 Positivo 40,74 - - favorecido pelos 
investidores; liderança 
substancial; programa 
econômico liberal; 
notavelmente eficaz 
em se apresentar 
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como o pólo oposto do 
partido de esquerda; 
legislador; contra 
privatizações; ex-
capitão do exército; 
disposto a demolir a 
ordem política; 
mercados alinhados 
com; mudar isso; Os 
mercados estão 
otimistas;11 

Negativo 59,26 - - candidato presidencial 
de direita; campanha 
emitiu mensagens 
contraditórias; o 
mercado financeiro 
está se iludindo; ele se 
coloca contra; não é 
um médio conservador 
favorável aos negócios; 
retórica abrasiva; 
abordagem atirar 
primeiro; agenda 
socialmente 
conservadora; professa 
ignorância; defendeu a 
ditadura militar do 
Brasil e alienou muitos 
eleitores com ataques 
verbais incendiários 
contra mulheres, 
negros e gays; risco 
massivo; não tem um 
histórico de formação 
de coalizões;16 

27/10/18 Positivo 50,00 favorito; favorito; 
recuperando de um 
atentado a faca e recluso; 
vantagem confortável;4 

vantagem; ex-
paraquedista; Trump 
tropical; favoreceu-se e 
capitalizou tweets; 
sobreviveu a uma 
tentativa quase fatal de 
assassinato na véspera 
da eleição; favorito 
esmagador; candidato 
de preferência; outsider 
político ao estilo de 
Trump; Capitão; Patriota 
brasileiro; grande líder; 
congressista por quase 
três décadas; liderando 
a maior economia da 
América Latina; 
drenador de pântano 
urgentemente 

- 
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necessário, senão um 
salvador; construiu com 
sucesso sua campanha 
sobre o medo; grande 
pai; pai muito severo; 
garantir sua segurança e 
vencer a corrupção;20 

Negativo 50,00 candidato de extrema 
direita; histórico de 
declarações racistas; 
candidato de extrema 
direita; momentos de 
extrema virulência; alta 
taxa de rejeição;5 

populista de extrema 
direita; populista de 
extrema direita, pró-
armas e exaltador da 
ditadura; retórica 
venenosa para negros, 
gays, indígenas e 
mulheres; figura divisiva; 
mudanças políticas 
abrangentes; 
observações ofensivas e 
incendiárias; irrelevância 
política; admiração por 
autocratas; militares; Eu 
sou a favor de uma 
ditadura; a democracia 
irá corroer alguns; 
Homofóbico 
“orgulhoso”; discurso 
cheio de ódio;19 

- 

28/10/18 Positivo 22,38 eleito presidente;1 candidato; Donald 
Trump; pensa como as 
pessoas; favorito da 
extrema direita; líder; 
ex-paraquedista; 
melhorar a educação e 
reprimir o crime; grande 
influência evangélica;9 

ex-capitão do exército; 
serviu sete mandatos 
consecutivos no 
Congresso; conversa 
direta, mas 
estimulantemente 
honesta; mudança;5 

Negativo 77,62 "maluco"; pauta 
conservadora; posição 
contra o aborto e o 
casamento entre 
homossexuais; racista e 
xenófobo;6 

extrema-direita; 
autoritarismo; polemista 
profissional; língua 
infame cheia de veneno; 
nostalgia 
frequentemente 
expressada pela 
ditadura; provocador 
populista notório; 
posições extremas; 
medo de; medos; 
monstro; autoritarismo; 
ditadura; agressivo; 
velhos tempos ruins; 
pobreza e repressão 
policial; Estradas de 
terra e humilhação 
policial; autodeclarado 
homofóbico; morte; 

novo presidente 
polarizador do Brasil; 
retórica divisionista e 
discurso ofensivo; 
seguidores 
emocionados; críticos 
horrorizados; extrema-
direita; pouco para 
mostrar; muito poucos 
de seus projetos foram 
aprovados; longa lista 
de comentários 
cáusticos; ter uma filha 
do sexo feminino como 
uma "fraqueza"; não 
trataria ou pagaria às 
mulheres o mesmo 
que os homens no 
local de trabalho; 



63 

sucatear programas de 
ação afirmativa; contra o 
que está na Bíblia; salto 
no escuro; oponente 
radical; pessoa 
truculenta e perigosa; a 
pior aventura 
possível;28 

"orgulho de ser 
homofóbico."; 
preferiria "preferir que 
seu filho morra em um 
acidente de carro a ser 
gay"; descreveu o peso 
dos moradores usando 
a palavra “arrobas”; 
defende a tortura; 
dedicou seu voto a um 
coronel que dirigia um 
centro de tortura; 
fecharia o Congresso 
se fosse presidente; 
acabaria com a 
demarcação de terras 
indígenas;18 

29/10/18 Positivo 48,71 vitória; sucesso do 
capitão reformado do 
Exército;3 

candidato de extrema 
direita; mudança; 
candidato de extrema 
direita; ex-capitão do 
exército, congressista 
veterano; líderes 
políticos; grandes 
mudanças; rebeldes e 
outsiders protestando 
contra o sistema; surfou 
uma onda de raiva; hábil 
na compreensão; 
primeiro presidente do 
Brasil eleito pela 
internet; percebeu 
melhor do que seus 
oponentes; vítima de 
tentativa de assassinato; 
novo presidente;15 

