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Resumo 

Este artigo traz os principais pontos da monografia
3
 de mesmo título que procurou 

entender de que forma a Folha de S. Paulo expôs, por meio da charge e do editorial, 

suas opiniões acerca das eleições presidenciais de 2010 e os temas a elas correlatos. 

Para alcançar o objetivo proposto foi feita uma revisão bibliográfica de temas 

fundamentais à discussão e uma análise de conteúdo das charges e dos editoriais 

publicados aos domingos dos meses de julho a outubro pela Folha e que tinham como 

tema as eleições ou assuntos a elas relacionados. Entre os resultados, é possível destacar 

que o jornal dividiu sua crítica sobre o processo eleitoral, e particularmente a uma das 

candidaturas, em cinco categorias: crítica ao governo Lula; relação de dependência de 

Dilma à Lula; liberdade de imprensa x autoritarismo do governo; análise crítica do 

processo eleitoral e campanha do Serra. 
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Introdução 

 

No Brasil, o ano de 2010 foi marcado por uma paixão nacional e por um 

processo de garantia dos direitos dos cidadãos: a Copa do Mundo e as Eleições 

Presidenciais. Se na primeira situação a seleção brasileira de futebol tentava o 

hexacampeonato, enquanto a população apenas torcia; na segunda era o povo que 

participava da 6ª eleição presidencial livre e direta, após o longo período ditatorial que 

assombrou o país. 

Os dois “eventos” são fonte de muito assunto para a mídia. A Copa do Mundo 

começou em junho e em julho terminou sem levar o Brasil ao título. E de mãos 

abanando, o brasileiro passou a ser cercado de informações sobre as eleições 

presidenciais de 2010. Com a saída da seleção canarinho de campo, os flashes e as 

notícias dos jornais se voltaram para outro time: o dos presidenciáveis, que teve até o 
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dia 30 de junho para ser oficialmente “convocado”, já que este era o prazo máximo para 

a oficialização das canditaturas. 

Assim como o jornalismo esteve presente na Copa, informando, levantando 

críticas e manifestando opiniões, nas eleições ele cumpriu os mesmos papeis. Dessa 

forma, as eleições que podem não ser uma paixão nacional como é o futebol, passaram a 

fazer parte do dia a dia do brasileiro, que começou a ser informado, se informar e se 

manifestar sobre o assunto.  

E a mesma Copa que foi sendo deixada de lado em 2010 após a derrota da 

seleção brasileira, aqui será totalmente esquecida a partir de agora, pois o assunto que 

interessa mesmo são as eleições presidenciais de 2010 e a relação da imprensa, aqui 

representada pela Folha de S. Paulo, com este período.  

O objetivo do artigo é entender de que forma a Folha de S. Paulo reforçou 

tendências e expôs suas opiniões acerca das eleições e de temas a elas correlatos por 

meio da charge e do editorial. 

Para isso, além de revisão bibliográfica de temas fundamentais à discussão, foi 

feita uma análise de conteúdo das charges e dos editoriais publicados pela Folha aos 

domingos de julho - mês em que todas as candidaturas já estavam oficializadas-  a 

outubro - o fim das eleições -, que tinham como temática direta ou indiretamente as 

eleições presidenciais de 2010. 

 

Jornalismo e democracia – aproximações 

 Para falar de eleições e mídia, vamos antes discutir um pouco sobre as 

características da democracia que a inserem em uma sociedade na qual a mídia, em 

especial o jornalismo, exerce grande influência sobre as pessoas e, mais do que isso, é 

uma das ferramentas de validação dos processos democráticos. 

 A palavra democracia encontra sua origem no grego, onde “krátos” consiste em 

poder e “démos” remete ao povo. O mesmo termo é definido nos dicionários 

basicamente como “governo do povo” (FERREIRA, 1993, p. 64), resguardando o 

sentido original. 

Ao longo dos séculos várias formas de democracia foram praticadas, mas a partir 

da Revolução Francesa, que movida pelo pensamento iluminista ressaltava a 

racionalidade humana e sua capacidade de decidir por si, se passou a pensar em uma 

democracia representativa. 
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Uma maneira adotada por Bobbio para entender a democracia representativa é 

contrapondo-a “a todas as formas de governo autocrático”, e assim, deve-se considera-la 

como “caracterizada por um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que 

estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais 

procedimentos” (2000b, p.30). Dessa maneira, como regra fundamental para 

democracia representativa, temos o critério da maioria, e como procedimento, as 

eleições livres e diretas, por exemplo.  

