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RESUMO: A televisão possui papel fundamental para o desenvolvimento das 

concepções políticas dos cidadãos brasileiros. Com isso, pode ser considerada uma 

importante mediadora da política do país, além de influir no desenvolvimento da 

democracia de uma nação. É por isso que os estudos sobre a cobertura política realizada 

pela mídia televisiva tem se tornado referencia no campo do jornalismo e da política. 

Através de uma recuperação teórica sobre as relações entre TV, política e sociedade é 

que se firma uma proposta de acompanhamento das eleições presidenciais de 2010 nos 

telenoticiários brasileiros.  
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“Os brasileiros acreditam mais na mídia que no governo” 

(Vizeu e Correia, 2008) 

1 - Tevê, sociabilidade e política no Brasil:  

Mesmo na era digital, em que se aposta na internet uma revolução em tecnologia, 

interatividade e acesso de conteúdos, a televisão é ainda o meio de comunicação de 

maior abrangência e acesso de públicos diferenciados. A internet, por exemplo, não 

possui o mesmo alcance que a televisão, que atinge um contingente numérico maior, já 

que a internet possui limitações quanto a um acesso igualitário.  

Partindo desses pressupostos, este trabalho pretende identificar como a televisão cria 

um laço de sociabilidade com o público, difunde temáticas importantes como a política 

e sua importância quanto a influencia na formação da opinião pública. Em períodos de 
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campanha eleitoral, a televisão, principalmente o telejornalismo, tem dedicado espaço 

privilegiado para a difusão de conteúdos de cunho político e de assuntos sobre o 

desenrolar da campanha, os candidatos e suas propostas. Isso tem significado relevante 

para dar ênfase às pesquisas embasadas na relação entre TV e política e as possíveis 

implicações que podem gerar na sociedade e no desenvolvimento da democracia. 

Para isso, é válido vislumbrar de antemão algumas características da mídia televisiva 

que demonstram aspectos de sociabilidade entre o meio e seus espectadores. Uma delas 

é a televisão desempenhando o papel de integração e abrangência, em que o público não 

é restrito, isto é, qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, nível social e cultural pode 

assistir. A TV também aproxima os telespectadores, através de seu aspecto intimista e 

de laço social– ao mesmo tempo em que se assistem os conteúdos televisivos 

individualmente, sem sair de casa, tem-se a noção de participar de um „todo social‟ – há 

mais pessoas naquele mesmo momento acessando os mesmo conteúdos.  

Nessa perspectiva, fala-se também da proximidade dos temas, ou seja, quando os temas 

são próximos da realidade dos telespectadores, estes serão mais críticos e não aceitarão 

qualquer versão retratada pelos programas televisivos. Logo, não dá para apoiar a 

televisão como o mal do mundo. Pesquisadores como Dominique Wolton denominam a 

função da TV de forma analítica partindo de conceitos da TV geralista (de massa) e a 

fragmentada (temática, com demandas específicas), em realidades diferentes: Brasil e 

França. Mas, vale destacar que existem aspectos semelhantes tratados por Wolton 

quanto à atribuição de laço social da televisão: "a televisão, por seu próprio status, 

suscita fantasmas de poder relacionados com o fato de que as mesmas imagens são 

recebidas por todo mundo" (WOLTON, 1996, p. 23). Para o autor, a televisão constitui 

um dos mais fortes vínculos sociais.  

O conceito de laço social, então, é utilizado pela primeira vez no campo da sociologia 

por Durkheim, posteriormente passa pela antropologia e depois associado a televisão 

geralista por dois motivos: a noção de pertencimento a um “grande público” e,  como 

Wolton classifica, o funcionamento da TV como um espelho da sociedade, isto é, a 

televisão representa, em certa medida, a sociedade através dos conteúdos que veicula 

diariamente. Logo, o que Wolton considerou como grande público (sociedade de massa, 

no caso, identificado pelo número de telespectadores) tem mudado consideravelmente e 

conforme a proximidade temática os espectadores podem interferir no desenvolvimento 

desses assuntos, participando, ou até mesmo questionando e não aceitando o que foi 

veiculado. 
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O autor defende que a TV seja atualmente um dos mais relevantes laços sociais em uma 

sociedade individual de massa. Através dessa função desempenhada pela televisão, não 

