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Resumo 

 

O trabalho busca identificar indícios de tendência de favorecimento a um dos principais 

candidatos à presidência da República no ano de 2010, na cobertura jornalística do site 

Folha.com. Para tanto, o estudo apresenta uma discussão em torno do jornalismo na 

internet, com ênfase para o jornalismo online - tipo de jornalismo da Folha.com. A 

principal análise do trabalho é do enquadramento, na qual são verificadas a 

apresentação, a seleção e a ênfase dos fatos das matérias, a fim de identificar a provável 

tendência de favorecimento do veículo de comunicação. A análise consistiu, 

principalmente, na comparação da cobertura da Folha.com, nos eventos de lançamento 

das candidaturas de José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT). A conclusão apontou a 

existência de indícios de favorecimento à candidatura de Dilma.   
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A Notícia no Jornalismo Online 

Inicialmente, se faz importante compreender que a estrutura da notícia no 

jornalismo online possui algumas características diferenciadas. Em linhas gerais, na 

internet o leitor procura por informações novas, o que obriga os sites a produzirem uma 

maior quantidade de matérias, que nem sempre são aprofundadas. Logo, cria-se uma 

grande discurssão com relação à notícia do jornalismo online. 

Conforme a definição de Mielniczuk (2001), o jornalismo online é aquele 

produzido especificamente para ser veiculado através da internet, isto é, em tempo real. 

Assim, a notícia no jornalismo online tem arraigada em si algumas características da 

internet, como a necessidade de ser instantâneo, o que por sua vez é fator de críticas no 

meio jornalístico. 

A notícia em tempo real vive uma dependência da instantaneidade, pois no 

jornalismo online a informação deve ser divulgada, na maioria das vezes, com extrema 
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rapidez e o mais preocupante, com pouco ou nenhum aprofundamento. Para Marcondes 

Filho (2001, p. 41), em muitos casos, os veículos on-line se utilizam do termo “notícia” 

erroneamente, porque o que se encontra nos sites são “informações que ainda não 

passaram ao status de notícia”. 

Tendo em vista a discussão sobre a definição de notícia jornalística, é importante 

recordar-se de Lage (2003), que define como notícia o material jornalístico produzido 

comumente com a ajuda do lead (o que? Quem? Quando? Onde? Por que?) e com 

menor quantidade de informação que a reportagem, que seria o material jornalístico 

mais aprofundado.  Assim, é racional e até aceitável classificar a maior parte do material 

do jornalismo online como notícias, pois em geral são materiais com menos 

aprofundamento, mas que transmitem informação. 

Segundo Palácios (2002), o jornalismo online possui seis características 

principais: Multimidialidade/Convergência, Interatividade, Hipertextualidade, 

Personalização, Memória e Atualização contínua. 

 A multimidialidade seria a capacidade variada que este meio tem em reproduzir a 

informação, seja por meio de imagens, som, textos ou de documentos de artigos; a 

interatividade, por sua vez, é a capacidade de aproximar o jornalista do leitor e até 

mesmo um leitor de outro leitor, através da troca de e-mail, do fale conosco e dos 

comentários das matérias; a hipertextualidade possibilita a correlação do material 

produzido através dos links, aumentando assim o leque de opções de informações aos 

leitores; a personalização de conteúdo está relacionada à possibilidade das matérias 

serem disponibilizadas através de opções, o que gera produtos jornalísticos de acordo 

com os interesses individuais dos leitores. Por fim, destaca-se a memória e a 

instantaneidade, que possibilitam ao jornalismo online, como nenhum outro, o acumulo 

de informações (banco de dados) e a transmissão da mensagem de maneira muito rápida 

e/ou instantânea. (PALÁCIOS, 2002).  

Outra importante característica comum no jornalismo online é a utilização da 

Pirâmide Invertida, que objetiva transmitir de forma rápida e sucinta as principais 

informações de uma notícia. Canavilhas (2007) destaca que apesar de sua eficácia, a 

técnica da pirâmide invertida tende a transformar o trabalho jornalístico numa 

verdadeira “rotina”, limitando o espaço da criatividade e proporcionado ao leitor uma 
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produção jornalística padronizada e muitas vezes pouco atrativa, até porque outros 

veículos também abordaram o mesmo assunto. 

