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RESUMO 
Este artigo visa analisar como os textos de opinião, publicados no portal Folha de S. Paulo, 
articulam os contextos da crise política nacional, do impeachment de Dilma Rousseff (PT) e 
das eleições municipais 2016. Também se propõe a investigar o(s) enquadramento(s) 
adotado(s) nos textos opinativos. A partir da seguinte problematização: como a opinião 
produzida no portal Folha de S. Paulo em relação ao cenário político que marcou as 
eleições municipais 2016, em tempos de impeachment e crise política, pode dar a ver os 
posicionamentos editoriais e/ou políticos? Como o portal expressa, no âmbito do opinativo, 
o princípio da pluralidade conforme o novo projeto editorial do Grupo Folha? 
 
Palavras-chave: Opinião. Impeachment. Crise política. Eleições Municipais. Portal Folha 
de S. Paulo. 
 
ABSTRACT 
This article aims to analyze how the opinion texts, published in the Folha de S. Paulo 
portal, articulate the contexts of the national political crisis, the impeachment of Dilma 
Rousseff (PT) and the municipal elections 2016. It also proposes to investigate the (s) 
framework (s) adopted in the opinion texts. From the following problematization: how can 
the opinion produced in the Folha de S. Paulo portal in relation to the political scenario that 
marked the 2016 municipal elections, in times of impeachment and political crisis, give an 
impression of editorial and / or political positions? How does the portal express the 
principle of plurality, according to the opinion of the Folha Group? 
 
Key words: Opinion. Impeachment. Political crisis. Municipal Elections. Portal Folha de 
S. Paulo. 
 
1 Introdução 

 

O impeachment de Dilma Rousseff (PT) foi um dos acontecimentos mais marcantes 

no Brasil em 2016, impactado pela mais grave crise política nacional. O assunto estava na 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT 1 – Linguagens e narrativas. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC Minas. Bolsista CAPES - Taxa. 
estevaoelianeg@gmail.com.  
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pauta diária dos principais meios de comunicação do país. Além do conteúdo noticioso, a 

temática, como não poderia deixar de ser, também dominou as colunas e artigos de opinião 

na grande mídia. Trata-se de um momento singular na política brasileira, em um ano de 

eleições municipais e, ainda, dominado por casos de corrupção em decorrência da Operação 

Lava Jato3. Por meio de uma pesquisa exploratória no portal Folha de S. Paulo4, constatou-

se o entrelaçamento de tais contextos (crise política, impeachment e eleições municipais) e 

que os textos opinativos complementam e/ou atravessam os textos informativos. 

Nesse sentido, o estudo tem como objetivo analisar como os textos de opinião 

publicados no portal Folha de S. Paulo articulam os contextos da mais recente crise política 

brasileira, do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e das eleições municipais 

2016. Além disso, se propõe a investigar o(s) enquadramento(s) adotado(s) nos textos 

opinativos. Tem-se as seguintes questões norteadoras: como a opinião produzida no portal 

Folha de S. Paulo em relação ao cenário político que marcou as eleições municipais 2016, 

em tempos de impeachment e crise política, pode dar a ver os posicionamentos editoriais 

e/ou políticos? Como o portal expressa, no âmbito do opinativo, o princípio da pluralidade 

conforme o novo projeto editorial do Grupo Folha? 

Quanto à escolha do objeto empírico, definiu-se o portal Folha de S. Paulo por ser 

um veículo integrante de um dos maiores conglomerados midiáticos do país, pela 

representatividade e papel de destaque no cenário nacional, bem como por se configurar 

como imprensa de referência.  Optou-se pelo portal e não pelo jornal impresso do grupo por 

entender que a internet apresenta especificidades que valorizam a investigação e por se 

enquadrar na categoria de jornalismo de portal, que é uma das mais novas da atualidade, 

considerando-se, ainda, a crise econômica dos jornais impressos, além da lacuna existente 

de pesquisas sobre portais de notícias e, também, devido ao crescimento constante na busca 

por conteúdo na internet, em tempo real. 

                                                           
3 A Operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro do Brasil, com estimativa 
de desvio de bilhões de reais dos cofres da Petrobras.  Disponível em:  <http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-
caso>. 
4 Durante pesquisa exploratória para a dissertação em fase de desenvolvimento, cujo título é “Eleições 
municipais 2016 em tempos de crise política e impeachment: um estudo da cobertura do portal Folha de S. 
Paulo”, foi identificado um grande número de textos de opinião sobre os contextos pesquisados, o que 
despertou o interesse por analisar, também, a opinião jornalística sobre a temática. 
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O jornalismo de portal se configurou como a associação entre a informação 

noticiosa e o formato portal, em função dos elementos e/ou recursos que caracterizam o 

novo fazer jornalístico no ambiente digital. Diversas são as características dessa nova 

categoria, como espaço ilimitado para armazenamento; atualização contínua, de forma mais 

ágil e instantânea; hipertextualidade, com ligações por meio de links (hiperlinks); 

interatividade entre a publicação e o leitor/usuário, com a participação na produção dos 

conteúdos; multimidialidade, customização de conteúdo, dentre outras. (BARBOSA, 2003, 

p. 171).  

O corpus do estudo foi selecionado por meio de um levantamento no sistema de 

busca do portal Folha de S. Paulo, em consulta pelos termos impeachment e crise, em 

articulação com as eleições municipais. O recorte temporal é o mês de agosto de 2016, por 

ser considerado um momento significativo de interseção, de sobreposição de debates sobre 

a disputa eleitoral nos municípios, manifestações de rua devido ao processo de 

impeachment de Dilma Rousseff, início da campanha eleitoral e do horário gratuito de 

propaganda eleitoral (HGPE); votação final do impeachment no Senado e cassação de 

Dilma Rousseff, dentre outros acontecimentos marcantes nesse período. 