Bobbio ainda afirma que  

é necessário que aos chamados a decidir sejam garantidos os 

assim denominados direitos de liberdade de opinião, de 

expressão das próprias opiniões, de reunião, de associação, etc. 

– os direitos à base dos quais nasceu o Estado liberal e foi 

construída a doutrina do Estado de direito em sentido forte, isso 

é, do estado que não apenas exerce o poder sub elege, mas o 

exerce dentro de limites derivados do reconhecimento 

constitucional dos direitos “invioláveis” do indivíduo. (2000b, 

p.32) 

 É dentro deste contexto também que está a ideia de democracia enquanto “poder 

em público”, pois um dos meios fundamentais para a validação da democracia consiste 

em as decisões governativas serem tomadas aos olhos da população. 

 De acordo com Bobbio, o poder se torna público nas sociedades atuais não como 

na ágora ateniense, onde os cidadãos se reuniam para ouvir os oradores e expressar sua 

opinião, mas 

com a publicidade das sessões do parlamento, com a formação 

de uma opinião pública através do exercício de liberdade de 

imprensa, com a solicitação dirigida aos líderes políticos de que 

façam suas declarações através dos meios de comunicação de 

massa (2000a, p. 387). 

 Assim, o jornalismo cruza o caminho da democracia moderna, uma vez que tem 

como princípio básico, de acordo com o artigo primeiro do Código de Ética dos 

Jornalistas Brasileiros, “o direito fundamental do cidadão à informação, que abrange 

direito de informar, de ser informado e de ter acesso à informação” (FEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS JORNALISTAS, 2007, p. 1).  

 No Brasil, por exemplo, a atuação da imprensa foi um dos combustíveis para a 

redemocratização do país, em 1984. Foi naquele momento, depois de 20 anos de um 

governo autoritário e antidemocrático, de censura sobre os meios de comunicação e da 

violação de direitos dos cidadãos, como o da liberdade de opinião e expressão e o de 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

 4 

participação política, que a Folha de S. Paulo, nosso objeto de estudo, se consolidou 

como um dos maiores jornais brasileiros, apoiando a campanhas das Diretas Já: 

o jornal Folha de S. Paulo emergiu como o primeiro grande 

diário a explicitamente levar a bandeira a favor das eleições 

diretas, ao assumir uma posição militante e ativa destacada na 

época em relação aos outros jornais, principalmente devido às 

críticas agressivas ao establishment militar (MATOS, 2008, p. 

50). 

 Ter apoiado a campanha pelas eleições diretas, não significa que a Folha tenha 

ficado contra o golpe militar de 1964. Ela, assim como toda a grande mídia, apoiou o 

golpe e a deposição do então presidente João Goulart. Durante os anos repressão, a 

mídia alternativa é que fazia com maior pressão oposição ao governo militar, até mesmo 

pela dura censura instaurada durante o regime. Porém, a censura incomodava tanto a 

mídia alternativa quanto a grande imprensa, incluindo aí a Folha de S. Paulo. 

 A oposição da Folha se deu, a partir dos anos 1970, com a adoção de uma “linha 

editorial de confronto defendida em meio aos compromissos assumidos pelo regime de 

promover uma transição lenta e gradual de volta à democracia” (2008, p.51). 

 Assim, a participação popular que já era grande, envolvendo vários setores da 

sociedade, ganhou mais força e visibilidade. E por mais que a emenda de Dante de 

Oliveira, que previa eleições diretas ainda em 1984 não tenha sido aprovada, a pressão 

social fez com que o regime militar sucumbisse.   

 

Jornalismo Opinativo 

 As formas como o jornal emite (e também omite) opiniões são muitas, bem 

como os tipos de opiniões nele contidas, o que não quer, necessariamente dizer, que há 

um espaço para posicionamentos distintos dentro de um mesmo jornal. Atualmente, 

fazem parte da ala deliberadamente opinativa de um jornal impresso os editoriais, as 

charges, os artigos, as colunas e as cartas dos leitores.  

 De acordo com Melo (2003, p. 103), “editorial é o gênero jornalístico que 

expressa a opinião oficial da empresa diante dos fatos de maior repercussão no 

momento”. Assim, é possível considerar o editorial de um jornal como a principal forma 

de reconhecer a identidade daquele veículo. 
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 E a charge, assim como o editorial, é um elemento que não visa contar um novo 

fato, mas, como afirma Chico Caruso4, o papel do chargista é outro:  

Embora [o chargista] não saia à caça da notícia como o repórter 

e não escreva sobre os fatos, ele vai armazenando informações 

não-objetivas e, aos poucos, uma sensibilidade tanto melhor 

quanto mais anormal de captar a realidade. Isso porque, além da 

leitura dos jornais, e principalmente dos colunistas políticos, o 

chargista se alimenta de algo mais, o detalhe. [...] Vai atrás da 

pose, da ruga, do olhar, na ilusão de penetrar no pensamento dos 

figurantes. (1984, p. 15). 