dá para considerar um telespectador passivo, que aceita os conteúdos veiculados pelo 

meio sem nenhum tipo de crítica. Pelo contrário, o conceito de laço social deve ser 

pensado juntamente com o fato de existir um discurso televisivo com telespectadores 

ativos. E cada vez mais ganha força, estudos que retratam a televisão como fonte de 

informação do público para possíveis diálogos que serão desenvolvidos na esfera 

pública. Portanto, não mais se associa o discurso televisivo à formação direta da opinião 

pública, como nenhum outro meio. A opinião pública é (trans)formada pelas relações 

interpessoais – com outras pessoas na sociedade em que se está inserido – e os meios de 

comunicação, bem como a televisão, nesse caso, desempenham um papel de mediadores 

de conteúdos. E os telejornais possuem papel de destaque nessa mediação. 

  

Partimos do pressuposto de que a TV influencie o cotidiano dos indivíduos por 

acreditarmos ser ela um meio que mobilize muitas paixões (tanto no âmbito 

social quanto cultural). Wolton (2006, p. 16) acredita que a força da televisão 

esteja na ligação dos níveis da experiência individual e coletiva por ser a única 

atividade a fazer uma ligação equânime entre ricos e pobres, jovens e velhos, 

rurais e urbanos, cultos e menos cultos. Corroboramos ainda com a crença do 

sociólogo francês de que a TV seja um objeto de conversação: assistimos e 

discutimos sua programação dentro e fora de casa. (MARTINS, 2009, p.5) 

 

 

Para Wolton, a televisão continua a ser um meio em que há reflexão, em que as pessoas 

possam repensar suas escolhas e tradições e nesse caso, a mediação realizada por esse 

meio na representação da realidade pode contribuir na formação da identidade do 

sujeito (WOLTON apud MARTINS, 2009).  

Em relação aos efeitos que a mídia televisiva pode ter no desenvolvimento da 

democracia e da função cidadã dos espectadores/eleitores, Mauro Porto, no livro 

Telvisão e Política no Brasil (PORTO apud MENDES, 2007), entende que há um elo 

entre os conteúdos veiculados na programação televisiva, principalmente nos 

telejornais, com a maneira que os brasileiros vêem e entendem a política nacional. 

Assim, a mídia desempenharia o papel de exibir enquadramentos, interpretações que 

permitem ao público desenvolver preferências políticas com coerência ou ainda, sem 

aderir uma visão maniqueísta a televisão, considerar a TV como um espaço onde os 

atores políticos divulgam suas interpretações/pontos de vista sobre os eventos públicos. 

A partir de então, as emissoras podem oferecer informações sobre temas políticos com 
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uma interpretação; com mais de uma, mas com predominância de um ponto de vista e 

mais de uma sem predominância de nenhuma. 

 

O que Porto quer salientar é que essa relação é crucial para o desenvolvimento 

da capacidade de deliberação política dos indivíduos, ou seja, para o exercício 

da democracia. É essa articulação entre competência cidadã e conteúdo de 

mídia que dá suporte à empreitada intelectual do autor. Portanto, trata-se de 

saber se a forma como a televisão apresenta as interpretações acerca dos 

eventos e temas políticos na sua programação interfere no processo pelo qual as 

pessoas compreendem e formam preferências a respeito dos assuntos públicos. 

(MENDES, 2007, p. 1) 

 

Os resultados que o autor encontrou é que se forem apresentados enquadramentos plurais, 

abre-se portas para que o público questione mais pontos de vistas dominantes, ao contrário 

da apresentação de apenas um enquadramento interpretativo, que limitam as condições do 

público e padroniza o entendimento que se tem da realidade. A televisão, portanto, 

exerceria “um papel político vigoroso dentro do funcionamento da democracia ao limitar 

(ou não) as interpretações que circulam na sociedade” (MENDES, 2007, p.2). Assim, os 

conteúdos veiculados na TV podem ser fundamentais para o funcionamento da democracia 

no país, e nesse caso quanto maior a pluralidade de conteúdos, maior a formação de uma 

opinião pública consistente. 