Tendo em vista as características e necessidades do jornalismo online e a 

estrutura, talvez “frágil”, da pirâmide invertida, Canavilhas (2007) propõe a técnica da 

pirâmide deitada, para o jornalismo da internet. Nesta proposta, o texto seria construído 

na perspectiva de quatro níveis de exploração da notícia: A Unidade Base – na qual 

estaria a parte essencial do lead: o quê, quando, quem e onde; na segunda parte seria o 

Nível de Explicação – nesta estaria a complementação do essencial, isto é, do lead, 

respondendo as perguntas por que e como; em seguida o Nível de Contextualização – 

neste nível seriam oferecidas informações complementares (em formato de texto, vídeo, 

som ou imagem) e por fim o Nível de Exploração -  nesta fase, o texto deverá ser ligado 

a arquivos ou publicações externas, através do hiperlink, por exemplo. Para o autor, esta 

é uma “técnica libertadora” também para os jornalistas que por sua vez se veriam 

obrigados a explorar melhor as particularidades da internet. 

Enfim, é possível afirmar que apesar dos critérios e das características do 

jornalismo, sobretudo do jornalismo online, o fazer jornalismo também requer uma 

dedicação especial. Não obstante, não há como negar a importância das características e 

dos critérios para a elaboração do bom texto jornalístico.  

Jornalismo Político 

Ao se falar em jornalismo político, torna-se importante, primeiramente, fazer uma 

breve discussão sobre o conceito central de Política. Para muitos, política é apenas a 

atividade realizada pelos governantes e líderes que atuam no Poder do Estado, assim 

boa parte da sociedade ficaria distante e alheia ao assunto. Contudo, Chaui (1984) 

define política, como uma espécie de relação, presente na vida da sociedade em geral. 

O jornalismo, por sua vez, também contribui para que haja harmonia nas relações 

da sociedade, isto é, para que os diversos conflitos sejam solucionados sem que haja a 

necessidade da utilização da força. Tendo em vista esta semelhança entre política e 

jornalismo se torna importante conceituar uma das questões centrais deste trabalho, que 

envolvem justamente o jornalismo político.  

No jornalismo político a “nova” e requisitada forma de jornalismo – a informativa 

– é ainda mais desafiadora, pois o jornalista político encontra dias de escassez de pautas 
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e assuntos para serem abordados. Desta forma, percebe-se que no jornalismo político o 

uso de matérias declarativas é maior.   

Para Martins (2005), no jornalismo político é “imprescindível” para o bom 

desenvolvimento do trabalho, o bom relacionamento do repórter com suas fontes. Nesta 

modalidade de jornalismo é comum ver alguns poucos jornalistas com as melhores e as 

mais privilegiadas informações ou depoimentos e parte deste mérito vem do trabalho 

destes mesmos jornalistas com suas fontes. Por outro lado, se torna importante fazer 

menção que estes mesmos jornalistas trabalham nos principais veículos de comunicação 

que, por sua vez, têm maior prestígio, junto aos principais políticos e principalmente, 

com a sociedade. 

Segundo Lage (2003, p. 95), “a relação dos jornalistas com suas fontes deve ser 

cordial e correta”. Levando em consideração a política brasileira, é razoável considerar 

que o jornalista político necessita de uma muita obstinação para não ser corrompido por 

uma fonte.  

Ao se falar sobre a estrutura do texto no jornalismo político, percebe-se que esta 

especialidade é semelhante aos demais tipos de jornalismo. Contudo, no jornalismo 

político é mais usual o texto discurso, isto é, a notícia que é elaborada através de 

declaração de um ou mais políticos. 