Ou seja, ao chargista cabe interpretar um fato, perceber nele algo além do 

comumente visível e, a partir disso, criar seu desenho de humor, lançando sua crítica, 

sua opinião.  

Embora haja no jornalismo atual esta linha divisória entre opinião e informação, 

é sabido que o jornal é um produto de mercado construído por muitas subjetividades de 

seus autores, sejam eles os repórteres, editores e até mesmo o dono do jornal. Assim, a 

própria disposição das notícias, as fontes entrevistadas, a escolha de uma ou outra 

matéria para a capa são exemplos de posicionamento da empresa de comunicação. Esse 

posicionamento nem sempre é político-ideológico, podendo ser também uma estratégia 

de marketing, de venda. 

A história recente da imprensa no Brasil aponta para uma tendência a 

imparcialidade e a objetividade, não que a tendência seja confirmada no dia a dia das 

redações. O jornalismo que chegou ao país como fonte de informação oficial, tempos 

depois foi espaço de discussões ideológicas e políticas, abrindo espaço para clara 

exposição de opiniões. As mudanças se devem, segundo Martins (2008, p. 13-21), a 

questões históricas, políticas e de mercado. Hoje, para se manter lucrativo, o jornal 

busca atingir não apenas um segmento de leitores, como nos anos 50, por exemplo, mas 

um leitor mais plural. A massificação do jornal fez com que muitos dos periódicos 

existentes sejam bastante parecidos entre si, buscando nos produtos opinativos garantir 

ao jornal sua identidade 

Assim, as charges ganham o papel de conferir identidade ao jornal, assim como 

acontece com os artigos, as colunas e o editorial, todos membros da ala deliberadamente 

opinativa do jornal. 

Sobre isso, o chargista Gilberto Marigoni afirma que 

                                                 
4
 Chico Caruso é chargista. Sua carreira remonta aos anos 1960, na Folha da Tarde. Já trabalhou em 

periódicos importantes para o humor e a crítica brasileiros, como o Opinião e o Movimento, além  de 

revistas como Veja e IstoÉ, e jornais como o JB e a Folha de S. Paulo, onde ainda publica suas charges.  
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com a crescente “objetivação” do noticiário em geral e uma 

pretensa imparcialidade nas pautas, revalorizou-se no país o 

colunismo opinativo. Esses adereços acabam sendo o diferencial 

de cada veículo. Por serem exatamente o “toque pessoal”, eles 

só tem função se funcionarem como antenas do jornal, abridores 

de picadas, aventureiros por “mares Dante nunca desbravados” 

dentro das páginas diárias (1996, p. 85). 

 Dessa forma, o jornalismo opinativo, incluindo aí as charges, deve ser mais 

“ousado” que o noticiário tradicional, permitindo ao leitor um momento de reflexão. De 

acordo com Marigoni (1996), esse papel reflexivo do jornal acaba tendo muito mais 

importância que suas características informativas, e informar se torna apenas uma 

obrigação. Isso porque com o avanço das tecnologias, o jornal impresso perdeu seu 

posto de trazer ao leitor as últimas notícias.  

Lembrando o cartunista Fortuna, Marigoni diz que a charge é “uma espécie de 

„editorial gráfico‟”. Porém, “enquanto num artigo o autor pode, após um contundente 

ataque, emendar um “mas-contudo-todavia”, na charge esses malabarismos não são 

permitidos. [...] A charge é contra ou a favor. É porrada ou não” (1996, p. 86). 

Embora tenha natureza parcial, as charges também vão de acordo com a linha 

editorial do jornal ou da revista. Marigoni lembra que 

O chargista, como qualquer outro jornalista, deve antes de tudo 

saber para qual veículo está trabalhando e qual a orientação 

editorial do órgão, sem, no entanto, perder suas características 

artísticas e de opinião. [...] Interesses editoriais existem até em 

jornais de Centros Acadêmicos. Mas ousadia é fundamental 

(Ibidem, p. 87). 