Ascensão 
impressionante; 
candidato; atordoado; 
fenômeno indomável; 
explosões de raiva 
contra a corrupção; 
violência que 
combinava 
amplamente com o 
humor nacional; 
convicção; endireitar 
um país; vontade de 
ajudar; habilidade; 
Congressista; sete 
mandatos no 
Congresso; atraente; 
meio perturbador; 
potencial de quebra do 
status quo; defender a 
constituição e 
princípios 
democráticos; recém-
eleito; ganhou a 
corrida por uma 
margem substancial; 
canalizou a ira e a 
exasperação; apoiado 
fortemente pelos 
militares; graduação; 
subiu ao posto de 
capitão; patriotismo; 
excelente histórico de 
serviço; nível cultural e 
social; algo como um 
herói popular; corrida 
bem-sucedida; ganhou 
com apoio robusto de 
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apoiadores militares; 
altamente visível; 
impetuoso como 
legislador; mais 
apaixonado por apoiar 
a polícia e as forças 
armadas; disruptor de 
fala dura; “Mito” ou a 
lenda; Sem filtro;39 

Negativo 51,29 ultraconservador;1 autoritário; ataca os 
valores liberais; visando 
minorias; mais radical; 
defesa da ditadura e 
tortura; matar ou banir 
seus oponentes; 
observações radicais; 
uso de notícias falsas e 
outras práticas ilegais 
em sua campanha; 
tempos preocupantes; 
extremistas; erosão da 
democracia, do Estado 
de direito e dos direitos 
humanos, junto com 
ataques a minorias, 
obstáculos à liberdade 
de imprensa e aumento 
de crimes de ódio; 
medo; apoio à ação 
policial draconiana; 
violação dos direitos 
humanos;20 

praga de violência que 
alimentou; populista 
de extrema direita; 
flancos contra 
mulheres, gays, 
brasileiros de cor e até 
contra a democracia; 
muito extremo; 
observações 
incendiárias; curta 
passagem como 
paraquedista do 
exército; controvérsia; 
chegou ao fim; ato de 
insubordinação; 
brevemente preso; sob 
investigação por causa 
de uma alegação mais 
séria; pressionar 
funcionários do 
governo; figura 
polarizadora; discurso 
impetuoso; a favor de 
uma ditadura; não 
prolífico em aprovar 
leis; não é considerado 
um construtor de 
consenso; pesando em 
questões sociais como 
o aborto e os direitos 
dos homossexuais, aos 
quais ele se opõe 
veementemente; um 
outlier; monotemático; 
visões conservadoras; 
explosões de raiva; 
líder implacável; 
incapaz de produzir um 
consenso, um acordo; 
nenhum diálogo com 
ele; louco; usou 
palavrões durante 
discursos 
improvisados; 
propostas draconianas; 
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comentários 
incendiários contra 
mulheres e pessoas de 
cor; agitação e 
sarcasmo; confuso e 
improvisado; nenhuma 
estratégia real;39 

EP = El País 
TG = The Guardian 
TNYT = The New York Times 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Portanto, apesar de esta pesquisa buscar analisar as hard news, matérias de temas 

complexos com foco em política, neste caso, não foi descartada a análise de textos de 

opinião uma vez que tal fato pode se relacionar com o conceito de jornalismo 

interpretativo e as fontes de informação utilizadas para a produção destas matérias. 

Outro fator importante a ser analisado, diz respeito às fontes de informação. Para tanto 

recorreremos à metodologia de análise de fontes idealizada por Vasco Ribeiro (2009) 

com algumas adaptações a partir de seu trabalho. Em sua pesquisa, o professor 

identifica as fontes de informação presentes nos textos observados com objetivo de 

distingui-las e categorizá-las entre Governo, Partido de Oposição e Partido Político no 

Poder. Ribeiro identifica outros campos de onde as fontes se originam tais como ONGs, 

Igrejas e empresas, por exemplo. Para além disso, observa fontes comuns, oficiais, 

especializadas ou fontes sofisticadas de informação. Nesta pesquisa, portanto, foi 

realizada uma identificação das fontes de maneira geral segundo cada texto, Tabela 7. 

Em seguida, foram categorizadas por grupos entre Governo (integrantes da máquina 

pública com cargos eletivos ou não), Academia (intelectuais, pesquisadores ou 

representantes de instituições de ensino), Empresas (com ou sem fins lucrativos e seus 

representantes), Jornais (empresas e/ou veículos de comunicação), Arte&Cultura 

(escritores, músicos, atores e cantores), Política (figuras que já ocuparam cargos 

públicos, militantes e figuras influentes no Âmbito político) e Público (pessoas que 

figuram como personagens nas matérias das mais diversas formações e ocupações) e 

tipo de fontes entre Comuns (concedem declarações sobre o tema da matéria mas não 

possuem envolvimento maior de interesse em seus desdobramentos), Oficiais (ocupam 
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protagonismo sobre o tema, em cargos governamentais), Especializadas (tenham 

conhecimento da pauta e formação que qualifique as declarações), Celebridades 

(personalidades que possuam apelo público e plataformas para divulgação de opinião) 

e Sofisticadas (assessores de imprensa e relações públicas) conforme Tabela 8. 

Tabela 7 – Indicador de Interpretação: Fontes de informação 

Indicador de Interpretação: Fontes de informação  

Dia Veículos de 
comunicação 

Fontes identificadas 

21 EP Ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Rosa Weber; 
Professor do departamento de Ciência da Computação da Universidade 
Federal de Minas Gerais, Fabrício Benevenuto; 
Ex-ministro (off the records); 
Ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Luis Felipe Salomão. 

TG Não houve cobertura. 

TNYT Nenhuma fonte identificada. 