Nos diversos meios de comunicação, o jornalismo político se difere um pouco. A 

primeira e, talvez a mais notória diferença no fazer jornalismo nas diversas mídias, é a 

questão da linguagem. É visível que a linguagem utilizada nas revistas e nos jornais é 

menos coloquial que a linguagem utilizada na rádio, que por sua vez é mais clara e 

sucinta. Logo, se torna racional afirmar que o jornalismo na forma escrita é mais 

“aprofundado” que o jornalismo falado. No que diz respeito ao jornalismo político esta 

regra é sempre mantida. 

Observando, primeiramente, o jornalismo político no jornal impresso, percebe-se 

que neste tipo de jornalismo a política possui um destaque considerável. Comumente, é 

neste tipo de mídia que a cobertura política possui maior ênfase. Isso porque o público 

do jornal impresso, em grande parte, é um público interessado por assuntos como a 

economia e a política. Em suma, o jornalismo político interessa às classes privilegiadas 

economicamente, que por sua vez são as maiores leitoras do jornal impresso.  
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É importante destacar também que o jornalismo impresso, na maioria das vezes, 

dá espaço e/ou possibilita o desenrolar de um jornalismo menos convencional, com 

maior uso do opinativo ou mesmo sugestivo. Por sua vez, essas características 

contribuem para uma melhor construção dos textos sobre política. 

Ao analisar a estrutura do jornal impresso, percebe-se que este é „limitado‟, pois 

existe uma quantidade de páginas definidas e, com isso, um espaço físico limitado para 

cada editoria e matérias (em termos de espaço, o jornal impresso perde feio para o on-

line, mas ganha da televisão e do rádio). Ainda assim, esta talvez seja a mídia que 

melhor trabalha o jornalismo político.  

O outro meio de comunicação que precisa investir na profundidade dos fatos é a 

revista, que trabalha ainda menos que os jornais com as matérias factuais. Levando em 

consideração que o jornalismo político é voltado para o factual, torna-se um desafio 

interessante para os jornalistas de revista trabalharem com a cobertura política. 

Contudo, algumas das características da revista, assim como do jornal, contribuem para 

a construção de boas matérias nesta área.  

Em contrapartida, o rádio é um dos veículos mais populares do Brasil e ouvido 

por pessoas de diferentes segmentos sociais. Ele foi o primeiro meio de comunicação, 

que conseguiu levar informação às camadas mais populares da sociedade brasileira. 

Para a política do Brasil, essas características foram fundamentais.  

Em semelhante modo a TV também necessita de uma linguagem mais sucinta de 

jornalismo. Entretanto, a televisão conta com o recurso visual para a transmissão de sua 

mensagem, que permite melhor percepção do passado, para se criar o presidente. Por 

vez, esta característica é de grande valia ao jornalismo político, que necessita em muitos 

casos de um retrospecto. 

Contudo, o principal destaque do jornalismo político da TV, sobretudo no Brasil, 

é a sua capacidade de abrangência. Nota-se, perfeitamente, esta importância da televisão 

e, conseqüentemente, do telejornalismo ao verificar o destaque que há no processo 

eleitoral às emissoras de televisão. O horário político gratuito na TV trás uma nova 

“perspectiva” às campanhas eleitorais. 

Mediante ao exposto, percebe-se que a TV está bem à frente dos outros meios de 

comunicação, quando o assunto é alcance no Brasil. Somando-se ao fato de que esta 

mídia conta com a imagem para a transmissão da mensagem, esta é hoje um meio 
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importante para o jornalismo político. Contudo, as principais e mais completas 

coberturas políticas se dão através do jornal impresso (MARTINS, 2005). 

   Contudo, o telejornalismo político é importantíssimo no Brasil e já mostrou 

fortemente sua importância e influência no regime militar e no processo eleitoral de 

1989. Por outro lado, neste momento específico a influência da TV sobre a sociedade 

tende a diminuir, sobretudo com a „chegada‟ da internet. 

Ao se falar em jornalismo na web, percebe-se, primeiramente, seu crescimento e 

conseqüentemente sua importância, justamente em razão desta expectativa e/ou 

ascensão de crescimento. No jornalismo político de internet, “os media procuram 

acontecimentos que interessam às audiências”, o que confirma o crescimento e a 

importância desta mídia para o jornalismo (CANAVILHAS, 2007, p.1). 