 Aqui é válido lançar uma pergunta: até que ponto a charge expressa a opinião do 

chargista? Seria ela uma opinião da empresa jornalística? Esta pesquisa não tinha como 

objetivo responder esta questão, mas, ao considerar a charge como o editorial gráfico do 

jornal, a interpreta enquanto opinião manifesta da empresa jornalística. A própria 

análise feita do material sustenta esta afirmação, pois charge e editorial seguiram 

sempre os mesmos tons ideológicos, mesmo que em dias de publicação diferentes.  

  

Metodologia  

Para entender como a Folha de S. Paulo utilizou das charges e editoriais para, ao 

longo do processo eleitoral, reforçar as tendências e expor as opiniões do próprio jornal 

acerca das eleições presidenciais bem como de temas a elas relacionadas, a metodologia 

adotada nesta pesquisa foi a da análise de conteúdo. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

 7 

Na definição de Bardin, a análise de conteúdo aparece como “um conjunto de 

técnicas de análise de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens”, ainda de acordo com a autora sua intenção é 

a “inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, 

de recepção) inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)” (S.d., p. 

38). 

A análise de conteúdo prevê algumas etapas, sendo elas a delimitação do corpus 

(pré-análise), a descrição analítica e interpretação referencial, ficando a cargo dessa 

última a análise em si (SILVA; GOBBI; SIMÃO, 2005, p. 75).  

 

 A pré-análise: delimitação do corpus 

A primeira fase da análise de conteúdo consiste na definição dos critérios para a 

delimitação do corpus da pesquisa. O corpus da monografia que deu origem a este 

artigo foi constituído de charges e editoriais publicados pelo jornal Folha de S. Paulo 

aos domingos de julho a outubro de 2010 e que tinham como tema central as eleições 

presidenciais de 2010 ou temas correlatos a elas.  

A opção pelas charges e editoriais parte do caráter de “identificação” que estes 

gêneros exercem no todo do jornal, uma vez que a charge é, por vezes, considerada 

como uma “espécie de editorial gráfico” do jornal (MARIGONI, 1996, p. 86) e que o 

editorial é entendido como “o gênero jornalístico que expressa a opinião oficial da 

empresa [jornalística] diante dos fatos de maior repercussão no momento” (MELO, 

2003, p. 103). 

A escolha do veículo se deu por ele ser o de maior tiragem nacional em 20095 

(período verificado até o momento da definição do projeto de pesquisa, feito no segundo 

semestre de 2010), ano em que a média de circulação diária foi de 295.558 exemplares, 

de acordo com pesquisa
6
 do Instituto Verificador de Circulação (IVC) divulgada pela 

Associação Nacional de Jornais (ANJ).  

                                                 
5
 A Folha de S. Paulo perdeu o posto de jornal de maior tiragem nacional em 2010, ano em que o jornal 

mineiro Super Notícia ficou com o primeiro lugar com 295.701exemplares, contra 294.498da Folha, 

que permaneceu na liderança durante 23 anos.  
6
 A tiragem é a média diária anual entre as publicações de janeiro a dezembro do referido ano.  

Informação disponível em: http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-

jornais-do-brasil. 
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Já o domingo foi escolhido seguindo o mesmo critério de tiragem, sendo que é 

neste dia da semana que a Folha tem sua maior circulação. São vendidos em média 

352.459 exemplares a cada domingo, considerando o mês de março de 2011
7
. 

Após a coleta e observação deste material, foi possível identificar quais charges 

e editoriais entrariam na análise, ou seja, quais tinham como tema central ou remetiam 

de alguma forma às eleições presidenciais de 2010. 

Neste ponto cabe evidenciar que nem sempre os editoriais e charges se 

posicionaram de maneira explícita sobre as eleições, mas a própria análise do material 

levou à constatação de que quando o jornal se referia ao presidente na época, Luís 

Inácio Lula da Silva, estava também aludindo à candidatura de Dilma Rousseff. É 

possível observar a relação que o jornal fez entre o então presidente e a candidata em 

várias publicações, como no editorial “O alerta de Lula”, publicado em 05 de setembro, 

no qual a Folha diz que Lula teria utilizado “sofisticadas técnicas de comunicação para 

„ludibriar o eleitorado‟” e “com sua vocação de animador de platéias” teria “inventado a 

herdeira que, sem nenhuma experiência eleitoral, poderá ocupar seu trono – ou melhor, 

a cadeira presidencial”.  