Nesse filtro, foram identificados 11 textos de opinião que articulam os contextos 

apresentados e três deles foram selecionados para análise neste artigo, conforme 

posicionamentos pré-definidos, como será explicitado na seção 4. Para tanto, será adotada a 

metodologia de análise de enquadramento. A definição de enquadramento adotada neste 

estudo será apresentada a seguir e foi escolhida pelo fato de ser considerada, conforme 

Porto (2002) como a mais clara e sistemática: 

 

Os enquadramentos da mídia … organizam o mundo tanto para os jornalistas que 
escrevem relatos sobre ele, como também, em um grau importante, para nós que 
recorremos às suas notícias. Enquadramentos da mídia são padrões persistentes 
de cognição, interpretação e apresentação, de seleção, ênfase e exclusão, através 
dos quais os manipuladores de símbolos organizam o discurso, seja verbal ou 
visual, de forma rotineira. (GITLIN, 1980 apud PORTO, 2002, p. 6; itálicos no 
original; tradução do autor)5. 
 

                                                           
5 GITLIN, Todd (1980). The Whole World is Watching, Berkeley: University of California Press. 
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Assim, se propõe a analisar o(s) enquadramento(s) central(is) dos textos opinativos 

do portal Folha de S. Paulo.  

 

2 Artigos e colunas de opinião  

 

Os textos de caráter opinativo da esfera jornalística são, geralmente, escritos por 

jornalistas contratados por um veículo X, publicados no mesmo veículo X, em seções fixas 

e com periodicidade também fixa. (ALVES FILHO, 2005). Também, podem ser escritos 

por pessoas externas ao veículo, geralmente convidadas para que se apresente uma opinião 

diversificada, sob vários pontos de vista e diferentes linhas de pensamento, por 

profissionais de distintos segmentos, como professores, cientistas políticos, dentre outros. 

Alves Filho (2015, p. 111) designa como coluna de opinião assinada aquela que 

“tenta capturar as seguintes características: texto com finalidades opinativas, autoria de um 

jornalista, circulação e publicação em seção (coluna) fixa”. Em outras palavras, a coluna 

tem, geralmente, autoria interna, na figura de um jornalista contratado, o qual tem uma 

atuação mais dependente e de acordo com a linha editorial do veículo. 

Quanto ao artigo de opinião, conforme Alves Filho (2015, p. 121), cuja autoria é 

externa, “recebe a assinatura de um ‘homem da polis’ de prestígio social”, ou seja, na figura 

de um colaborador sem vínculos empregatícios e com menor dependência em relação à 

linha editorial. De acordo com o autor, ambos os textos mantêm uma grande proximidade: 

 

À exceção da concepção de autor, a coluna de opinião assinada apresenta também 
as mesmas particularidades do artigo de opinião, além de uma relação 
indissolúvel entre seu aparato verbal e seu valor social. Do mesmo modo como a 
coluna, também o artigo é pouco padronizado, seja porque permite variação 
composicional seja porque faz uso de outros gêneros intercalados. (ALVES 
FILHO, 2005, p. 126). 
 

Como se vê, existem semelhanças, mas também algumas distinções entre esses 

gêneros do jornalismo opinativo. Conforme Rodrigues (2001), no que diz respeito aos 

artigos, o autor mantém uma relação dialógica, isto é, fenômeno intrínseco ao discurso de 

todas as esferas, por meio de outras posições valorativas e outras vozes, das quais se 
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aproxima ou se afasta, conforme o que quer dizer ou, ainda, pela perspectiva do leitor, com 

base na reação-resposta ativa.  

No caso do portal Folha de S. Paulo, foi percebido que o veículo não faz a distinção 

entre colunistas e articulistas, são enquadrados em uma mesma categoria. O conteúdo 

opinativo encontra-se na seção denominada “Colunistas”. Entretanto, é possível perceber 

que, nesse caso, os gêneros estão intercalados, pois os autores, em sua maioria, se 

enquadram na categoria de colunistas, por terem colunas fixas, com diferentes 

periodicidades (diária, semanal, quinzenal e até mensal) e muitos deles são jornalistas do 

próprio Grupo Folha.  

Entretanto, se considerado o exposto acima, alguns devem ser considerados 

articulistas, por serem externos ao jornal, ou seja, não têm vínculo empregatício. Nesse 

quadro, encontram-se alguns políticos, professores, participantes de movimentos sociais, 

dentre outras categorias.  

 

3 Posicionamento editorial e novo projeto editorial: o desafio da pluralidade 

 

O posicionamento editorial, que também tem a denominação de linha editorial, diz 

respeito à opinião de um determinado veículo de comunicação ou representa o ponto de 

vista de todo um conglomerado jornalístico, isto é, “pode encampar as ideias de um grupo 

de pressão e fazê-la prevalecer dentro da construção de uma notícia. Ou seja, na construção 

da pauta e/ou do texto, o jornal [leia-se também portal] pode dar mais voz ao grupo X em 

detrimento do grupo Y.” (VENANCIO, 2009, p. 21).  

Diversas mudanças foram realizadas na linha editorial do Grupo Folha. A última 

delas foi no mês de março de 2017, com a publicação do novo projeto editorial. Ressalta-se 

que, desde a origem do grupo, foi adotado um modelo de “jornalismo pluralista e crítico, 

mas sem opinar nas notícias.” (VENANCIO, 2009, p. 17). Para praticar o ideal de 

pluralidade ao qual defende, o Grupo Folha conta com um variado grupo de colunistas e 

articulistas de opinião, para complementar a informação jornalística. 