Diferentemente da TV e do Rádio, na internet, assim como nas revistas e nos 

jornais impressos é possível a construção de textos ou matérias „completas‟, com 

contextualização e aprofundamento dos fatos. Na internet, ainda é possível a conexão 

com os textos e o material já produzido sobre determinado assunto, através dos links e 

do hipertexto.  

Martins (2005) destaca que a possibilidade de busca e pesquisa existente na 

internet é importante também para a produção do jornalismo político em outros meios 

de comunicação, já que a contextualização dos fatos é quase imprescindível nesta 

modalidade de jornalismo. 

Apesar do jornalismo político na internet oportunizar a construção de textos 

completos, nem sempre há o aprofundamento nas matérias dos sites. A principal 

resposta para esta realidade é a de que as redações de jornais na internet são 

„dinâmicas‟, ou seja, há uma grande busca pelo “furo” e a quantidade de matérias 

(CANAVILHAS, 2009). 

Percebe-se ainda que as principais matérias e especiais sobre política ou sobre a 

cobertura política dos principais sites brasileiros (Folha.com, G1 e Estadão) são 

conteúdos extraídos de jornais impressos, ligados a estes sites. O que talvez demonstre 

que o jornalismo político na internet não esteja sendo utilizado em sua potencialidade. 

Mediante ao exposto, para se discorrer sobre jornalismo político na internet, após falar e 

conceituar jornalismo político é necessário, também, discorrer sobre o jornalismo 

online. 
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Procedimentos Metodológicos  

O presente estudo consistiu numa análise comparativa do conteúdo jornalístico 

produzido pelo site Folha.com, por ser um dos maiores e mais respeitados sites de 

jornalismo online do país. Esta análise foi proposta sobre os principais candidatos à 

presidência da República no ano de 2010, no início do período eleitoral (no mês de 

junho). Inicialmente, buscou-se identificar a possível tendência de favorecimento do 

veículo de comunicação em questão.  

Primeiramente, foi elaborada uma revisão bibliográfica a respeito de uma parte do 

tema proposto – o jornalismo político. Para tanto, foi elaborada uma discussão sobre o 

conceito de política, sobre os preceitos e o conceito do jornalismo contemporâneo, ainda 

se discutiu a evolução do jornalismo, a ética no jornalismo e também o jornalismo 

político nos diferentes meios de comunicação – incluindo a internet. 

Na segunda seção, deu-se prosseguimento há elaboração da revisão de literatura, 

porém a discussão central foi o jornalismo online, o conceito desta forma de jornalismo, 

a história e as polêmicas geradas em torno de suas características. Ao descrever o 

desenvolvimento do trabalho, torna-se importante mencionar que a maior parte desta 

seção foi destinada a uma análise comparativa, que por sua vez foi construída a partir de 

uma analise de conteúdo e de uma análise do enquadramento. 

Na análise de conteúdo foi utilizada uma comparação quantitativa da cobertura da 

Folha.com sobre as questões ligadas aos candidatos José Serra e Dilma Rousseff.  Para 

tanto, primeiramente, foram selecionadas todas as matérias publicadas pelo site nos dias 

11, 12 e 13 de junho, sobre Serra e nos dias 12, 13 e 14 sobre Dilma. Essas matérias se 

tornaram dados importantes para a realização de uma análise quantitativa, sobre o 

número de notícias que a Folha.com publicou sobre cada um dos principais candidatos, 

nos três dias que envolviam início de ambas as campanhas.  

A segunda etapa do desenvolvimento do trabalho consistiu numa análise do 

enquadramento dos dois principais textos da pesquisa, a fim de identificar a possível 

tendência de favorecimento do site Folha.com. Logo, torna-se importante mencionar 

que nessa análise foram observados, sobretudo, os padrões de apresentação, seleção e 

ênfase dos fatos que constavam na principal matéria de cada candidato. 