 

 Descrição analítica 

De acordo com os critérios acima expostos - a) charge e editorial cujo tema seja 

ou se relacione às eleições presidenciais de 2010; b) que estes materiais tenham sidos 

publicados pela Folha; c) o dia da publicação seja o domingo, - o corpus da pesquisa 

ficou constituído de 17 charges, sendo que no período delimitado para a coleta foram 

publicadas 18; já entre os 35 editoriais publicados, 16 compõem o corpus.  

Nesta fase da análise foi feito um aprofundamento do conteúdo coletado. As 

tabelas abaixo mostram os aspectos das charges e dos editoriais utilizados na 

categorização das temáticas. São eles a data, o título, os personagens, o tema e, no caso 

das charges, a reprodução do trabalho e os autores. 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Informação disponível no site da Folha: http://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/circulacao.shtml. 
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a) Charges 

Data Charge/Temática Personagens Autor 

04/07 

Propaganda eleitoral 

Desconhecidos Jean 

11/07 

PT lança boneco do Lula 

Lula Angeli 

18/07 

Vazamento no Golfo do México e 

Vazamento de dados na Receita Federal 

Lula Benett 

25/07 

Relação entre a ARENA, o PDS, o PFL e 

o DEM – atual partido de Índio da Costa 

(vice de Serra) 

Desconhecidos. Remete 

a Índio da Costa e Serra 
Angeli 

01/08 

Falta que Lula sentirá das viagens 

presidenciais – da presidência 

Lula Jean 
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08/08 

Debate Eleitoral 

Dilma, Serra, Marina e 

Plínio 
Angeli 

22/08 

Campanha de Serra que tentava vincular 

sua imagem ao Lula  

Serra e Lula Angeli 

29/08 

Relação Dilma/Lula 

Dilma e Lula Jean 

05/09 

Dossiês que surgiram durante o processo 

eleitoral 

Desconhecidos Angeli 

12/09 

Relação Dilma/Lula 

Lula e Dilma Jean 

19/09 

Falta de ética em Brasília/caso Erenice 

Desconhecidos Angeli 
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26/09 

Campanha eleitoral 

Eleitor Jean 

03/10 

Eleições 2010 – 2º turno – eleitores 

“entrando pelo cano” 

Eleitores Angeli 

10/10 

Aborto como tema das eleições 

Serra e Dilma Benett 

17/10 

Lula herói impedindo o massacre da 

Serra elétrica 

Lula, Marisa e a palavra 

“serra” 
Angeli 

24/10 

Episódio da “bolinha de papel” 

Serra, Dilma e Eleitor Jean 

31/10 

Eleições no feriadão 

Deus e turistas na praia Jean 

Tabela 1 – Classificação geral das charges analisadas 
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b) Editoriais 

Data Título Tema Personagens 

18/07 Segurança no pré-sal Vazamento no golfo do México  Lula 

25/07 À espera da TV Espera pelo horário eleitoral Dilma e Serra 

01/08 Direito ao Humor 
Lei que proíbe rádio e TV de 

fazer humor com candidatos 
TSE , Lula 

15/08 Compras Estatais 
Medida provisória sobre 

licitações públicas 
Governo 

15/08 Números da Habitação 
Programa Minha Casa, Minha 

Vida 
Dilma, Lula 

22/08 O papel do BNDES Uso dos recursos públicos Governo, BNDES 

29/08 Perigosa Fantasia Reforma política 
Congresso, 

Executivo, PT 

05/09 O alerta de Lula 
Dilma como invenção de Lula 

para continuidade  
Lula 

12/09 Debate sem debate Debate 
Dilma, Serra, 

Marina, Plínio 

19/09 A mesma síndrome 

Candidatos e pessoas 

envolvidas tem “problemas” 

com a imprensa 

Serra, Dilma, Lula, 

José Dirceu 

26/09 Todo poder tem limite Relação Lula x imprensa Lula 

03/10 Segundo turno Considerações sobre 2º turno Dilma 

10/10 Obscurantismo Aborto como tema das eleições Dilma e Serra 

10/10 Não é boa 
Franklin Martins sobre a 

imprensa 
Franklin Martins 

24/10 Torpor imprevidente 

Candidatos falam pouco sobre 

relação econômica de Brasil e 

China 

Dilma e Serra 

31/10 Iguais e diferentes Comparação Dilma e Serra Dilma e Serra 

Tabela 2 – Classificação geral dos editoriais analisados 

A partir da observação do material descrito acima foi possível definir as 

categorias temáticas predominantes na cobertura opinativa da Folha de S. Paulo acerca 
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das eleições presidenciais de 2010.  Elas e as charges e editoriais que nelas se encaixam 

estão disponíveis na tabela abaixo. 