22 EP Professor da Universidade de São Paulo (USP), Paulo Ortellado. 

TG O cadidato, Jair Bolsonaro; 
A jornalista, Cynara Menezes; 
Jovem político de esquerda, Guilherme Boulos; 
O candidato, Fernando Haddad; 
Eleitor brasileiro desesperado não identificado; 
Escritora e historiadora, Lilia Schwarcz; 
Jornalista político da Revista Piauí, José Roberto de Toledo. 

TNYT Não houve cobertura. 

23 EP Referenciou pesquisa Ibope. 

TG O candidato, Fernando Haddad; 
O candidato, Jair Bolsonaro. 

TNYT Não houve cobertura. 

24 EP Cineasta brasileiro, Walter Salles; 
Atriz brasileira, Alice Braga; 
Escritor nicaraguense, Sergio Ramírez; 
Escritor mexicano, Juan Villoro; 
Jornalista e escritora mexicana, Alma Guillermoprieto; 
Escritor colombiano, Juan Gabriel Vásquez; 
Escritora argentina, Claudia Piñeiro; 
Jornalista mexicano, Jorge Ramos; 
Escritor colombiano, Héctor Abad Faciolince; 
Escritor chileno, Jorge Edwards; 
Argentino ganhador do Nobel da Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel; 
Linguista, Noam Chomsky; 
Ex-chanceler argentina, Susana Malcorra; 
Jornalista e escritor mexicano, Héctor Aguilar Camín; 
Ator mexicano, Gael García Bernal; 
Escritor venezuelano, Alberto Barrera; 
Cantor espanhol, Joan Manuel Serrat; 
Cantor espanhol, Alejandro Sanz; 
Escritor colombiano, Juan Cárdenas; 
Filósofo e escritor francês, Bernard-Henri Lévy; 



67 

Analista política argentina, Beatriz Sarlo; 
Cantor, Chico Buarque de Hollanda; 
Cantora, Daniela Mercury; 
Escritor, Milton Hatoum; 
Lilia Schwarcz; 
Músico, Caetano Veloso; 
Artista visual, Adriana Varejão; 

TG Editorial do Wall Street Journal. 

TNYT Referenciou os jornais: Libération, The Economist, The Guardian, Clarín, 
Zeit, Le Monde e Folha de São Paulo; 
Referenciou pesquisa Ibope; 
O psicólogo, Jonathan Haidt; 
Referenciou arquivos militares; 
Coronel, Carlos Pellegrino; 
O candidato, Jair Bolsonaro. 

25 EP Referenciou dado da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO); 
Referenciou o discurso do ex-presidente, Lula. 

TG Eleitor de bolsonaro, Edivaldo da Silva; 
Ambientalistas não identificados; 
33 ONGs não identificadas; 
Chefe de gabinete de planejamento e (então) candidato do PSL de 
Bolsonaro ao Governo de Rondônia, o coronel aposentado da polícia, 
Marcos Rocha; 
Engenheira florestal na Agência de Desenvolvimento Ambiental de 
Rondônia, Sebastiana Almeida; 
Motorista de Uber, Wagner Matos; 
Referenciou documentos do Governo que atestam aumento de 
temperatura; 
Congressita, Onyx Lorenzoni; 
Coronel, João Chrisóstomo; 
Moradora, Sheila Barros; 
Pescador e marido de Sheila, Adegilton Lopes; 
Pescador, Mabel Lopes; 
Dois homens não identificados; 
Dono de barcaça, Aroldo da Silva; 
Governador de Rondônia, Daniel Pereira; 
Moradora, Jessica da Silva e seu marido Alex dos Santos; 
Eleitores de Bolsonaro, Ednesio Diogo e Jonas Dantas; 
Oficial de proteção ambiental, Nei Peres. 

TNYT Não houve cobertura. 

26 EP Uma estudante não identificada vítima de estupro; 
Referenciou Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE); 
Referenciou a Univesidade de Fortaleza (Unifor); 
Referenciou o Observatório da Intolerância Política e Ideológica no Ceará; 
Referenciou o Ministério Público do Ceará (MPCE); 
Referenciou a Comissão de Direitos Humanos da OAB-CE; 
Referenciou levantamentos de Open Knowledge Brasil e da Agência 
Pública. 

TG Não houve cobertura. 

TNYT Ex-diretor do banco central, Alexandre Schwartsman; 
Presidente do PSL, Gustavo Bebianno; 
Referenciou o possível Ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes; 
O candidato, Jair Bolsonaro; 
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Corretora de imóveis, Vanessa Gomes; 
Ex-banqueiro de investimentos e fundador da organização apartidária 
RenovaBR, Eduardo Mufarej; 
Especialista em Brasil no Eurasia Group, Chris Garman; 

27 EP Referenciou Datafolha e Ibope; 
Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa; 
Ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot; 
O candidato, Jair Bolsonaro. 

TG O candidato, Jair Bolsonaro; 
O candidato, Fernando Haddad; 
O comentarista, Merval Pereira; 
Jornalista político da Revista Piauí, José Roberto de Toledo; 
Referenciou o ex-assessor do presidente dos EUA, Steve Bannon à 
Reuters; 
Especialista em Brasil da Escola Harvard Kennedy, Scott Mainwaring; 
Escritora e historiadora, Lilia Schwarcz; 
Autor do livro “Democracias e Ditaduras da América Latina”, Mainwaring; 
Ambientalistas, ativistas de direitos humanos e comunidade LGBT do 
Brasil não identificados; 
Trans ativista de São Paulo, Priscilla Bertucci; 
Motorista de taxi de Recife, Josias Albuquerque. 

TNYT Não houve cobertura. 