A Folha.com 
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O site Folha.com é tido com um dos principais veículos de comunicação digital do 

Brasil. Tendo em vista a visível ascendência da utilização da internet, por parte da 

população brasileira tornou-se relevante a análise da cobertura política deste site no 

período pré-eleitoral do ano de 2010. Para tanto, após discutir os preceitos e 

características do jornalismo em geral, do jornalismo político e do jornalismo online 

propõe-se neste capítulo a discussão referente ao jornalismo político praticado pelo site 

Folha.com. 

O site Folha.com faz parte do Grupo Folha da Manhã, que foi fundado em São 

Paulo (SP), no ano de 1921 – ano que foi lançado o jornal Folha da Noite. Em 1925, é 

criado o jornal Folha da Manhã e, em 1960 o jornal Folha de S. Paulo – responsável 

pela construção da credibilidade deste grupo. A Folha (como o jornal é conhecido 

popularmente) é desde a década de 1980, o jornal mais vendido no Brasil, com uma 

circulação média acima dos 300 mil exemplares, em dias úteis, e de 365 mil aos 

domingos
4
. 

Ao se falar em internet, o Grupo Folha lançou seu primeiro veículo no ano de 

1995, com a criação da Folha Online (hoje Folha.com). Contudo, a Folha Online apenas 

fornecia uma sinopse das reportagens do jornal impresso da Folha, o que não 

caracterizava o veículo como um site de jornalismo online. Conforme o que já foi dito, 

um veículo só pratica o jornalismo online quando produz um material específico para 

ser veiculado na internet (MIELNICZUK, 2001).   

Um ano após o início das publicações de materiais na internet, o Grupo Folha 

lança o portal Universo Online (UOL) e também firma uma parceria com o Grupo Abril 

para criação do site Brasil Online, este sim um veículo de jornalismo online, com 

produção de conteúdos exclusivos para internet. Mais tarde, a Folha Online assume o 

lugar do Brasil Online e passa a ser um site de notícias dentro do portal UOL. 

Além do jornal Folha de S. Paulo, da Folha.com (ou Folha Online) e do UOL, 

também fazem parte do Grupo Folha o provedor de acesso Brasil Online (BOL), a 

agência de notícias Folhapress, as editoras Publifolha e Plural, a indústria gráfica Cia. 

Litografia Ipiranga, o instituto de pesquisa Datafolha, e os jornais Agora e Valor 

Econômico.  

                                                 
4
 Informações obtidas no site do Grupo Folha. 
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A Folha tem um manual de redação que é inspiração para diversos veículos de 

Comunicação no Brasil. Neste, a regra seria a busca constante, através de uma política 

editorial, por um jornalismo “crítico”, “apartidário” e “pluralista”. 

Cobertura Jornalística da Folha.Com 

Nos dias 11 e 12 de junho, do ano de 2010, o PSDB e o PT realizaram, 

respectivamente, as suas convenções nacionais, para homologar os registros de 

candidaturas dos presidenciáveis José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT). Neste 

período, o site Folha.com realizou a cobertura dos eventos, cobriu os bastidores do que 

aconteceu antes e depois das reuniões que homologaram os registros dos candidatos a 

presidência da República. Levando-se em consideração que estes eram os principais 

candidatos do pleito
5
, pretende-se analisar a cobertura de ambos os partidos, a fim de 

identificar possível tendência de favorecimento a um dos candidatos no veículo em 

questão. 

Inicialmente, é possível fazer uma análise quantitativa sobre esta cobertura 

jornalística do site. O evento que consagrou a candidatura do presidenciável tucano 

aconteceu no dia 12 de junho, num sábado – dia de menos audiência para os sites, pois 

os maiores picos de audiência são registrados nas manhãs dos dias úteis
6
. Nesta data, a 

Folha.com publicou um total de cinco matérias sobre José Serra ou algum assunto 

relacionado à sua candidatura. No dia que antecedeu o evento (11/06), foram publicadas 

apenas duas matérias que de alguma forma envolviam a candidatura tucana e no dia 

após a reunião (13/06) foram publicadas seis matérias no site. 