 

Categorias Temáticas
8
 

Processo 

Eleitoral 

Campanha 

Dilma 

Campanha 

Serra 

Governo 

Lula 
Imprensa 

Charges 

(por 

data) 

04/07, 08/08, 

05/09, 26/09, 

03/10, 10/10, 

24/10, 31/10. 

11/07, 

29/08, 

12/09, 

17/10. 

25/07, 

22/08. 

18/07, 

01/08, 

19/09. 

 

Editoriais 

(por 

título
9
) 

A espera da TV; 

Debate sem 

debate; 

Segundo Turno; 

Obscurantismo; 

Torpor 

imprevidente; 

Iguais e 

diferentes. 

O alerta de 

Lula. 
 

Segurança 

no pré-sal; 

Compras 

estatais; 

Números 

da 

Habitação; 

O papel do 

BNDES; 

Perigosa 

Fantasia. 

Direito ao 

Humor; 

A mesma 

síndrome; 

Todo 

poder tem 

limite; 

Não é boa. 

Tabela 3: Categorização das charges e dos editoriais 

 

 Interpretação referencial: afinal, o que dizem as charges e os editorias da Folha 

sobre seu posicionamento nas eleições presidenciais de 2010? 

A partir da categorização temática foi possível identificar quantitativamente a 

freqüência dos temas nas charges e nos editoriais. Porém, para encaixar cada uma das 

produções nas categorias, uma leitura aprofundada dos textos e das charges, bem como 

de seu contexto foi fundamental. A partir disso, a análise de conteúdo ganhou também 

características qualitativas. 

Silva, Gobbi e Simão (2005, p 74). lembram que para Bardin,  

                                                 
8
 Para encaixar as charges e os editoriais em cada uma das categorias foi considerado a predominância do 

assunto abordado, embora haja em uma mesma publicação a possibilidade de encaixe em duas ou mais 

categorias. 
9
 As charges foram classificadas por data porque apenas uma charge é publicada por edição da Folha de 

S. Paulo, já os editoriais foram classificados por título porque em um mesmo dia pode haver mais de um 

editorial. 
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a análise de conteúdo é um método que pode ser aplicado tanto na 

pesquisa quantitativa como na investigação qualitativa,mas com 

aplicações diferentes, sendo que na primeira, o que serve de 

informação é a freqüência com que surgem certas características do 

conteúdo, enquanto na segunda é a presença ou a ausência de uma 

dada característica de conteúdo ou de um conjunto de características 

num determinado fragmento de mensagem que é levado em 

consideração. 

No caso deste artigo, para a qualificação da análise de conteúdo foi considerado 

o conjunto de charges e editoriais e a forma como eles construíram uma narrativa. Os 

conjuntos, separados de acordo com as categorias anteriormente definidas deram origem 

a algumas inferências sobre a forma como a Folha utilizou das charges e dos editoriais 

para expor suas opiniões sobre as eleições presidenciais de 2010. 

Na categoria “Processo eleitoral” foram temas freqüentes os debates eleitorais e 

todas as outras peças das campanhas, considerados ineficientes; e, por fim, a avaliação 

que o jornal fez deste processo foi como ruim para o eleitor. Tal avaliação pode ser 

percebida, entre em outros momentos, nas charges de 03 e 24 de outubro. A charge do 

dia 03 ilustra os eleitores “entrando pelo cano”, e na expressão popular, entrar pelo cano 

é equivalente a se dar mal. Já a charge do dia 24 alude ao episódio que ficou conhecido 

como “bolinha de papel”, no qual Serra e Dilma foram atingidos durante comícios por 

objetos, na charge o eleitor também é atingido, mas por uma urna e esta parece ser mais 

agressiva ao eleitor do que os objetos atirados no candidato o foram para eles. 

Já na categoria “Campanha Dilma” a imagem de Dilma é frequentemente 

vinculada ao Lula, o que faz com que esta categoria traga para a análise a categoria 

“Governo Lula”, pois o jornal considerou Dilma como uma invenção de Lula e por 

várias vezes remeteu a campanha como uma forma de Lula continuar no poder. Essas 

constatações pode, ser observadas por exemplo na charge de 12 de setembro e no 

editorial “O alerta de Lula”. 

Sobre a “Campanha Serra” as críticas se dirigiram à escolha de Indio da Costa, 

do DEM, como vice e à tentativa de vinculação da imagem de Serra ao Lula. Isso pode 

ser percebido nas charges de 25 de setembro e 22 de agosto. Em alguns dos editoriais 

sobre o processo eleitoral também é possível identificar essas características. 