28 EP A primeira-dama, Michelle Bolsonaro em entrevista ao Jornal Nacional; 
O presidente eleito, Bolsonaro. 

TG Analista de sistemas, Cristina Gozdal; 
Funcionária pública, Monica Gamero; 
Pensionista, Denir Quintanilha; 
Agente do estado, Elisabete Pereira; 
Engenheiro, Paul Pichnoff; 
Auditor, Adolfo Castro; 
Operária da fábrica de brinquedos, Leda dos Santos; 
Pedreiro, Antonio da Silva Lima; 
Motorista, Andonias Albuquerque; 
Francisco Rodrigues; 
Trans ativista, Gerohannah Barbosa; 
Porteiro, João Victor; 
Professora, Genilce Gomes; 
Veterano do PT, Aloízio Mercadante; 
Vendedor de pipocas, Haroldo Carrilho. 

TNYT O presidente eleito, Bolsonaro. 

29 EP Professor de Ciência Política da Universidade Federal do ABC, Vitor 
Marchetti; 
O candidato derrotado e professor, Fernando Haddad; 
O candidato derrotado, Ciro Gomes; 
O presidente do PDT, Carlos Lupi; 
Senador reeleito, Humberto Costa; 
Ex-governador da Bahia, Jaques Wagner. 

TG Nenhuma fonte identificada. 

TNYT O pastor, Silas Malafaia; 
O presidente eleito, Bolsonaro; 
Membro do congresso, Chico Alencar; 
Ex-ministra de Direitos Humanos e da esquerda, Maria do Rosário Nunes; 
Congressista, Alberto Fraga; 
Congressita, Joice Hasselmann. 
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EP = El País 
TG = The Guardian 
TNYT = The New York Times 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela 8 – Classificação das Fontes de informação 

Classificação das Fontes de informação 

Nº Nome Cargo/ Profissão/ Título Grupo Tipo  Declaração* Citações 

1 - Ex-ministro  Político Especializada Off - 

2 Adegilton Lopes Pescador e marido (de...) Público Comum On - 

3 Adolfo Castro Auditor Público Comum On - 

4 Adolfo Pérez Esquivel Nobel da Paz de 1980 Academia Especializada On - 

5 Adriana Varejão Artista visual Academia Especializada On - 

6 Alberto Barrera Escritor  Academia Especializada On - 

7 Alberto Fraga Congressista Governo Oficial On - 

8 Alejandro Sanz Cantor  Arte&Cultura Celebridade On - 

9 Alex dos Santos Marido (de) Público Comum On - 

10 Alexandre Schwartsman Ex-diretor do banco central Político Especializada On - 

11 Alice Braga Atriz brasileira Arte&Cultura Celebridade On - 

12 Alma Guillermoprieto Jornalista e escritora  Jornais Especializada On - 

13 Aloízio Mercadante Veterano do PT Político Especializada On - 

14 Andonias Albuquerque Motorista Público Comum On - 

15 Antonio da Silva Lima Pedreiro Público Comum On - 

16 Aroldo da Silva Dono de barcaça Público Comum On - 

17 Beatriz Sarlo Analista política  Academia Especializada On - 

18 Bernard-Henri Lévy Filósofo e escritor Academia Especializada On - 

19 Caetano Veloso Músico Arte&Cultura Celebridade On - 

20 Carlos Lupi O presidente do PDT Político Oficial On - 

21 Carlos Pellegrino Coronel Político Especializada On - 

22 Chico Alencar Congressista Governo Oficial On - 

23 Chico Buarque  Cantor Arte&Cultura Celebridade On - 

24 Chris Garman Especialista Eurasia Group Empresa Especializada On - 

25 Ciro Gomes Candidato derrotado Político Especializada On - 

26 Claudia Piñeiro Escritora  Arte&Cultura Especializada On - 

27 Cristina Gozdal Analista de sistemas Público Comum On - 

28 Cynara Menezes Jornalista Jornais Especializada On - 

29 Daniel Pereira Governador de Rondônia Governo Oficial On - 

30 Daniela Mercury Cantora Arte&Cultura Celebridade On - 

31 Denir Quintanilha Pensionista Público Comum On - 

32 Edivaldo da Silva Eleitor de bolsonaro Público Comum On - 

33 Ednesio Diogo Eleitor de Bolsonaro Público Comum On - 

34 Eduardo Mufarej Ex-banqueiro / RenovaBR Político Especializada On - 

35 Elisabete Pereira Agente do estado Público Comum On - 

36 Fabrício Benevenuto Professor UFMG Academia Especializada On - 

37 Fernando Haddad Candidato e professor Político Especializada On 4x 

38 Francisco Rodrigues - Público Comum On - 

39 Gael García Bernal Ator  Arte&Cultura Celebridade On - 

40 Genilce Gomes Professora Público Comum On - 

41 Gerohannah Barbosa Trans ativista Político Especializada On - 

42 Guilherme Boulos Político de esquerda Político Especializada On - 

43 Gustavo Bebianno Presidente do PSL Político Oficial On - 
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44 Haroldo Carrilho Vendedor de pipocas Público Comum On - 