Ainda no que diz respeito ao posicionamento editorial e/ou político, o Grupo Folha 

“defende mecanismos que aumentem a transparência e a fiscalização por parte da 



 

 

6 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

sociedade.” Além disso, “no que respeita a necessidade de uma reforma, pressão contínua 

pela melhoria da cultura política tende a ser mais efetiva que propostas mágicas” e endossa 

diversos pontos, como reformas políticas. (FOLHA, 2017). 

O novo projeto do Grupo Folha contempla 12 princípios que sintetizam os 

compromissos editoriais, políticos e éticos, “sob o pressuposto de que a difusão de 

informações confiáveis e opiniões qualificadas estimula o exercício da cidadania e 

contribui para o desenvolvimento das ideias e da sociedade”.  

Entre os princípios que declara compromisso destacam-se alguns que vão ao 

encontro do que propõe esta pesquisa: 

  

6. Cultivar a pluralidade, seja ao divulgar um amplo espectro de opiniões, seja ao 
focalizar mais de um ângulo da notícia, sobretudo quando houver antagonismo 
entre as partes nela envolvidas; registrar com visibilidade compatível pontos de 
vista diversos implicados em toda questão controvertida ou inconclusa [...] 
8. Manter atitude apartidária, desatrelada de governos, oposições, doutrinas, 
conglomerados econômicos e grupos de pressão [...] 
10. Estabelecer distinção visível entre material noticioso, mesmo que permeado 
de interpretação analítica, e opinativo [...]. (FOLHA, 2017) 

 

O documento também estabelece que “a edição impressa é tomada como versão de 

referência do último ciclo noticioso, enquanto a plataforma digital se renova no decorrer do 

dia.” Além disso, “mantém uma perspectiva liberal diante da economia, da política e dos 

costumes. Reitera que procura praticar um jornalismo crítico, apartidário e pluralista. E 

salienta a dimensão analítica, interpretativa e opinativa capaz de iluminar os fatos”. 

Para enfrentar o desafio em seu discurso de pluralidade, o Grupo Folha abre espaço 

para múltiplas vozes, profissionais de diversos segmentos que expressam suas opiniões 

cotidianamente, sobre os mais diversos assunto, principalmente sobre as questões políticas. 

Assim, propaga que “a diversidade se manifesta também no amplo espectro ideológico do 

corpo de colunistas, que abriga as correntes de opinião mais representativas da sociedade e 

faz da Folha um desaguadouro natural de ideias e posições em conflito”. O novo projeto 

editorial também ressalta que mesmo com “um espectro denso e variado de opiniões 

assinadas” não exime o grupo midiático, inclusive o portal Folha de S. Paulo, de emitir a 

própria opinião.  
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Assim, tem-se a convicção de que “a expansão das oportunidades a um número cada 

vez maior de pessoas e a própria manutenção da democracia como forma de convivência 

civilizada dependem de um espaço público aberto, vigoroso e sustentado pelo debate 

racional das opções.” (FOLHA, 2017). Nesse aspecto, alguns recursos são utilizados diante 

desse desafio da pluralidade, como ter entre os colunistas e articulistas pessoas de diversas 

ideologias, diferentes posicionamentos políticos, como de esquerda e de direita, e as mais 

variadas opiniões sobre os assuntos em pauta. Outra tática bastante utilizada nos textos de 

opinião é o emprego de aspas nas falas de personagens/fontes, com o intuito de mostrar, 

também, o ideal de objetividade defendido, dentre outras estratégias discursivas. 

 

4 O princípio da pluralidade do portal Folha de S. Paulo posto em questão: análise 

dos textos opinativos  

 

Dentre os textos opinativos filtrados no sistema de buscas do portal Folha de S. 

Paulo, três foram selecionados para análise: a coluna da ombudsman da Folha, Paula 

Cesarino Costa, que ressalta o desafio da pluralidade enfrentado durante a cobertura das 

eleições municipais 2016 e que, portanto, servirá como ponto de partida para as análises, 

bem como os artigos de Vladimir Safatle e Ronaldo Caiado, os quais representam uma 

tentativa de contraposição de posições políticas (um progressista e outro conservador).  

 

4.1 O desafio da pluralidade na perspectiva da ombudsman 

 

De início, é analisada a coluna “Frente ao desafio das eleições, jornal enfrentará 

‘paradoxo da pluralidade’”, publicado pela ombudsman da Folha, Paula Cesarino Costa. No 

texto, ela já apontava o que o novo projeto editorial do Grupo Folha, divulgado em 30 de 

março de 2017, reafirmou como suas diretrizes e princípios, entre eles questão da 

pluralidade.  Cabe chamar a atenção para a data de publicação desse texto: três dias antes 

da votação final do processo de impeachment de Dilma Rousseff no Senado, encerrado no 

dia 31 de agosto, período que coincide, também, com o início do horário gratuito de 

propaganda eleitoral do pleito municipal de 2016, iniciado no dia 26 de agosto. 
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A análise desse texto justifica-se por seu valor heurístico no sentido de situar como, 

naquele cenário, a ombudsman, com base nas manifestações dos (e)leitores, avaliava o 

desafio da Folha (por extensão, todo o grupo midiático ao qual o portal Folha de S. Paulo 

pertence) quanto ao que ela denominou “paradoxo da pluralidade”, num momento de 

eleições municipais. Vale destacar que esse texto foi de fundamental importância para 

estabelecer parâmetros de análise dos outros textos opinativos examinados na sequência. 