Na categoria “Imprensa” a questão-chave é a liberdade de imprensa x o 

autoritarismo do governo, muitas vezes remetendo mais uma vez ao Governo Lula. 

Assim, pode-se dizer que a Folha dirigiu sua crítica à principalmente uma das 

candidaturas, a de Dilma Rousseff, do PT, e ao processo eleitoral como um todo. 
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Considerações Finais 

Diante das colocações feitas na análise, pouco resta a acrescentar nas 

considerações finais senão os pontos que podem ainda serem explorados em pesquisas 

futuras acerca do tema. Para enriquecimento da pesquisa, uma análise do discurso de 

charges e editoriais seria muito bem-vinda, assim como a comparação do material 

apresentado pelos jornais com a repercussão disso nas próprias eleições. 

Sobre isso, é possível destacar que a opinião da Folha foi também a opinião da 

maioria dos paulistas, pois embora a Dilma tenha vencido as eleições, em São Paulo e 

na maioria dos estados das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste a vitória foi tucana. 

Investigar como essas opiniões da mídia se dão também em jornais 

regionalizados é um próximo passo para esta pesquisa inicial. 

 

Referências 

À ESPERA da TV. Folha de S. Paulo, São Paulo, 25 jul. 2010. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2507201002.htm>. Acesso em 16 abr. 2011. 

 

A MESMA síndrome. Folha de S. Paulo, São Paulo, 19 set. 2010. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1909201001.htm>. Acesso em 20 abr. 2011. 

 

A VEZ do Brasil. Folha de S. Paulo, São Paulo, 11 jul. 2010. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1107201001.htm>. Acesso em 15. Abr. 2011. 

 

ANGELI. Folha de S. Paulo, São Paulo, 11 jul. 2010. 1 desenho, color. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dbch11072010.htm>. Acesso em 15 abr. 2011a. 

 

______. Folha de S. Paulo, São Paulo, 25 jul. 2010. 1 desenho, color. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dbch25072010.htm>. Acesso em 16 abr. 2011b. 

 

______. Folha de S. Paulo, São Paulo, 08  ago. 2010. 1 desenho, color. Disponível em < 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dbch08082010.htm> Acesso em 17 abr. 2011c. 

 

 ______. Folha de s. Paulo, São Paulo, 22 ago. 2010. 1 desenho, color. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dbch22082010.htm>. Acesso em 18 abr. 2011d. 

 

______. Folha de S. Paulo, São Paulo, 05 set. 2010. 1 desenho, color. Disponível em  

< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dbch05092010.htm>. Acesso em 19 abr. 2011e. 

 

______. Folha de S. Paulo, São Paulo, 19 set. 2010. 1 desenho, color, Disponível em  

< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dbch19092010.htm>. Acesso em 20 abr. 2011f. 

 

______. Folha de S. Paulo, São Paulo, 03 out. 2010. 1 desenho, color. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dbch03102010.htm>. Acesso em 21 abr. 2011g. 

 

______. Folha de S. Paulo, São Paulo, 17 out. 2010. 1 desenho, color. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dbch17102010.htm>. Acesso em 22 abr. 2011h. 

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

 16 

______. Folha de São Paulo, São Paulo, 30 jul. 2010. 1 desenho, color. Disponível em: 

<http://acervo.folha.com.br/fsp/2010/7/30/2>. Acesso em: 15 maio 2011i. 

 

ANJ.ORG.BR. Disponível em: <http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-

brasil/maiores-jornais-do-brasil>. Acesso em: 26 abr. 2011. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, S.d. 

BENETT. Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 jul. 2010. 1 desenho, color. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dbch18072010.htm>. Acesso em 16 abr. 2011a. 

 

BENETT. Folha de S. Paulo, São Paulo, 10 out. 2010. 1 desenho, color. Disponível em < 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dbch10102010.htm>. Acesso em 21 abr. 2011b. 

 

BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2000a. 

 

______, Norberto. O futuro da democracia. São Paulo: Paz e Terra, 2000b. 

CARUSO, Chico. Não tenho palavras. São Paulo: Circo Editorial, 1984. 

 

COMPRAS estatais. Folha de S. Paulo, São Paulo, 15 ago. 2010. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1508201001.htm>. Acesso em 17 abr. 2011. 

 

DEBATE sem debate. Folha de S. Paulo, São Paulo, 12 set. 2010. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1209201001.htm>. Acesso em 19 abr. 2011. 