Ao analisar o período de três dias que marcaram o início da candidatura e da 

campanha de José Serra, é possível observar que a Folha.com publicou 14 matérias 

relacionados ao então candidato. Quando se propõe a aplicação da mesma análise 

quantitativa à campanha da petista Dilma, percebe-se um aumento significante no 

número de matérias produzidas pelo site Folha.com. Dilma Rousseff lançou sua 

candidatura no dia 13 de junho, num domingo, um dia após a convenção tucana. 

Naquela data, a Folha.com publicou seis matérias relacionadas à petista ou algum 

aliado. No dia anterior à convenção (12/06), foram publicadas nove matérias e um dia 

                                                 
5No dia 21 de maio a Folha.com publicou uma pesquisa Datafolha, na qual José Serra e Dilma 

Rousseff tinham 37% das intenções de votos para presidente da República, em terceiro lugar 

aparecia Marina Silva com 12%.  
6
 Informações do UOL. 
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após (14/06) um total de 13 publicações no site da Folha – o jornal publicou 28 matérias 

sobre a candidata petista ou seus aliados no período de três dias.   

Tendo em vista os dados mensurados, é possível afirmar que foi publicado o 

dobro de matérias relacionadas à Dilma Rousseff, na Folha.com, no início das eleições, 

ao se comparar com as publicações que envolviam o tucano. A partir da leitura do 

Gráfico 1, fica evidente o destaque, quantitativo, da candidata petista na Folha.com, no 

início da campanha eleitoral.  

Gráfico 1: Manchetes relacionadas a Dilma ou Serra na Folha.com  

 

Manchetes sobre as Convenções Partidárias 

Em razão das convenções partidárias do PSDB e do PT terem acontecido em datas 

diferentes (nos dias 12 e 13 de junho, respectivamente), o site Folha.com publicou, 

como manchetes nestes dias, as matérias sobre o discurso e o desfecho geral dos eventos 

que consagraram José Serra e Dilma Rousseff como candidatos a presidência da 

República. 

Primeiramente, torna-se importante destacar que a manchete é o principal assunto 

ou o assunto de maior destaque num jornal. No impresso, a manchete tem uma chamada 

maior na capa. No online, em geral, a matéria que é manchete tem um título em 

destaque – maior que os demais – e em alguns casos uma boa foto. No caso específico 

do site Folha.com, a manchete é postada no canto direito superior da capa. No dia 12, a 

manchete que foi postada por volta das 13 horas e ficou em destaque durante toda a 
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tarde foi a seguinte: Serra critica elogios a "ditadores de todos os lados do planeta". No 

outro dia, a manchete principal do site, postada por volta das 15 horas, trazia o título: 

Dilma diz que vai governar "com alma e coração de mulher". 

Do ponto de vista estrutural, as duas manchetes seguiam a mesma direção, pois 

foram elaboradas através do discurso dos candidatos, trouxe o nome de ambos logo no 

início da frase e o mesmo número de palavras – onze. Ao analisar a estrutura de ambos 

os textos, também é possível encontrar semelhanças. Ambos trouxeram, logo no 

primeiro parágrafo, parte da estrutura de um lead (respondendo as perguntas o que, 

quem e quando) e uma frase de impacto dos candidatos ao longo de seu discurso. 

Ao analisar as estruturas gerais dos dois textos, fica evidente que a matéria de 

Dilma Rousseff é maior, possui mais informações e declarações do que a de José Serra - 

a matéria da petista é composta por 644 palavras, incluindo o título e de José Serra por 

apenas 418 palavras. Outra informação importante, ao falar sobre a estrutura geral de 

ambos os textos é que apenas na matéria da Dilma existe um subtítulo, chamado Lula. 

Neste, há quatro parágrafos com informações sobre o discurso do presidente da 

República – importante, a Folha.com já havia publicado outra matéria com o discurso 

do presidente nesta data. 

Contudo, como já foi dito, é difícil afirmar se houve ou não favorecimento de 

tendência a partir de uma analise quantitativa. O tamanho diferenciado dos textos não 

pode por si só ter relevância para determinar parcialidade, haja vista que os textos 

longos não são bem aceitos pelo leitor/internauta, que se cansa muito nesta leitura 

através da tela de um computador.  