A reflexão da ombudsman na coluna analisada foi produzida naquele contexto 

eleitoral específico do mês de agosto de 2016. No início do texto, a jornalista apresenta o 

cenário e as características do pleito municipal, como a campanha eleitoral reduzida, 

lembrada pela colunista como a mais curta desde a redemocratização. Conforme as novas 

regras eleitorais aplicadas em 2016, a campanha eleitoral teve a duração de apenas 45 dias 

(eram 90 dias), além de outras restrições e mudanças, principalmente redução nos gastos 

dos candidatos e financiamentos. A veiculação dos programas gratuitos de propaganda 

eleitoral teve início no dia 26 de agosto, dois dias antes da publicação da coluna, por isso 

era um assunto que estava em pauta naquele momento.  

A partir daquela data, começaram a ser publicadas as primeiras pesquisas de 

intenção de voto dos candidatos registrados. Era, então, o momento propício para a 

formação da opinião pública e para o debate sobre o cenário das eleições municipais. A 

colunista fez uma articulação entre dois dos contextos especificados para análise neste 

estudo: “com os desdobramentos esperados do impeachment de Dilma Rousseff, a eleição 

de 2016 tende a acirrar novamente os ânimos de (e)leitores, transferindo para o nível 

municipal a disputa efervescente da campanha presidencial de 2014.” (COSTA, 2016). 

Observa-se que a ombudsman já dava como certa a consolidação do impeachment – 

“com os desdobramentos esperados” –, que veio a se confirmar três dias após a publicação 

da coluna. O que ela relatava sobre os ânimos acirrados na disputa eleitoral se confirmou, a 

partir da nacionalização das pautas em um contexto de eleições municipais. 

A ombudsman também destacou “o clima de polarização entre tucanos e petistas, 

direitistas e esquerdistas ou pró e contra o impeachment”, assunto que foi amplamente 

explorado pela mídia e lembrado a todo momento na cobertura do pleito municipal. Nesse 
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cenário polarizado os jornalistas, na cobertura diária, teriam que enfrentar o que Costa 

chamou de “paradoxo da pluralidade”.  

Etimologicamente, paradoxo vem “do grego: pará (junto de) + doxa (opinião): 

parádoxon. Do latim: para (contrário, ir de encontro) + doxum (opinião): paradoxum. Do 

francês, parachute significa ir contra a queda. Parádoxon implica literalmente um conceito 

contrário ao senso comum (DICIONÁRIO ETIMOLÓGICO, 2008). Em termos 

conceituais, o Dicionário Michaelis (2015) define paradoxo como (1) opinião ou 

proposição contrária ao senso comum; contrassenso, disparate; (2) falta de coerência ou de 

lógica e (3) pensamento ou argumento que contraria os princípios que costumam nortear o 

pensamento humano ou desafia o conhecimento e a crença da maioria dos seres humanos.  

E qual seria o desafio da pluralidade nesse contexto? Com relação a ele, a 

ombudsman argumentou o seguinte: 

 

A múltipla oferta de conteúdo permitida pelas novas tecnologias trouxe uma 
proliferação de sites supostamente noticiosos, além de postagens e páginas 
tendenciosas, muitas das quais criadas e manipuladas por grupos políticos ou 
serviços contratados por estes.  
Esse ambiente belicoso ajuda a despertar em parte expressiva dos (e)leitores o 
desejo de que o mundo, e, consequentemente, os jornais, se limite às suas crenças 
e convicções, como se o diferente e o antagônico não compusessem ou não 
devessem compor uma sociedade democrática.  
O jornalismo que a Folha se propõe exercer, consolidado nos últimos 30 anos sob 
o lema de crítico, apartidário e pluralista, parece hoje menos compreendido e 
mais desafiado. Reza o Manual da Redação que “todas as tendências ideológicas 
expressivas da sociedade devem estar representadas”. 
Historicamente, grupos políticos se manifestam, de um lado ou de outro do 
espectro, em desacordo com as posições da Folha”. (COSTA, 2016, grifos da 
autora). 
 

Essas afirmações são extensivas ao portal Folha de S. Paulo, objeto investigado, 

pois representam o que foi estabelecido no projeto editorial do grupo, em relação ao ideal 

de dar voz a diferentes correntes ideológicas e, dessa forma, exercer a pluralidade e colocar 

em prática os ideais democráticos.     

A ombudsman chamou a atenção para a proliferação de notícias falsas (fake news), 

devido à expansão das novas mídias digitais, bem como páginas tendenciosas criadas por 

grupos políticos para difundir notícias conforme os próprios interesses. Por isso, segundo a 

colunista, os (e)leitores demonstram o desejo de os veículos midiáticos se limitarem “às 
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suas crenças e convicções” e não concederem espaço a outras vozes. Esse seria um dos 

desafios diante do “paradoxo da pluralidade”: atender os leitores e a pluralidade pretendida. 

Vale lembrar o sugestivo título do documento da Folha: “Sua excelência, o consumidor de 

notícias”.   

Ao afirmar que “ao longo das décadas, o jornal procurou e obteve relativo sucesso 

em manter-se equidistante dos agrupamentos no poder, sem abrir mão dos valores 

jornalísticos que tornaram a Folha o que é”, a ombudsman acaba por sugerir que trata-se de 

um sucesso parcial esse distanciamento e/ou independência entre o veículo e os grupos no 

poder, tentativa esta que é extensiva ao portal analisado e demais veículos do conglomerado 

que seguem a mesma linha editorial. Na prática, o que se pode perceber é uma defesa de 

determinados interesses e um alinhamento com esses grupos.  