45 Héctor Abad Faciolince Escritor  Arte&Cultura Especializada On - 

46 Héctor Aguilar Camín Jornalista e escritor  Jornais Especializada On - 

47 Humberto Costa Senador  Governo Oficial On - 

48 Jair Bolsonaro Cadidato/ Presidente eleito Político Oficial On 9x 

49 Jaques Wagner Ex-governador da Bahia Político Especializada On - 

50 Jessica da Silva Moradora Público Comum On - 

51 Joan Manuel Serrat Cantor  Arte&Cultura Celebridade On - 

52 João Chrisóstomo Coronel Político Especializada On - 

53 João Victor Porteiro Público Comum On - 

54 Joaquim Barbosa Ex-ministro do STF Político Especializada On - 

55 Joice Hasselmann Congressita Governo Especializada On - 

56 Jonas Dantas Eleitor de Bolsonaro Público Comum On - 

57 Jonathan Haidt Psicólogo Academia Especializada On - 

58 Jorge Edwards Escritor  Arte&Cultura Especializada On - 

59 Jorge Ramos Jornalista  Jornais Especializada On - 

60 José Roberto de Toledo Jornalista da Revista Piauí Jornais Especializada On 2x 

61 Josias Albuquerque Motorista  Público Comum On - 

62 Juan Cárdenas Escritor  Arte&Cultura Especializada On - 

63 Juan Gabriel Vásquez Escritor  Arte&Cultura Especializada On - 

64 Juan Villoro Escritor  Arte&Cultura Especializada On - 

65 Leda dos Santos Operária  Público Comum On - 

66 Lilia Schwarcz Escritora e historiadora Academia Especializada On 3x 

67 Luis Felipe Salomão Ministro do STJ Governo Oficial On - 

68 Lula Ex-presidente Político Especializada On - 

69 Mabel Lopes Pescador Público Comum On - 

70 Mainwaring Escritor Arte&Cultura Especializada On - 

71 Marcos Rocha Coronel aposentado Político Especializada On - 

72 Maria do Rosário Nunes Ex-ministra  Político Especializada On - 

73 Merval Pereira Comentarista Jornais Especializada On - 

74 Michelle Bolsonaro Primeira-dama Governo Celebridade On - 

75 Milton Hatoum Escritor Arte&Cultura Especializada On - 

76 Monica Gamero Funcionária pública Público Comum On - 

77 Nei Peres Oficial/ proteção ambiental Público Especializada On - 

78 Noam Chomsky Linguista Academia Especializada On - 

79 Onyx Lorenzoni Congressita Governo Oficial On - 

80 Paul Pichnoff Engenheiro Público Comum On - 

81 Paulo Guedes Possível Ministro Político Especializada On - 

82 Paulo Ortellado Professor da USP Academia Especializada On - 

83 Priscilla Bertucci Trans ativista  Político Especializada On - 

84 Rodrigo Janot Ex-procurador-geral Político Especializada On - 

85 Rosa Weber Ministra do TSE Governo Oficial On - 

86 Scott Mainwaring Escola Harvard Kennedy Academia Especializada On - 

87 Sebastiana Almeida Engenheira florestal Público Especializada On - 

88 Sergio Ramírez Escritor  Arte&Cultura Especializada On - 

89 Sheila Barros Moradora Público Comum On - 

90 Silas Malafaia Pastor Político Especializada On - 

91 Steve Bannon Ex-assessor / EUA Empresa Especializada On - 

92 Susana Malcorra Ex-chanceler  Político Especializada On - 

93 Vanessa Gomes Corretora de imóveis Público Comum On - 

94 Vitor Marchetti Professor da UFABC Academia Especializada On - 

95 Wagner Matos Motorista  Público Comum On - 
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96 Walter Salles Cineasta brasileiro Arte&Cultura Especializada On - 

97 - Eleitor brasileiro Público Comum Off - 

 - Ibope Empresa Oficial Info 3x 

 - Wall Street Journal Jornais Especializada Info - 

 - Libération Jornais Especializada Info - 

 - The Economist Jornais Especializada Info - 

 - The Guardian Jornais Especializada Info - 

 - Clarín Jornais Especializada Info - 

 - Zeit Jornais Especializada Info - 

 - Le Monde Jornais Especializada Info - 

 - Folha de São Paulo Jornais Especializada Info - 

 - Arquivos militares Governo Oficial Info - 

 - FAO Empresa Oficial Info - 

98 - Ambientalistas Empresa Especializada Off - 

99 - 33 ONGs  Empresa Especializada Off - 

 - Documentos do Governo Governo Oficial Info - 

100 - Dois homens Público Comum Off - 

101 - Estudante Público Comum Off - 

 - PCCE Governo Oficial Info - 

 - Unifor Academia Oficial Info - 

 - Observatório do Ceará Academia Oficial Info - 

 - MPCE Governo Oficial Info - 

 - Comissão de DH OAB-CE Governo Oficial Info - 

 - Open Knowledge Brasil Empresa Oficial Info - 

 - Agência Pública Jornais Oficial Info - 

 - Datafolha Empresa Oficial Info - 

102 - Ambientalistas  Especializada Off - 

103 - Ativistas de DH LGBT  Especializada Off - 

 *On the records; Off the records; Informações reproduzidas elaboradas por outras entidades 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.4. Resultados 

Os resultados desta pesquisa apoiam-se no levantamento de dados nos vinte e um (21) 

textos analisados, publicados pelos diferentes veículos de comunicação aqui abordados, 

a saber El País, The Guardian e The New York Times, por ocasião das eleições 

presidenciasi brasileiras de 2018.  

Esta análise pretende apresentar os itens elencados evidenciando cada um de seus 

aspectos na construção de uma discussão sobre seus resultados e como estes dados se 

traduzem no texto jornalístico. 

3.4.1. Caracterização 

Neste aspecto, que buscava identificar o estilo de texto jornalístico presente nos vinte e 
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um (21) textos analisados, foram predominantes as Notícias, com treze (13) textos, sete 

(07) Artigos e apenas um (01) Editorial.  Em El País, foram observadas cinco (05) Notícias 

e quatro (04) Artigos; já em The Guardian foram observadas duas (02) Notícias e cinco 

(05) Artigos; em The New York Times observamos um (01) texto de Editoria e quatro (04) 

Artigos. 