Do ponto de vista do jornalismo online, a matéria também procurou obedecer 

alguns dos parâmetros já apresentados como a interatividade, a hipertextualidade, e a 

atualização contínua (PALÁCIOS, 2002).  

No entanto, quando parte para a análise de enquadramento destas matérias é 

possível identificar tendência de favorecimento. Ao analisar o enquadramento de uma 

matéria é importante observar, sobretudo, a apresentação, a seleção e a ênfase dos fatos 

narrados (SOUZA, 2007). 

Ao analisar os títulos dos textos de ambos, ou seja, apresentação das matérias na 

capa, uma vez que apenas o título das matérias fica disponível para ser clicado, na capa 

principal do site Folha.com, já é possível identificar que os ganchos (focos) foram 
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diferentes. No caso da manchete do candidato tucano – Serra critica elogios a “ditadores 

de todos os lados do planeta” – a frase mostra uma crítica do presidenciável, 

possivelmente, ao atual presidente da República (Lula), que por sua vez, em seu 

governo, já teria demonstrado ter “boa” relação com governantes taxados como 

ditadores, como Hugo Chaves (Venezuela) e Marmud Armadinejad (Irã). Por outro 

lado, a manchete da candidata petista trás uma proposta, uma mensagem positiva da 

forma que ela pretende governa: Dilma diz que vai governar “com alma e coração de 

mulher”. 

Seguindo a análise, logo no primeiro parágrafo de ambos os textos, os assuntos do 

título são apresentados: a matéria de Dilma, com uma frase positiva, de como seria seu 

governo – “vou dar continuidade às políticas adotada durante o governo Lula”. Na 

matéria sobre Serra, no primeiro parágrafo há a informação de que o tucano foi lançado 

candidato a presidente da República, de que ele é ex-governador do Estado de São 

Paulo. Logo em seguida uma frase sua, que apresenta um aspecto negativo, na qual ele 

afirma que “não fica bem elogiar ditadores de todos os lados do planeta”. 

É importante discorrer sobre o enquadramento dos primeiros parágrafos de ambas 

as matérias, pois nele é possível verificar como as apresentações dos candidatos foram 

distintas, pois mostra como Dilma pretende governar e Serra ensaiando uma crítica. 

Segundo ponto, houve uma seleção e ênfase dos fatos: na matéria sobre Dilma também 

há critica aos opositores, mas esta informação não teve tanta ênfase, pois veio ao 

decorrer do texto. Por outro lado, José Serra também falou de como pretendia governar, 

mas não foi esta informação que foi inserida no título e no primeiro parágrafo. 

No decorrer do texto sobre o candidato tucano, há a informação de que ele teria 

começado seu discurso pelos ataques e só depois se ateve às propostas. Neste ponto da 

matéria, são destacadas duas propostas de Serra uma para a Educação e a outra para a 

Saúde (ambas no quinto parágrafo). O sexto parágrafo da matéria de Serra é o último 

que traz informações sobre seu discurso e em seguida outra informação, a de que o ex-

governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB) também participou da convenção 

partidária. Aécio é uma das principais figuras da PSDB e disputou com Serra a 

indicação do partido para ser o candidato à presidência da República. Logo, esta última 

informação trouxe um aspecto positivo na notícia sobre o evento do tucano, porque se 

Aécio estava no evento é porque também apoiava o nome de José Serra. 
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A matéria sobre petista Dilma Rousseff só relata que houve críticas aos 

adversários, no discurso da petista, a partir do quarto parágrafo. No quinto e sexto 

parágrafos há muitas declarações da candidata, o que permite ao leitor fazer uma leitura 

mais direta. Em seguida, há outra menção de que Dilma elogiou o governo Lula e no 

oitavo parágrafo são apresentadas propostas gerais da candidata. 

Tendo em vista a análise comparativa de enquadramento é possível considerar que 

houve tendência de favorecimento para Dilma Rousseff nesta cobertura. Apesar das 

matérias terem sido construídas com estruturas parecidas, foi possível identificar 

dispersões em termos de padrão de apresentação, seleção e ênfase das informações 

disponibilizadas pelos textos. 