A ombudsman se apropriou de uma das principais características do jornalismo de 

portal que é a interatividade ao apresentar alguns comentários de leitores recebidos pelos 

canais de comunicação disponíveis ao público. Alguns questionaram e criticaram o 

pluralismo que é propagado pelo grupo. “O leitor Luiz Groff opinou: ‘Ao colocar em suas 

páginas vários políticos da direita à esquerda e militantes de diferentes ideologias e 

sexualidades, a Folha abriu mão do seu principal atributo, a análise crítica simétrica’” 

(COSTA, 2016). A colunista também enfatizou no texto outras opiniões de leitores: “alguns 

veem exagero na dose de pluralismo; outros, mais extremados, apontam capitulação. O 

leitor Carlos Eduardo Gomes acusou a Folha de exercer um ‘falso pluralismo’ ao abrir 

espaço para colunista com pensamento contrário ao seu.” (COSTA, 2016). 

Isso mostra que os próprios leitores estão atentos às vozes e discursos propagados e, 

inclusive eles “têm intensificado críticas, mais do que ao próprio noticiário às páginas de 

opinião do jornal [também do portal], aquelas que deveriam ser o porto seguro da 

diversidade de pensamento.” (COSTA, 2016). Ainda em referência às críticas do público, 

ela completa:  

 

Da escolha de colunistas da página 2 a artigos publicados na seção 
Tendências/Debates, passando pelas charges, muitos leitores demonstram não 
estar dispostos a aceitar que “seu” jornal traga vozes divergentes da sua ou com 
posicionamentos que desaprove. (COSTA, 2016, grifo da autora). 
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Pelo exposto, observa-se o tamanho do desafio: como ser plural sem contrariar os 

(e)leitores que não querem ler opiniões contrárias às suas? Como lidar diante de pessoas 

com atuações ideológicas e posições distintas?  

Deve-se considerar que os veículos midiáticos têm interesses não só políticos, mas 

também mercadológicos e que dependem das assinaturas para a garantia de suas receitas, 

por isso, não podem contrariar o público que os sustentam. Os ricos relatos feitos pela 

ombudsman sugerem que leitores com posição mais conservadora cobram do jornal um 

discurso coerente com o que pensam. Por isso, é um desafio em um contexto eleitoral tentar 

ser plural.  

Se os leitores querem conteúdos que expressem apenas o que aprovam, o veículo 

deveria, então, ter seu posicionamento político explícito em seu projeto editorial, mas isso 

contrariaria o que é estabelecido como um dos principais princípios: a pluralidade. Ao 

publicar opiniões diversas, com posicionamentos ideológicos e políticos contrários à 

própria linha editorial, não significa simplesmente que está, assim, cumprindo o princípio 

da pluralidade. Essa opção ajuda a fomentar o debate de ideias, a liberdade de expressão, 

mas depende do conjunto de todo o conteúdo divulgado. Deve-se analisar se o conteúdo 

noticioso vai ao encontro ou de encontro ao conteúdo opinativo.  Há um jogo de interesses 

tanto por parte do veículo como por parte dos colunistas/articulistas na tentativa de 

influenciar a opinião pública. 

Ao final da coluna, a ombudsman distingue opinativo e informativo. Ela salienta 

que “opinião é opinião e assim deve vir embalada” e que um veículo plural deve “se 

esforçar para refletir pontos de vista vários, contraditórios mesmo, em suas páginas de 

opinião.” (COSTA, 2016). Pelo que foi observado nos textos selecionados para análise, são 

apresentados pontos de vista contraditórios. Como se verá adiante, o Grupo Folha conta 

com um quadro de colunistas/articulistas de perfil conservador em maior número que 

aqueles que se apresentam como progressistas. 

No que diz respeito aos valores informativos, como pontua a ombudsman: “devem 

embasar a produção do noticiário. Em tempos de redes sociais combativas, o jornalismo 

torna-se necessário e relevante quanto mais exerce seu papel investigador e analítico de 

fatos acurados e precisos.” (COSTA, 2016). Com isso, ela tenta mostrar como um veículo 
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deve ser e enfatiza que deve buscar uma “cobertura justa e neutra” o que faria os leitores 

reconhecerem o esforço para manter a qualidade do conteúdo veiculado.  

 

4.2 Safatle: “Sem campanha, conseguimos fazer das eleições uma pantomima” 

 

O próximo artigo analisado é de Vladimir Safatle, professor do Departamento de 

Filosofia na Universidade de São Paulo, pesquisador internacionalmente reconhecido, com 

livros sobre Lacan, Hegel e Adorno traduzidos em várias línguas, inclusive temas de 

debates e seminários na França e nos Estados Unidos.  

Conhecido como acadêmico de primeira ordem, Safatle é apresentado por Löwy 

(2017) como “um pensador comprometido com a causa dos oprimidos e dos explorados, 

um homem de esquerda autêntico, que usa sua pluma para denunciar os crimes e as 

injustiças do sistema capitalista e para propor alternativas radicais.”  

No texto intitulado “Sem campanha, conseguimos fazer das eleições uma 

pantomima”, publicado no dia 26 de agosto de 2016, Safatle faz uma crítica ao pleito 

municipal de 2016, como pano de fundo para mostrar que o desfecho do processo de 

impeachment de Dilma Rousseff causaria muitos efeitos em todo o país. Pelo próprio título, 

ele mostrou que via as eleições como uma “pantomima”, uma farsa, ou seja, uma história 

para enganar. 

 O artigo mistura ironia, cinismo e sarcasmo. Safatle utiliza-se principalmente do 

cinismo como uma forma de crítica social, o que justifica ter usado tal modo discursivo 

para escrever o artigo analisado, em que tece diversas críticas com fundo ideológico. 