Interessante observar que para uma cobertura política sobre eleições presidenciais, a 

predominância de Notícias demonstra uma escolha pelo distanciamento do fato, uma 

narrativa mais tradicional de observador. 

Com relação às alocações dos textos, observamos  nove (09) na sessão Brasil, quatro 

(04) em Opinião, cinco (05) em Mundo e três (03) Américas. El País publicou todos os 

seus  nove (09) textos em Brasil; The Guardian publicou cinco (05) textos em Mundo e 

dois (02) em Opinião; The New York Times publicou dois (02) em Opinião e três (03) em 

Américas. 

Ao contrário de El País, que possui uma sessão inteira dedicada ao Brasil e uma base de 

atuação em São Paulo, The Guardian e The New York Times, provavelmente por questão 

de proximidade geográfica, publicaram respectivamente em Mundo e Américas, 

predominantemente.  

3.4.2. Interpretação 

O aspecto da Interpretação destinou-se a identificar o uso de fontes de informação 

explícitas na tentativa de relacionar sua ausência ao texto do jornalismo interpretativo, 

que tende a não apresentar fontes para sua argumentação. 

De forma geral, predominou o uso de fontes de informação explícitas em dezesseis (16) 

dos vinte e um (21) textos. Curiosamente, os cinco (05) textos que não apresentaram 

fontes explícitas, quatro (04) deles foram publicados na sessão Opinião, e apenas um 

(01) em Brasil – que embora não tenha fontes esplícitas recorreu à documentos oficiais 

e notas institucionais para figurar na matéria. Esses textos foram classificados como um 

(01) Editorial, três (03) Artigos e uma (01) Notícia, o que demonstra que em sua maioria 

estão de acordo com as premissas sobre a relação entre o jornalismo interpretativo e 

ausência de fontes de informação, mas sim a defesa de um ponto de vista do jornalista 
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que elabora o texto a partir de uma análise sobre a realidade.   

El País apresentou majoritariamente oito (08) textos com fontes de informação 

explícitas e apenas um (01) sem fontes explícitas; The Guardian apresentou cinco (05) 

textos com fontes explícitas e dois (02) textos sem fontes; The New York Times 

apresentou três (03) textos com fontes explícitas e dois (02) textos sem fontes. 

O grau de interpretação identificado em um texto pode ser medido através da 

percepção de seu estilo (Salgado & Strömbäck, 2012, p. 157) e sobre o quanto ele 

explicita para o leitor o que se pode esperar do texto, se fica evidente que haverá uma 

interpretação sobre a realidade (se sim ou não). Por exemplo, a cobertura de El País se 

deu exclusivamente através de textos classificados como Notícia. Por essa razão, e como 

era esperado, contou com fontes de informação. The Guardian e The New York Times 

optaram por uma cobertura mais diversificada no aspecto da calssificação de seus 

textos, apresentando textos de opinião e artigos majoritariamente, e por esta razão, 

contaram com textos que tendem ao jornalismo interpretativo.  

3.4.3. Especulação 

Neste aspecto, esta pesquisa observou a existência ou a ausência de especulações e/ou 

desdobramentos dos fatos narrados por parte dos jornalistas que elaboraram as 

matérias.  

Foi possível observar que doze (12) textos apresentaram desdobramentos e/ou 

especulações sobre o fato narrado. Esta escolha evidencia que os jornalistas ou suas 

instituições possuíam um enquadramento editorial. Os textos analisados parecem ter 

interesse em uma linha argumentativa que apontava para o risco de se eleger Bolsonaro 

presidente; que seu possível futuro governo seria autoritário. 

É preciso salientar, contudo, que embora os demais nove (09) textos não tenham 

apresentado especulações sobre os fatos narrados, de maneira geral, não fugiram do 

enquadramento editorial sugerido, no qual Bolsonaro se apresenta como uma ameça 

tanto para o Brasil, suas minorias e democracia, quanto para a política internacional no 

sentido dele evidenciar uma tendência ao redor do mundo com a expansão de uma onda 

conservadora radical. 
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El País apresentou três (03) textos que exploraram os desdobramentos sobre a disputa 

eleitoral brasileira; The Guardian explorou majoritariamente os desdobramentos em 

seus seis (06) textos; e, The New York Times seguiu a tendência em seus três (03) textos. 

3.4.4. Adjetivação 

Neste aspecto a presente pesquisa buscou identificar se as coberturas utilizaram termos 

de valor atribuídos a Jair Messias Bolsonaro, vencedor do primeiro turno da Eleição de 

2018 e favorito à vitória no segundo turno, sem recorrer às fontes de informação para 

o embasamento destes.  

De maneira geral, o uso destes termos de valor foi identificado em onze (11) dos vinte e 

um (21) textos. Poderíamos interpretar este dado como uma evidência de busca por 

equilíbrio entre as narrativas no que tange a adjetivação de Bolsonaro, mas este aspecto 

se relaciona apenas com o uso de tais termos em relação às fontes de informação. Ou 

seja, para que possamos avaliar o sentido positivo ou negativo da construção da imagem 

do então candidato em função desses termos de valor,  se faz necessário observar cada 

texto de perto, buscando uma classificação mais atenta para o conteúdo dos mesmos. 

Enquanto em El País foram identificados dois (02) textos que se utilizaram de termos de 

valor com atribuição embasada, em The Guardian foram identificados quatro (04) e em 

The New York Times em absolutamente todos os cinco (05) textos. 

Na Tabela abaixo, podemos observar a incidência de termos de valor, entre positivos e 

negativos, atribuídos a Bolsonaro. 