Por outro lado, é preciso considerar algumas questões na análise desses textos. Em 

primeiro lugar, porque as reportagens podem ter, de fato, transmitido o ambiente dos 

eventos e a realidade dos discursos, ou seja, o principal, o foco do discurso de José 

Serra podem ter sido as críticas (sobretudo porque ele era o candidato da oposição) e o 

discurso de Dilma focado nas proposta de governo (a petista era candidata da situação, 

seria normal um discurso mais brando). Outro ponto é que as matérias sobre coberturas 

diferentes e certamente escritas por jornalistas diferentes, até em razão da proximidade 

dos eventos – a convenção do PSDB foi realizada no sábado (12/06/2010) e a do PT no 

domingo (13/06/2010). 

Considerações Finais  

De acordo com a discussão iniciada na primeira sessão deste trabalho, o 

jornalismo contemporâneo ideal seria aquele distante do opinativo, em que a informação 

é a prioridade. Nesta concepção, caberia ao jornalista apenas informar a sociedade e 

essa formar a sua opinião. Contudo, o jornalismo tendencioso, formador de opinião 

ainda é uma realidade.  

Neste trabalho, analisou-se o jornalismo político num jornal online, o Folha.com, 

a fim de identificar a provável tendência de favorecimento do veículo no início do 

período eleitoral, tendo em vista a análise no início do período eleitoral de 2010, no qual 

os principais candidatos a presidência da República eram José Serra (PSDB) e Dilma 

Rousseff (PT). 

Inicialmente, em razão da Folha.com fazer parte de um grupo tradicional de 

comunicação no Brasil, a hipótese era que o beneficiado durante as coberturas seria o 
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tucano José Serra. Contudo, a pesquisa comparativa de conteúdo e do enquadramento 

evidenciaram a existência de indícios de favorecimentos pró-Dilma – uma candidata do 

PT e apoiada pela esquerda.  

De acordo com os resultados das análises, houve tendência de favorecimento 

quantitativo para a candidata Dilma Rousseff, na cobertura da Folha.com. Nos três 

primeiros dias relacionados ao lançamento de sua pré-candidatura (dias 12, 13 e 14 de 

junho), o site publicou 28 matérias relacionadas à candidata. Por outro lado, nos três 

primeiros dias relacionados à pré-candidatura de Serra (nos dias 11, 12 e 13 de junho) 

foram publicadas apenas 14 notícias relacionadas ao candidato tucano. 

Neste trabalho também se analisou, de maneira mais profunda, através da análise 

do enquadramento, as matérias principais sobre os lançamentos de ambas as 

candidaturas e observou, novamente, tendência de favorecimento para Dilma Rousseff. 

Nesta, a apresentação e a ênfase dos fatos descritos foi o que mais pesou. Na matéria de 

Dilma, o destaque das matérias foram as propostas e a forma de governar. Por outro 

lado, no caso de José Serra, o foco são suas críticas ao governo petista. 

O que mais chamou atenção nesta análise é a importância da apresentação, 

sobretudo por se tratar de um material veiculado em um site – no qual geralmente boa 

parte dos leitores não lêem os textos na íntegra ou ainda lêem apenas os títulos. Desde o 

título, esta diferenciação de apresentação fica evidente, no caso da matéria sobre a 

petista: “Dilma diz que vai governar com alma e coração de mulher”. Por outro lado, a 

manchete do candidato tucano traz: “Serra critica elogios a ditadores de todos os lados 

do planeta”. 

No entanto, é importante mencionar que análise foi realizada a partir da cobertura 

de um momento específico das duas campanhas – os lançamentos dos candidatos que 

aconteceram nos dias 12 junho (José Serra) e 13 de junho (Dilma Rousseff), início da 

campanha eleitoral. Logo, não é descartada a possibilidade de que a Folha.com possa ter 

tido outra postura editorial ao decorrer da campanha que só finalizou com o resultado do 

segundo turno, no dia 31 de outubro, em que Dilma Rousseff foi eleita presidente do 

Brasil.  
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