Quanto à ironia, ele se apropria dessa figura de linguagem quando diz uma coisa 

com a intenção de fazer entender outra. Por exemplo, ao dizer que com o fim do processo 

de impeachment de Dilma Rousseff “poderá começar uma nova e radiante era na história 

brasileira. Afinal, o povo se levantou em uma verdadeira sublevação cidadã contra a 

corrupção reinante no Estado e agora é senhor de seu destino.”  E no mesmo tom de 

cinismo, ironia e sarcasmo, afinal são armas discursivas tão bem conhecidas por ele, 

continuou: 
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A economia entrará novamente nos trilhos, livre agora dos arcaísmos que a 
prendiam a uma legislação trabalhista oriunda do getulismo. A doutrinação 
ideológica que reinava nas escolas e universidades será enfim combatida e nossos 
alunos poderão pensar livremente. O mundo já percebe este novo país que nasce, 
deixando-se encantar pela simpatia e pelo gingado do Brasil com sua olimpíada 
contagiante e inesquecível. Celebremos então a ressurreição nacional. Agora, 
tudo ficará bem. (SAFATLE, 2016). 

 

Interessante como a argumentação de Safatle reproduz as posições da direita, 

naquele momento, e de setores hegemônicos com influência sobre a formação da opinião 

pública. Em continuidade, Safatle apresenta uma comparação, em tom irônico, entre o 

Brasil e a Argentina: “o governo Macri foi saudado como o fim do populismo fiscal e 

político. Seus resultados estão aí para quem quiser ver: no primeiro trimestre do ano, mais 

de 1,3 milhão de pessoas voltou à classe pobre.” (SAFATLE, 2016). 

Safatle também faz um paralelo com o período da ditadura militar: “tínhamos que 

aguentar o cinismo de presidentes que diziam ‘O país vai bem, mas o povo vai mal’. A 

frase era muito boa. Havia um país do qual o povo não participava.” Ainda no mesmo tom 

sarcástico, ele prosseguiu com as críticas à ditadura e, mais uma vez, ironizou tendo como 

pano de fundo a questão da desigualdade: “país que produzia milagres que, como se dizia à 

época, faziam o bolo crescer para depois ser repartido. No final, o bolo cresceu, mas apenas 

para a casta de sempre. Bem, agora o país está pronto novamente a ir bem, enquanto seu 

povo cai no abismo.” A partir daí, Safatle passou a tecer críticas à direita e às propostas de 

Michel Temer: 

Afinal, os peões já estão postos no tabuleiro. O "governo" e seu ministro 
banqueiro já anunciou corte de 45% da verba de investimentos das universidades, 
mostrando o nível do seu comprometimento com a educação nacional. Ele luta 
por novas leis trabalhistas que visam precarizar as condições de trabalho, 
generalizar as terceirizações e os parcos direitos que o trabalhador brasileiro.  
No mesmo momento em que políticas desta alcunha são gestadas, o lucro líquido 
dos cinco principais bancos brasileiros foi de R$ 30 bilhões. Sim, alguém ganhou 
enquanto você perdia. (SAFATLE, 2016, grifo do autor).  
 

 

As aspas usadas por Safatle podem ser entendidas como uma referência implícita ao 

que é referenciado como golpe e à legitimidade de Michel Temer. Vale enfatizar o 

qualificativo de “ministro banqueiro”, em menção a Henrique Meirelles, Ministro da 

Fazenda. No trecho acima, Safatle explicitou sua visão sobre a nova legislação trabalhista 
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ao criticar o empenho de Meirelles na luta pela aprovação de novas leis que afetariam os 

trabalhadores. Também criticou que, naquele momento conturbado de crise política e 

econômica e de novas propostas do governo com foco na redução de gastos, os bancos 

terem obtido lucro elevado, por isso fez alusão ao Ministro da Fazenda como banqueiro. 

Essa contextualização feita no artigo deve levar em conta que, naquele momento, 

estavam em pauta diversas reformas propostas por Michel Temer, entre elas o ajuste fiscal.  

A mídia hegemônica enquadrou em sua cobertura o apoio à aprovação do teto para os 

gastos públicos que o governo Temer afirmava ser a base para que outras reformas fossem 

realizadas, sob a alegação de que o ajuste nas contas públicas era essencial para a 

recuperação da economia do país. Em continuidade às críticas sobre as propostas de Michel 

Temer para tentar recuperar a economia no país ele ironizou:  

 

Quando a economia voltar a crescer, os níveis salariais médios serão ainda mais 
baixos, os níveis de desigualdade voltarão aos índices de sempre. Mas isto não 
fará muita diferença, pois sua casa será inundada, como na boa época da ditadura 
militar, com propaganda oficial travestida de notícia. Sempre haverá uma 
olimpíada para celebrar, sempre haverá um circo sem pão. [...] (SAFATLE, 
2016).  

 

Essa crítica também diz respeito ao alinhamento da mídia hegemônica com o 

governo Temer, uma vez que os meios de comunicação se constituem nos canais para que 

tais propagandas oficiais cheguem aos (e)leitores em forma de notícias, de forma a 

influenciar na opinião pública. Até esse momento do texto, Safatle tratou apenas do âmbito 

nacional, dos contextos político e econômico. No trecho a seguir, apresenta-se a correlação 

estabelecida por ele com as eleições municipais 2016: 

 