Dessa forma pode-se perceber que a televisão, principalmente o telejornalismo, ocupa 

uma importância na vida dos brasileiros junto com a influência da família, dos amigos 

com que se relacionam cotidianamente, como um lugar de referência, já que funciona 

como uma forma de conhecimento (VIZEU E CORREIA, 2008 apud MARTINS, 

2009). Alfredo Vizeu (2008), no livro A sociedade do Telejornalismo, realizou 

pesquisas em dez países, mostrando a importância que a televisão passou a ter na 

sociedade brasileira nesses anos de existência. Identificou-se, ainda, que o 

telejornalismo ocupa posição de destaque como a principal fonte de informação para 

56% dos entrevistados. Destaca-se que o telejornal ocupa uma função não só de acesso 

a informação como forma de conhecimento, mas também está aliada a questão 

socioeconômica, por ser o meio de acesso mais barato e abrangente ao mesmo tempo, 

não importando de qual classe social ou cultural pertença, já que parte-se da idéia de 

que informação é bem e interesse comum do cidadão. 

Nesse sentido, as temáticas retratadas na televisão e principalmente nos telejornais 

partem do pressuposto da relevância que tem na sociedade e, ao mesmo tempo, o quanto 

esta pode se sensibilizar através da programação televisiva. É caso da política de um 
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país, as eleições majoritárias e proporcionais, que se enquadra em fatos sociais sazonais, 

que ganham uma cobertura diferenciada por acontecerem de tempos em tempos e terem 

grande importância para o desenvolvimento da democracia de uma nação. Assim, a 

cobertura eleitoral é o momento de maior visibilidade política e com ela há o tratamento 

que a mídia dá a esse período. Pode-se pensar que os meios de comunicação são 

cruciais durante os meses de campanha eleitoral e que têm importância no impacto das 

eleições para a decisão do voto. 

É importante atentar para a forma como os meios de comunicação tratam a temática 

política, devido ao seu papel relevante nas sociedades. Isso porque para Michael 

Kunczik, mesmo naquelas nações mais fracas e instáveis, são eles que servem de 

inspetor geral de todo o sistema político e que proporcionam a crítica pública necessária 

para garantir a integridade política por parte daqueles que detêm o poder (KUNCZIK, 

2002). Como Luis Felipe Miguel reconhece “a mídia é, nas sociedades contemporâneas, 

o principal instrumento de difusão das visões de mundo e dos projetos políticos; dito de 

outra forma é o local em que estão expostas as diversas representações do mundo social, 

associadas aos diversos grupos e interesses presentes na sociedade” (MIGUEL, 2002, p. 

6). 

Observar a cobertura eleitoral denota um viés de cada veículo midiático, podendo traçar as 

possíveis implicações políticas do país (ALDÉ, 2003). E pode se considerar que a imprensa em 

geral tem o poder de influenciar sobre quais assuntos os indivíduos devem pensar ou 

formar opinião. Ampliando estes conceitos, Munhoz (2007) considera que, em um 

segundo nível, a mídia não só determina os assuntos a serem tratados pelo público, mas 

também a maneira pela qual os indivíduos os percebem, conferindo a estes assuntos 

certos atributos – que podem ser positivos ou negativos. (BONI e LÉLLIS, 2009). 

A manifestação de preferências eleitorais, por exemplo, é uma das formas de 

participação do eleitor em processos políticos. Para isso, em sociedades complexas os 

meios de comunicação são espaços que propiciam acesso dos eleitores aos candidatos 

políticos, durante a campanha eleitoral. Nessa perspectiva, os estudos sobre a relação 

entre mídia e política se mostram relevantes para a identificação de padrões dentro da 

cobertura midiática bem como características dessa cobertura.  

A relação estabelecida entre mídia e política é, antes de tudo, um processo de 

transmissão de poder entre pessoas que normalmente pertencem à mesma esfera social. 

Sujeita à seleção pelos critérios do que é noticiável, a política mostra-se como um dos 

temas que mais necessitam da mídia para ter visibilidade, não só pelo interesse de seus 
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atores políticos, mas também como parte do conjunto de informações necessárias para 

fortalecer o debate público. Para Gomes, “no caso da produção da imagem política, há 

uma tensão e competição entre os agentes do campo político e os do campo jornalístico, 

sendo que estes levam vantagem por controlarem a esfera da visibilidade pública” 

(GOMES, 2004). Assim, o monitoramento da campanha no Brasil pode estabelecer 

parâmetros do grau de importância do papel dos meios de comunicação em temáticas de 

envolvimento público.  