Tabela 9 – Adjetivos específicos quantificados   

Adjetivos específicos quantificados   

Adjetivação Adjetivos Dias de Outubro de 2018 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 

El País Positivos 3 4 2 7 0 0 4 1 3 

Negativos 1 1 4 105 0 0 5 6 1 

The Guardian Positivos - 11 9 2 7 - 20 9 15 

Negativos - 14 15 17 9 - 19 28 20 

The New York Times Positivos 6 - - 13 - 11 - 5 39 
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Negativos 13 - - 29 - 16 - 18 39 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Cabe ressaltar que através dos dados coletados é possível afirmar que a imagem de 

Bolsonaro foi retratada de forma negativa predominantemente. Em todos os textos 

analisados, 67,80% de todos os adjetivos endereçados ao candidato foram identificados 

como negativos. Isoladamente a predominância de adjetivos negativos foi de 83,68% 

em El País, 67,57% em The Guardian e de 60,85% em The New York Times. 

É preciso destacar ainda que a adjetivação é apenas um dos aspectos que colaboram 

para que um texto seja identificado como interpretativo não. Neste caso, apenas a 

adjetivação não é suficiente para afirmar tal coisa. Importa contudo relizar uma análise 

cruzada com os outros aspectos elencados por esta pesquisa para obter tal conclusão.  

Abaixo, pode-se observar uma núvem de palavras que evidencia os adjetivos negativos 

utlizados para descrever Bolsonaro durante o recorte de tempo escolhido para esta 

análise comparada. 
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Núvem de palavras – Adjetivos negativos identificados 
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Conclusão 

Com a vitória de Bolsonaro, o ano de 2018 marca a história do Brasil. Finalmente, o 

gigante da América Latina pareceu ter encontrado seu destino na onda populista e 

conservadora de extrema direita que assola o Ocidente e algumas de suas democracias. 

Os meios de comunicação internacionais, por sua vez, compreenderam que o ex-capitão 

do exército parecia representar, naquele momento, um retrocesso político para o Brasil. 

Entretanto, e de forma efetiva, as mensagens de alerta segundo suas narrativas parecem 

não ter refletido a opinião pública brasileira que acabou por eleger o candidato de 

extrema direita, o ex-capitão do exército, Jair Messias Bolsonaro. 

A presente pesquisa tentou perceber como foram realizadas as coberturas de El País, 

The Guardian e The New York Times, no intuito de compreender de que maneira 

construíram suas narrativas, a imagem de Bolsonaro e a que fontes de informação 

recorreram para tal cobertura, evidencia que durante todo o recorte de tempo escolhido 

para esta análise preponderaram, nos três veículos, textos críticos à figura do 

presidenciável. Notícias e artigos carregados de desdobramentos que contavam sobre o 

risco que a democracia brasileira corria com uma possível vitória do então candidato em 

questão, demonstraram uma orientação editorial crítica contrária a Bolsonaro. Mesmo 

quando os textos buscaram por uma narrativa neutra ao figurar personagens que viam 

nele uma certa esperança por um amanhã melhor, utilizaram-se de adjetivos carregados 

de sentido que pelo grau de sua incidência colaboraram para um desenho negativo da 

imagem do futuro presidente do Brasil. Não obstante as palavras que mais incidiram 

nos textos analisados foram direita, extrema e ditadura.  

El País, The Guardian e The New York Times, três dos maiores e mais importantes 

veículos de comunicação internacional tradicionais da atualidade, não pouparam 

esforços ao tentar demonstrar que a escolha por Bolsonaro era ruim, mas não 

renunciaram à técnica para fazê-lo. Majoritariamente os textos, constantes das editorias 

Brasil, World e Americas, respectivamente, contaram com fontes de informação 

explícitas que ora figuraram nas matérias como personagens comuns, ora colaboraram 

com a compreensão do conteúdo narrado através da opinião especializada, ou ainda, 
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dados de institutos de pesquisa. O uso dessas fontes mais qualificadas, no entanto, teve 

seu ápice em um curioso texto de El País do dia 24 de outubro, intitulado Intelectuais e 

artistas da América e da Europa fazem alerta contra Bolsonaro em manifesto. 

Classificado como um artigo, a peça jornalística reuniu as opiniões de 27 fontes 

diferentes, entre intelectuais e artistas, sobre a figura do então candidato à presidência 

de forma bem veemente, o que demonstra haver, sobretudo por parte de El País, uma 

forte tendência em descredibilizar Bolsonaro como uma escolha possível ao cargo 

eletivo sem, com isto, lançar mão apenas da opinião de um jornalista de forma isolada, 

mas de vários outros indivíduos. 

Dentro da compreensão apresentada a respeito da relação entre jornalismo político, 

suas fontes de informação e o jornalismo interpretativo, pode-se observar uma forte 

tendência de exploração dos desdobramentos da eleição de Bolsonaro. As 

consequências diretas de sua vitória foram interpretadas como ditadura ou um forte 

sinal de alerta sobre as tendências autoritárias do então candidato, na maioria dos 

textos. Ao resgatarmos o breve histórico político brasileiro do Capítulo 1, podemos 

observar que muito embora o medo pela democracia tenha sido um fator sensível para 

que os veículos tenham manifestado tal enquadramento, havia ainda a canalização de 

Bolsonaro do sentimento de antipetismo somado às suas falas violentas populistas. O 

uso de fontes de informação, neste sentido, corroborou para a construção deste viés 

em que o ex-paraquedista era uma ameaça. Ou seja, o caráter interpretativo reside no 

fato de uma narrativa buscar apoio especializado em opiniões similares as de seu autor 

com a intenção de sustentar os possíveis desdobramentos como fruto de uma análise 

política, sem com isso apresentar um contraponto. Neste tocante, apenas The New York 

Times publicou no dia 29 de outubro um texto intitulado Eleição no Brasil: como Jair 

Bolsonaro transformou a crise em oportunidade no qual seus autores buscam explorar 

o equilíbrio entre as falas de críticos e de apoiadores do novo presidente, muito embora 

pareça dar maior destaque à fala de um dos apoiadores que é a personagem que ajuda 

na narrativa sobre a vitória do outsider.  