Enquanto isto ocorre, a classe política resolveu neste momento brincar de 
eleições. Sim, as eleições brasileiras sempre tiveram uma vocação para a farsa, 
haja vista a história de nossa República Velha com suas eleições de fachada que 
não passava de acerto entre grupos de oligarcas. 
Ao que parece, elas voltaram com força. Afinal, eleições? Que eleições? Sem 
campanha, com regras feitas sob medida para esvaziar debates e excluir 
candidatos, com partidos que não representam nada, conseguimos fazer das 
eleições uma pantomima. O povo brasileiro percebe isto a ponto de mostrar um 
desinteresse soberano por uma eleição que ocorrerá em pouco mais de um mês. 
(SAFATLE, 2016, grifo nosso). 
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As críticas aqui foram disparadas à classe política e à forma como sucedeu o pleito 

de 2016. Safatle justificou o porquê do título do artigo e explicou porque via as eleições 

como uma pantomima. Primeiro, precisou explicar a conjuntura política nacional para 

demonstrar como ela iria refletir no contexto municipal. Ele recriminou as mudanças nas 

regras eleitorais, como a redução do prazo para a campanha o que, para ele, restringiria o 

debate de ideias e beneficiaria apenas os políticos mais conhecidos. Também atacou os 

partidos políticos e mostrou o descrédito por parte dos eleitores com a disputa que se 

aproximava. De fato, as eleições de 2016 foram atípicas, marcadas não somente por um 

contexto político e econômico mais amplo quanto pelo desinteresse da população, devido 

aos graves casos de corrupção e à crise política de um modo geral. 

Safatle relacionou todo esse contexto ao impeachment de Dilma Rousseff e relatou 

como ele teria sido constituído enquanto golpe:  

 

Mas em um país no qual uma presidenta é afastada por uma claque de corruptos a 
partir de um "crime" criado sob encomenda em um acerto de contas, em uma 
briga de gangues entre ocupantes do mesmo barco de "governabilidade", onde 
membros do seu próprio partido, como o prefeito de São Paulo, dizem que 
"golpe" é uma palavra muito dura, isto enquanto seu partido continua sua (sic) 
práticas políticas degradadas de sempre fazendo negociação no varejo com os 
próprios "golpistas", o que significa afinal "eleições"? (SAFATLE, 2016, grifos 
do autor). 

 

 Primeiro, ele chamou de corruptos os políticos que julgaram e condenaram Dilma 

Rousseff e também criticou que eles forjaram um crime por revanchismo político-

governamental. Ressalta-se que, ao usar os termos crime e governabilidade entre aspas, 

Safatle quis enfatizá-los de alguma forma, marcando seu posicionamento contrário ou 

criticando seus usos ou, ainda, alguma outra intenção do autor. Em um segundo momento, 

ele mostrou que existiam divergências dentro do próprio PT em relação ao termo golpe, o 

próprio Fernando Haddad, então prefeito de São Paulo, achava uma palavra muito dura. Por 

fim, Safatle critica o que se configura como as velhas políticas do Partido dos 

Trabalhadores e as próprias alianças nas eleições municipais com políticos e/ou legendas 

que apoiaram o impeachment, o que seria uma incoerência, mas aconteceu em algumas 

cidades que não seguiram a tendência nacional. 
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O enquadramento central no texto foi o fato de as eleições municipais serem 

tratadas como uma farsa, devido aos reflexos do impeachment, no caso retratado como 

golpe, sofrido por Dilma Rousseff. Embora tenham sido feitas críticas ao PT, não se 

configura um enquadramento antipetista. Safatle apresenta-se e defende a esquerda, mas 

não se apresenta como petista. 

  

4.3 Caiado: “Ajuste fiscal do governo Temer tornou-se encenação” 

 

O texto do senador Ronaldo Caiado (DEM), publicado no dia 27 de agosto, com o 

título “Ajuste fiscal do governo Temer tornou-se encenação”, tem como enquadramentos 

centrais o impeachment de Dilma Rousseff e a proposta de ajuste fiscal do governo Temer. 

Caiado é fundador da União Democrática Ruralista (UDR) e criador da Frente Parlamentar 

de Apoio à Agropecuária (bancada ruralista), militância pró-impeachment.  

 No artigo analisado, Caiado critica o ajuste fiscal proposto por Michel Temer e 

apresenta sua visão sobre as razões do impeachment. Assim começa o texto: 

 

A saída de Dilma Rousseff não pode ser vista apenas como a queda de um 
governo e a ascensão de outro. Precisa simbolizar algo bem mais amplo e 
significativo: o fim efetivo de um projeto criminoso de poder (nas palavras do 
ministro Celso de Melo, do STF), de teor populista-bolivariano, que arruinou o 
Brasil.  
Além da ruína econômica, impôs uma queda de padrão moral sem precedentes à 
vida pública. Sucedê-lo implica redirecionar o país não apenas em termos 
políticos, econômicos e administrativos mas, sobretudo, quanto a valores e 
princípios. (CAIADO, 2016).  

 

De início, o senador credita ao governo Dilma Rousseff a ruína do país e o 

caracteriza como “um projeto criminoso de poder (nas palavras do ministro Celso de Melo, 

do STF), de teor populista-bolivariano”. Também, estabelece um entrelaçamento entre 

moral e política: “além da ruína econômica, impôs uma queda de padrão moral sem 

precedentes à vida pública [...] Sucedê-lo implica redirecionar o país [...] sobretudo, quanto 

a valores e princípios”.  

 Para fundamentar sua crítica, Caiado mencionou as quatro manifestações 

sucessivas, consideradas de direita, que levaram multidões a ocuparem as ruas em protesto 



 

 

17 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

contra a corrupção e por uma maneira oposta de governar. Segundo ele, “a saída da 

presidente é um grande passo, mas insuficiente para lidar com o seu trágico legado. O país 

quer mais, embora entenda as limitações de um presidente que assume em tais condições.” 

(CAIADO, 2016). Aqui, ele demonstrou o apoio ao impeachment de Dilma Rousseff e 

critica o que ela deixou como herança para o país, ao mesmo tempo, ele cobra uma boa 

atuação de Michel Temer mesmo frente aos problemas encontrado para continuar a 

governar.  