Para isso, parte-se do princípio de que o público busca o maior número possível de 

informações com a finalidade de intervir no debate público (SOUSA, 1999). Esse 

processo ganha maior relevância em períodos eleitorais, onde as informações 

transmitidas pela mídia poderão subsidiar as decisões de voto e preferências políticas 

dos eleitores. Então, às mídias podem ter interferência direta ou indireta na dinâmica 

das votações, sendo o voto a principal forma de representação política do eleitor e é 

definido durante a época de campanha (MIGUEL, 2004). Mesmo que seja difícil 

estabelecer uma relação causa-consequência entre a influência da mídia e a cobertura 

eleitoral, as referências bibliográficas existentes permitem afirmar certo poder da 

agenda dos meios de comunicação e os efeitos em longo prazo na política nacional 

(QUENEHEN, 2003). 

Diante das possíveis relações traçadas entre a mídia televisiva e a política de um país, 

que ganham mais força nos momentos de eleições, os próximos tópicos abordarão 

exemplos em anos anteriores da cobertura noticiosa sobre a política e campanha 

presidencial no Brasil. E, em seguida, enunciar uma proposta de estudo sobre o 

tratamento dado pelos telejornais às eleições para a presidência em 2010, que se 

justifica através dos possíveis resultados que poderão ajudar no fomento de futuras 

pesquisas no campo midiático e político. 

 2- Tevê e eleições – As experiências com telejornais e o HGPE 

Segundo Murilo César Ramos “a política é terreno dos homens, com tudo o que de bom 

e de mau sua humanidade lhes dá” (p.22) e por ser um campo dos homens é 

necessariamente de interesse humano, o jornalismo se qualifica como mediador da 

sociedade e do campo político se firmando como uma forma de representação política.  

Nas eleições de 2002, por exemplo, se levantou uma grande polêmica sobre a 

participação da imprensa no resultado final do pleito, com a vitória e consagração de 

Luís Inácio Lula da Silva. Na época, a Rede Globo foi a principal questionada em 
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relação a sua conduta frente às eleições. Supostamente, o Jornal Nacional teria apoiado 

o candidato José Serra. Em geral, a literatura existente sobre o assunto mostra uma 

parcialidade na cobertura midiática dos pleitos no Brasil e que há um favorecimento de 

candidatos pertencentes ao grupo dominante de determinado meio (QUENEHEN, 

2003). 

Assim, a televisão continua sendo o veículo que abrange a maioria da população e ao 

mesmo tempo o meio de maior acesso à informação, isto é, as pessoas, mesmo com a 

facilidade promovida pela internet, ainda tendem a assistir os noticiários televisivos 

para se informar. Entre notícias de tragédias ou notícias leves, os telejornais são 

agradáveis para o público (STAM, 1985). Os estudo sobre a visibilidade política e as 

coberturas eleitorais retratadas nos veículos de informação da TV mostram-se 

fundamentais para delinear como os telejornais tratarão e se comportarão durante a 

campanha.  

Nesse contexto, há vários exemplos de estudos sobre a cobertura das eleições na 

televisão, especificamente nos telejornais. Uma das coberturas de maior destaque na 

última década foi a das eleições presidenciais de 2002, em que a disputa acirrada ficou 

entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e José Serra (PSDB) seja através dos noticiários, 

entrevistas, debates e a presença no Horário Gratuito de Política Eleitoral (HGPE) 

daquele ano na televisão. A repercussão de comentários sobre possível „parcialidade‟ na 

cobertura do Jornal Nacional, da Rede Globo gerou comentários diversos, como o da 

colunista da Folha de S. Paulo, Marilene Felinto
4
, citado por Rômulo Quenehen em sua 

monografia de conclusão de curso. A colunista faz uma crítica sobre a cobertura do 

Jornal Nacional e Jornal da Record em favor do candidato José Serra: 

 

(...) a pior coisa destas eleições não foi o sempre indigesto horário eleitoral na 