Podemos verificar então, que não houve uma busca pela imparcialidade nestas 

coberturas. Se observarmos a incidência de adjetivos positivos e negativos, por 
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exemplo, vamos concluir que eles só fizeram aumentar ao longo da semana, com 

predominância para os negativos, e raras exceções sobre o contrário. Houve também a 

oportunidade de dar voz exclusiva ao candidato adversário, Fernando Haddad, do PT, 

que na ocasião tentou demonstrar eficiência e competência para ocupar o cargo. 

Contudo, sem ambiência adequada para se mostrar um concorrente à altura diante de 

todo o histórico de desgaste da imagem de seu partido, Haddad não fez frente à 

campanha de Bolsonaro que, segundo os veículos em questão, conseguiu canalizar as 

insatisfações contra o PT e ainda criar uma imagem de mito diante dos eleitores, como 

se não pertencesse ao establishment político, ou ainda, a velha política. 

Portanto, do ponto de vista dos resultados desta pesquisa, é preciso fazer uma avaliação 

integral dos dados coletados. No que tange a Caracterização dos textos analisados, o 

estilo jornalístico predominante foi a notícia. Utilizando-se do factual, os três veículos 

abordaram a disputa pautados por fatos decorrentes da vida pública brasileira, 

entretanto quando analisados isoladamente, The Guardian e The New York Times 

preferiram artigos, textos que dão maior liberdade para uma abordagem menos 

comprometida com o factual. No tocante à Interpretação que buscou identificar o uso 

de fontes de informação caracterizando ainda que tipo de fontes foram utilizadas, 

observou-se a predominância de fontes explícitas, especializadas, oriundas 

majoritariamente dos cenários político e acadêmico que não apenas assumiram papéis 

de personagens nas matérias, mas que corroboraram para a visão apresentada pelo 

jornalista no sentido de fortalecer as análises políticas que tinham como pressuposto a 

possível ameaça à democracia que o Brasil sofreria com a eleição de Bolsonaro. Sobre a 

Especulação retratada, também foram predominantes os textos que buscaram explorar 

aos desdobramentos acerca da vitória de Bolsonaro, ou que, pelo menos, tenham dado 

voz às fontes que narravam o perigo de sua vitória como um possível retorno à uma 

ditadura, por exemplo. De forma geral, evidenciou-se um enquadramento editorial 

comum aos três veículos e seu ponto principal era a péssima imagem de Bolsonaro. Não 

obstante, a Adjetivação identificada aponta para a predominância de uma imagem 

negativa do ex-capitão. Este item identificou a tendência, mas relacionou-a às fontes de 

informação, ou seja, não se trata apenas da opinião do jornalista que escreve as 
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matérias adjetivando a personagem de forma livre, mas da defesa de um argumento 

através de mais vozes. Ainda quando observamos os adjetivos positivos direcionados a 

Bolsonaro, estes os credenciavam como capitão do exército.  

Por fim e como contributo desta pesquisa para a área de comunicação política 

evidencia-se uma forte tendência do jornalismo interpretativo para a modalidade do 

jornalismo político não apenas na cobertura e consequente espetacularização da vida 

pública (política) de um país, mas nos recursos utilizados pela imprensa para construir 

narrativas que contribuam para uma percepção geopolítica de mundo. As fontes de 

informação foram identificadas majoritariamente como especializadas oriundas de 

cenários políticos ou acadêmicos e foram largamente exploradas no sentido de 

fortalecer as narrativas propostas pelos jornalistas uma vez que seu conhecimento da 

pauta atribuía credibilidade às matérias. Desta forma, fica demonstrado que não houve, 

contudo, espaço para contrapontos favoráveis a Bolsonaro. A maioria das fontes 

especializadas era contrária ao seu posicionamento político-ideológico e muito 

embora as matérias não defendessem Haddad abertamente, exploraram pontos críticos 

contra o favorito do pleito. 

Percebe-se como cada vez mais necessário investigar as práticas jornalísticas desta 

modalidade no sentido de compreender futuramente como esses discursos afetam as 

dinâmicas sociais domésticas, como por exemplo, a escolha de um candidato à 

presidência em detrimento de outro e sobre as possíveis relações que se estabelecerão 

entre Estados (no âmbito do sistema internacional) a partir deste fato. Sem dúvida, uma 

análise minuciosa das fontes demonstra a linha editorial proposta pela empresa por 

detrás da notícia, bem como nos auxilia a perceber a realidade por outro viés. 

Uma cobertura jornalística parcial, com larga exploração de fontes especializadas da 

informação marcou as narrativas propostas por El País, The Guardian e The New York 

Times. Os três desencorajavam seus leitores a pactuar com as falas retrógradas do 

favorito na disputa presidencial de 2018, no Brasil. O jornalismo político parece assumir 

cada vez mais seu papel interpretativo sobre a realidade, produzindo análises 

explicativas desta política personalista de tendência mundial. Resta saber, contudo, até 

quando as mídias tradicionais irão suportar as pressões das redes sociais uma vez que 



81 

sua credibilidade tem sido questionada repetidas vezes e seu impacto minimizado na 

opinião pública. 
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