Em seu discurso, o senador defende a refundação da República, a reforma política, a 

reforma dos políticos e da mentalidade vigente. Caiado expressa novamente a sua visão do 

impeachment, acreditando que, a partir daí, seria uma nova realidade. Para ele, o tamanho 

do estrago “não se limita aos crimes de responsabilidade, embora sejam graves o suficiente 

para depor um presidente. Mas é bem mais.” (CAIADO, 2016). Com isso, ele explicitou 

ainda mais um posicionamento favorável à deposição de Dilma Rousseff. Vale lembrar que 

trata-se de um texto que pretende formar a opinião e foi publicado três dias antes da 

votação final no Senado.   

O senador também deixou claro seu posicionamento antipetista ao mencionar que 

“trata-se de remover um projeto revolucionário e criminoso, que vigeu por 13 anos, 

dilapidando e aparelhando o Estado e a própria sociedade civil, contaminando com a 

propaganda ideológica desde o ensino fundamental até a política externa.” (CAIADO, 

2016). Entretanto, não se posicionou como favorável ao presidente Michel Temer e criticou 

que não basta a simples troca de comando, são necessários sinais mais claros pelos 

sucessores do governo Dilma. E aí fundamenta a crítica que motivou o artigo: 

 

O ajuste fiscal do governo Temer tornou-se uma encenação, que começou com a 
aprovação de reajustes para 14 categorias de servidores, e prossegue com mais 
uma leva de aumentos. O dos salários do Supremo Tribunal Federal, por 
exemplo, repercute em cascata sobre outras remunerações, como a dos deputados 
e senadores. Como se não bastasse, fala-se na recriação de ministérios recém-
extintos para acomodar aliados.  
Diante disso, o ministro da Fazenda admite que, fracassando o ajuste – e, nos 
termos expostos, há chance de êxito? –, não hesitará em aumentar tributos. E o 
povo que pague. (CAIADO, 2016). 
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Trata-se de um texto de cobrança a Michel Temer de um ajuste fiscal mais rigoroso. 

Quando da publicação do artigo, por meio do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o 

governo alegava que o futuro do país dependia do ajuste fiscal, para tanto, seria necessário 

modificar a Constituição Federal. A chamada PEC dos Gastos Públicos (Proposta de 

Emenda Constitucional nº 55) estava em votação no Congresso. O governo aguardava, 

ainda, a aprovação da reforma da Previdência e a conclusão da votação do projeto de 

renegociação da dívida dos estados. A administração Temer afirmava que, vencida a pauta 

do impeachment, se concentraria na pauta econômica, que era a prioridade, com foco, 

principalmente, no ajuste fiscal. (BECK; FADUL, 2016; OSWALD, 2016).  

Caiado mostrou-se inconformado, naquele momento, com as propostas do governo 

Temer, ao passo que reduzir os gastos públicos estava na contramão do aumento dos 

salários dos ministros do STF e seu consequente efeito cascata. Enquanto isso, a conta iria 

para o bolso dos cidadãos, por meio do aumento de impostos. Assim, no tom de 

contrariedade, declarou: “não posso apoiar, nem política, nem moralmente, esse 

procedimento, sob pena de cumplicidade com uma prática que a população quer ver banida 

e a cujo clamor atendi ao votar pelo impeachment e pelo fim do bolivarianismo no Brasil.” 

Após essa argumentação, faz a única articulação no texto entre o impeachment e o pleito de 

2016:  

 
O que vejo, até aqui –e só posso falar do que vejo–, são projetos populistas, a 
poucos dias das eleições municipais. Nós, que clamamos pelo ajuste – e pelo 
início do saneamento da economia –, passamos por vilões, pois não nos curvamos 
ao lobby corporativo, enquanto os que se curvam, os verdadeiros vilões, passam 
por benfeitores. Desse teatro, definitivamente, não participo. (CAIADO, 2016, 
grifo nosso).  

 

Nesse trecho, ele reforçou um discurso personalista: “O que vejo, até aqui –e só 

posso falar do que vejo” [...] “Desse teatro, definitivamente, não participo”. Ele disse que 

aqueles que clamam pelo ajuste são taxados de vilões por não se curvarem diante do lobby 

corporativo. Além disso, também mostrou que era a favor do ajuste fiscal, mas não nos 

termos propostos pelo governo Temer.  
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5 Considerações finais 

 

Ao analisar o texto da ombudsman, Paula Cesarino Costa, foi possível perceber 

como, de fato, é um desafio manter a pluralidade em um veículo, o que pode ser percebido 

quando se comparam os textos de Vladimir Safatle e Ronaldo Caiado que, inclusive, foram 

publicados um no dia seguinte ao outro. Ambos criticaram Michel Temer e as reformas 

propostas por ele. Entretanto, Safatle as recriminou de modo geral e se posicionou contra o 

impeachment de Dilma Rousseff. Caiado demonstrou concordar em partes, estava na corda 

bamba entre aliado e oposição ao governo Temer, mas deixou explícito que era pró-

impeachment. 

Esses textos foram analisados no sentido de fazer um contraponto, com base no 

discurso de pluralidade, considerando-se um articulista com viés progressista (Safatle) e 

outro com viés conservador (Caiado). Os textos evidenciam a forte presença do antipetismo 

(no caso de Caiado) e de críticas ao PT (no caso de Safatle), o que mostra, como se verá 

nos textos informativos, que a cobertura eleitoral foi, sobretudo, antiPT. O que depois foi 

corroborado pelo resultado eleitoral. Contata-se que esse é um desafio diário, pois, embora 

apresente opiniões divergentes, no portal Folha de S. Paulo, prevalece a opinião 

conservadora, alinhada ao posicionamento editorial e/ou político do veículo, mesmo que de 

forma implícita.  
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