 

DIREITO ao humor. Folha de S. Paulo, São Paulo, 01 ago. 2010. Disponível em  

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0108201001.htm>. Acesso em 17 abr. 2011. 

 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS. Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros. 4 ago. 2007. Disponível em: 

<http://www.fenaj.org.br/federacao/cometica/codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf>. 

Acesso em: 30 abr. 2011. 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário da língua portuguesa. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 

 

FLORES, Onici. A leitura da charge. Canoas: Ed. Ulbra, 2002. 

HOBSBAWM, Eric J. A Revolução Francesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

IGUAIS e diferentes. Folha de S. Paulo, São Paulo, 31 out. 2010. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz3110201001.htm>. Acesso em 23 abr. 2011. 

JEAN. Folha de S. Paulo, São Paulo, 04 jul. 2010. 1 desenho, color. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dbch04072010.htm>. Acesso em 15 abr. 2011a. 

 

______. Folha de S. Paulo, São Paulo, 01 ago. 2010. 1 desenho, color. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dbch01082010.htm>. Acesso em 17 abr. 2011b. 

 

______. Folha de S. Paulo, São Paulo, 29 ago. 2010. 1 desenho, color. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dbch29082010.htm>. Acesso em 18 abr. 2011c. 

 

______. Folha de S. Paulo, São Paulo, 12 set. 2010. 1 desenho, color. Disponível em  

< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dbch12092010.htm>. Acesso em 19 abr. 2011d. 

 

______. Folha de S. Paulo, São Paulo, 26 set. 2010. 1 desenho, color. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dbch26092010.htm>. Acesso em 20 abr. 2011e. 

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

 17 

______. Folha de S. Paulo, São Paulo, 24 out. 2010. 1 desenho, color. Disponível em  

< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dbch24102010.htm>. Acesso em 22 abr. 2011f. 

 

______. Folha de S. Paulo, São Paulo, 31 out. 2011. 1 desenho, color. Disponível em  

< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dbch31102010.htm>. Acesso em 23 abr. 2011g. 

 

MANUAL da Redação da Folha de São Paulo. 16 ed. São Paulo: Publifolha, 2010. 

 

MARIGONI, Gilberto. Humor da Charge política no jornal. In: Comunicação & Educação, 

São Paulo, v. 7, p. 85-91, 1996. 

 

MARQUES DE MELO, José. Jornalismo opinativo. Campos do Jordão: Editora Mantiqueira, 

2003. 

NÚMEROS da habitação. Folha de s. Paulo, São Paulo, 15 ago. 2010. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1508201002.htm>. Acesso em 17 abr. 2011. 

 

O ALERTA de Lula. Folha de S. Paulo, São Paulo, 05 set. 2010. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0509201001.htm>. Acesso em 19 abr. 2011. 

 

O MAL a evitar. O Estado de São Paulo, São Paulo, 26 set. 2010. Disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,editorial-o-mal-a-evitar,615255,0.htm#noticia>. 

Acesso em: 15 maio 2011. 

 

O PAPEL do BNDES. Folha de S. Paulo, São Paulo, 22 ago. 2010. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2208201001.htm>. Acesso em 18 abr. 2011. 

 

OBSCURANTISMO. Folha de S. Paulo, São Paulo, 10 out. 2011. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1010201001.htm>. Acesso em 21 abr. 2011. 

 

PERIGOSA fantasia. Folha de S. Paulo, São Paulo, 29 ago. 2010. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2908201001.htm>. Acesso em 18 abr. 2011. 

 

SEGUNDO turno. Folha de S. Paulo, São Paulo, 03 out. 2010. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0310201001.htm>. Acesso em 21 abr. 2011. 

 

SEGURANÇA no pré-sal. Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 jul. 2010. Disponível em  

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1807201002.htm>. Acesso em 16 abr. 2011. 

SILVA, Cristiane Rocha; GOBBI, Beatriz Christo; SIMÃO, Ana Adalgisa. O uso da análise de 

conteúdo como uma ferramenta para a pesquisa qualitativa: descrição e aplicação do método. In: 

Organizações rurais e agroindustriais. v. 7, n. 1, jan./abr. 2005. p. 70-81. 

 

TODO poder tem limite. Folha de S. Paulo, São Paulo, 26 set. 2010. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2609201003.htm>. Acesso em 20 abr. 2011. 

 

TORPOR imprevidente. Folha de S. Paulo, 24 out. 2010. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2410201001.htm>. Acesso em 22 abr. 2011. 

 