TV, foi o bombardeio imposto ao eleitor pelo pensamento único da imprensa a 

campanha ora descarada, ora mal dissimulada a favor do candidato do governo 

à Presidência. Fosse quem fosse o candidato da oposição, essa atmosfera de 

quase fraude eleitoral instituída nas entrelinhas ou nas linhas mesmas da 

imprensa seria motivo de condenação e repulsa em países desenvolvidos, em 

terras de gente menos avassalada, menos despreparada para ler e pensar. Mas ler 

jornal, assistir ao noticiário da TV, ao“Jornal Nacional" e aos demais telejornais 

da Rede Globo, bem como ao reacionário "Jornal da Record", para citar alguns, 

transformou-se em momento de constrangimento e mal-estar. O "Jornal da 

Record" perpetrou verdadeiras sessões de "descarrego" toda vez que teceu 

                                                 
4
 FELINTO, Marilene. O factóide da atriz e o caso Gugu. Folha de SP. Cotidiano p.C2. 

22/10/02. 
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comentários sobre a candidatura petista de Lula. (FELINTO 2002 apud 

QUENEHEN, 2003)  

  

Como se pode notar, Felinto faz uma relação entre o que aparece no HGPE e nos 

noticiários televisivos. Ambos formatos televisivos denotam o espaço de destaque que 

as eleições recebem por esta mídia, de forma que a visibilidade política é garantida 

durante esse período. O que se coloca em questionamento é neutralidade da cobertura 

nos telejornais, apenas, já que não dá para fazer uma comparação direta com o HGPE, 

que é uma produção das elites políticas e não jornalística, como as dos telejornais. No 

HGPE, também, o momento é reservado para os candidatos realizarem a propaganda 

política, sendo o tempo determinado para cada candidato proporcional ao partido ao 

qual pertence, de acordo com os resultados das eleições anteriores.  

 

A literatura sobre o assunto mostra que a cobertura das eleições no Brasil, com 

uma ou outra exceção tem sido parcial. Grande parte dos estudos realizados no 

País sobre os meios de comunicação no período eleitoral mostra que há um 

certo grau de comprometimento e influência da mídia na ascensão e 

manutenção de grupos no poder. A visão mais comum é a de que a mídia 

eletrônica (rádio e televisão) e a mídia impressa (jornais e revistas), geralmente 

são parciais em suas coberturas e quase sempre favorecem candidatos ligados 

aos interesses de grupos dominantes. (QUENEHEN, 2003, p.11)  

 

Segundo Luiz Felipe Miguel (2010), o HGPE é um importante instrumento de 

“equalização” da campanha política no Brasil, pois garante espaço nos meios 

eletrônicos – rádio e TV – para que os candidatos aos cargos políticos do país possam 

apresentar suas propostas aos eleitores, sem interferência direta da mídia, como 

acontece, por exemplo, na edição de uma reportagem nos telejornais. Assim, o HGPE 

vem se constituindo um espaço de destaque nas eleições, principalmente, nas 

presidenciais, dessa maneira, esse instrumento deve ser entendido como uma ferramenta 

que corrobora para a dinâmica das mídias convencionais durante o período eleitoral. O 

HGPE, além de servir como apresentação do candidato e reforço do seu discurso, é o 

momento em que os candidatos destacam ou devem destacar temas de interesse público, 

gerando ou não um debate, dependendo da atuação dos candidatos. 

Diferente do HGPE, a cobertura das eleições realizadas pelos telejornais tem um viés de 

controle do veículo midiático, podendo ser influenciada pela linha editorial, por grupos 

de liderança majoritária e até pelo público alvo. Isto é, as notícias veiculadas sobre os 

candidatos e as campanhas são selecionadas, produzidas, editadas por jornalistas e 
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editores da notícia, o que pode explicar alguns posicionamentos contra ou a favor de 

determinado candidato. 

Em 2006, por exemplo, o Jornal Nacional criou o projeto Caravana JN, em que uma 

equipe de produção do telejornal viajou 52 dias por diferentes municípios de todo o 

Brasil com o objetivo de identificar os anseios da população em relação ao novo 

presidente. Durante esse período foram realizadas reportagens diárias pelas cinco 

regiões do país por onde a Caravana passava ao mesmo tempo em que, a partir de 

agosto do mesmo ano, iniciava o HGPE disputado principalmente entre o candidato a 

reeleição, Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB) em meio a escândalos políticos da 

época. Apesar do projeto da Rede Globo não mencionar de forma direta o nome dos 

candidatos, ao fazer inferências às problemáticas do país, as fazia indiretamente ao 

Governo Federal e em alguns momentos o conteúdo do noticiário era semelhante aos 

temas abordados no HGPE (FERNANDES e ARTICO, 2009).
5
  

A televisão, em geral, ao detalhar as disputas políticas durante as campanhas eleitorais 

exerce um papel de importância na tematização de conteúdos pautados, no caso 

políticos, na agenda pública e conseqüentemente influem no cenário político do país. 

(FERNANDES e ARTICO, 2009). 

O pressuposto de que a mídia ajuda ou até determina temas que serão discutidos pelo 

público é calcada no conceito da agenda setting, proposto por Mc-Combs e Shaw em 

1972, que demonstra ser próprio dos meios de comunicação determinar, a partir da 

seleção de assuntos veiculados, a pauta de debate público. Os meios de comunicação, 

através do agendamento midiático, não pretendem persuadir a massa, mas “apresentam 

ao público uma lista daquilo sobre o que é necessário ter uma opinião e discutir” 

(WOLF, 2006, p.145). 

Outros estudos apontam a relevância e influente cobertura eleitoral através dos 

telejornais e do HGPE. Flora Neves escreveu o livro Telejornalismo e Poder nas 

eleições presidenciais, baseado no em um trabalho acadêmico que analisa o 

comportamento, também, do Jornal Nacional nas eleições de 2002 e 2006. A autora 

busca demonstrar qual foi o enquadramento, freqüência e valência dos candidatos 

perante o noticiário televisivo e até que ponto pôde interferir na formação da opinião 

pública. As matérias analisadas foram escolhidas diante do critério das notícias que 

                                                 
5
 Vale destacar que a cobertura das eleições apresentada todos esses anos em telejornais é uma produção inteiramente 

jornalística, diferentemente da produção do HGPE, que é realizada por elites políticas. Por isso não é possível fazer 

comparações diretas entre os dois formatos, mas em certas situações relacioná-los. 
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traziam as palavras “eleição presidencial” e que exibiam candidatos ou falas, mesmo 

que de terceiros, sobre os candidatos e suas ações. A cobertura eleitoral foi intensa nos 

dois pleitos, no entanto, a autora não a classifica como isenta e neutra de 

posicionamento. 

3 - Tevê e eleições 2010 - uma proposta de análise de telejornais público e privado 

na disputa presidencial. 

De acordo com as conceituações realizadas acima, pretende-se embasar a análise da 

cobertura das eleições à presidência do país em 2010 nos telejornais. O objetivo é 

identificar nos noticiários televisivos como se apresenta a visibilidade de temas políticos 

e de campanha eleitoral e se a cobertura noticiosa apresentará um padrão nos seus 

enquadramentos.  

Trata-se de uma proposta de monitoramento da cobertura de dois telejornais de 

abrangência nacional e regional com a intenção de investigar o papel exercido pelos 

meios de comunicação em períodos de eleições. Para isso, o trabalho em questão propõe 

a análise de dois telejornais, um de abrangência nacional, que é o Jornal Nacional, da 

Rede Globo; escolhido por ser o jornal de maior audiência do país nos últimos anos de 

acordo com o IBOPE. E o Jornal da Cultura, da TV Cultura, selecionado por ser um 

produto de gerenciamento público, regional, com sede em São Paulo.  

O objetivo principal desse estudo é a identificação da cobertura dos canais de televisão 

no horário dos noticiários nacionais, que são considerados o meio de informação mais 

acessado pela população, também porque a transmissão consegue atingir um número de 

pessoas que outros veículos de comunicação não conseguem.  

Para identificar como a produção jornalística dos telejornais nacionais realiza a 

cobertura do período eleitoral, como se dá o cardápio de notícias, quais formatos 

privilegia para os assuntos de campanha e política e quanto tempo destina a essa 

temática, emprega-se a metodologia quantitativa de análise de conteúdo. O método é 

uma ferramenta de representação de quantidades, tipos e distinções possíveis que 

podem ser encontradas nos telejornais analisados (Bauer, 2003). É através dessa 

metodologia que se podem comparar os conteúdos veiculados nos horários nobres de 

três emissoras com três noticiários diários, sem programação somente no domingo, além 

de detectar tendências de cobertura dos meios (Herscovitz, 2007).  

Por isso, o trabalho em questão propõe para as eleições de 2010 a análise sobre o papel 

dos meios na cobertura eleitoral. No caso, a presente pesquisa ficou restrita às notícias 
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prontas, e não à rotina produtiva. A escolha da mídia televisiva se dá pela sua 

hegemonia e participação na formação de identidades e crescimento econômico do país 

(QUENEHEN, 2003). A análise quantitativa e qualitativa será o método utilizado nesse 

monitoramento.  

Conforme as afirmações sobre a parcialidade da mídia durante as últimas coberturas 

eleitorais destaca-se a relevância de acompanhar a cobertura eleitoral em 2010 nos dois 

telejornais citados a fim de identificar a visibilidade do tema e o enquadramento, 

valência que receberão os candidatos durante esse período. Vale ressaltar, que será a 

primeira eleição presidencial desta década sem Lula, com a volta de José Serra 

defendendo o PSDB, Marina Silva (PV) e Plínio Arruda (Psol) como principais 

candidaturas. Entre outros pré-candidatos estão: Américo de Souza (PSL), Ivan Pinheiro 

(PCB), José Maria Eymael (PSDC), Levy Fidélix (PRTB), Mário de Oliveira (PTdoB), 

Oscar Silva (PHS), Rui Pimenta (PCO), Zé Maria (PSTU).  

Lembrando que os formatos televisivos onde se propagam a disputa por cargos 

políticos, constituem uma „supremacia‟ em relação aos outros veículos comunicacionais 

por se constituir como maior fonte de informação política e social do país 

(QUENEHEN, 2003) e por seus aspectos condicionantes de laço social e abrangência, 

além de ser um veículo de amplo acesso e baixo custo. 

A pesquisa, baseada em estudos anteriormente realizados, poderá oferecer subsídios 

para estudos futuros tanto na esfera midiática quanto na política e na acadêmica, 

servindo como fomento para novas pesquisas na área.  

Ao colocar em discussão estudos sobre a cobertura jornalística de um evento social em 

evidencia, como é o caso das eleições mostra-se a importância de desenvolver estudos 

sobre as campanhas eleitorais representadas na mídia, ainda mais quando se trata da 

cobertura promovida pelos telejornais, que estão inseridos no meio de principal acesso à 

informação da sociedade, que é a televisão.   

O período eleitoral em si se faz relevante por ser a época em que cada individuo exerce 

a cidadania na sua maior expressão, através do voto. Assim, os estudos da cobertura 

dada à política nos meios de comunicação se fortalecem, pois tentam identificar 

possíveis interferências do campo político ao social mediadas pelos variados meios de 

comunicação, especificamente pelo telejornalismo, formato televisivo escolhido para 

identificar como a temática aparece para os espectadores-eleitores. A seleção dos 

principais telejornais das emissoras Rede Globo e TV Cultura se justificam não só pela 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010 

 

 1

2 

audiência, mas principalmente pela forma de gerenciamento, que no Jornal Nacional é 

privado e no Jornal da Cultura é público.  

Outro aspecto significativo é que a realização deste trabalho trata de um fato social de 

extrema importância para os cidadãos que é o período das eleições presidenciais, 

podendo trazer como contribuições o desenvolvimento do conhecimento sobre o 

assunto na área acadêmica de jornalismo. O fato é original por ser inédito, tendo em 

mente que as eleições presidenciais de 2010 ainda irão acontecer. 

Na área acadêmica, a análise das coberturas dos telejornais de horário nobre da televisão 

brasileira ampliará os estudos de cobertura política nesses veículos de comunicação, 

servindo como referencia para os próximos períodos eleitorais. 

Já para o campo profissional, as análises de cobertura jornalística sobre política e 

campanhas eleitorais, podem servir de instrumento de pesquisa para os coordenadores 

de campanha, para os envolvidos no processo eleitoral e principalmente para os 

pesquisadores na área, já que o trabalho pretende encaminhar como se dá a cobertura 

política e também se os telejornais apresentam parcialidade em relação a determinados 

candidatos.  

Vale destacar de antemão que o estudo em questão não aborda as rotinas de produção da 

notícia, mas o produto que chega até o leitor. Por isso não dá para prever o grau de 

influência da mídia para os processos políticos no Brasil. A pesquisa é vinculada ao 

Grupo de Pesquisa Mídia, Política e Atores Sociais da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG) desenvolvido no curso de Jornalismo e no mestrado de Ciências 

Sociais, ambos na UEPG. 
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