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RESUMO 

 

No Brasil, os assuntos de política externa têm espaço reduzido nos jornais se comparados 

aos temas de política doméstica. Essa situação muda quando o presidente da República está 

envolvido em relações exteriores, a chamada diplomacia presidencial. Com base nessa 

premissa, este artigo analisa os editoriais e colunas de opinião de O Globo e Folha de S. 

Paulo durante os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso para verificar o 

enquadramento utilizado pelos veículos ao tratar dos temas de política externa. Com base 

na hipótese do agenda-setting, sustenta que esses temas ganham importância na agenda 

pública em função dessa cobertura, o que evidencia a importância da imprensa como ator 

político no país. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Enquadramento; agenda-setting; O Globo; Folha de S. Paulo; 

política externa brasileira.  

 

 

A nenhuma figura da arena política brasileira é dada tanta atenção quanto ao 

presidente da República. No que se refere à imprensa, sua agenda diária, 

independentemente do tema, é sempre objeto de pauta. Se essa recorrência pode, por um 

lado, tornar repetitiva a cobertura dos jornais em torno das atividades e dos temas mais 

comuns dessa agenda, por outro, assuntos sem grande atenção diária da imprensa ganham 

destaque relativo quando o mandatário está envolvido neles. É o caso das relações 

exteriores do Brasil e sua política externa. Fora da cobertura diária, os temas a elas ligados 

ganham manchetes quando o Executivo empreende a chamada diplomacia presidencial, 

com a participação direta do chefe de governo nos assuntos internacionais.  

O efeito da diplomacia presidencial sobre a cobertura da imprensa faz dela um 

tema de especial interesse, embora pouco explorado, para os estudos de agenda-setting e 

enquadramento. Isso ocorre em especial no caso do Brasil, onde os assuntos de política 

externa foram historicamente tratados pelo Itamaraty sem grande interferência de partidos 
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políticos e sociedade civil e, com a redemocratização, observa-se um crescente 

envolvimento do presidente da República na diplomacia. Com base nessa premissa, o 

objetivo deste artigo é demonstrar a capacidade da imprensa de inserir na agenda pública os 

temas de política externa do Brasil e verificar, qualitativamente, a avaliação que dois dos 

principais jornais do país – Folha de S. Paulo e O Globo – fizeram dessa política durante o 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).  

Para tanto, serão analisados os editoriais e as colunas de opinião de ambos os 

veículos durante o período, para que se possam expor os enquadramentos utilizados e 

comparar o tratamento dado por ambos à diplomacia presidencial de Cardoso. A partir 

dessas análises, será possível evidenciar a capacidade da imprensa de expor pontos de vista 

distintos daqueles defendidos pelo governo e, assim, reforçar sua autonomia no tratamento 

dos temas de política externa que comporão a agenda pública. 

 

Agenda-setting e enquadramento em política externa 

 

Embora o diálogo entre os campos da Comunicação e da Ciência Política remonte 

a décadas, no que se refere ao papel da imprensa na dinâmica da política externa dos países 

são poucos os trabalhos que o consideram e o exploram.  Os que o fazem, no entanto, têm o 

mérito de explicitar a dupla via de atuação da imprensa: em relação à sociedade, a via 

indireta, como filtro de informação, motivador de debate e instrumento de pressão; em 

relação ao Executivo ou às elites governantes, a via direta, como ator capaz de dialogar e 

questionar posturas oficiais, desenvolvendo uma visão própria da atuação dos formuladores 

de política externa e sendo por eles reconhecido como interlocutor.
3
  

No primeiro caso, seu poder está na condição de filtro (gatekeeper) da informação 

que chega ao público, assumindo uma posição privilegiada de selecionar os temas que 

entram no debate doméstico, já que a imprensa é a principal – quando não a única – fonte 

de informação em política externa da sociedade. Por revelar aspectos da inserção 

internacional do país aos quais o público não teria acesso de outra forma, os veículos de 

comunicação “ajudam a moldar a opinião pública, o que então ajuda a moldar o 

comportamento dos governantes” (SEIB, 1996, p. 138). 

No segundo caso, destaca-se a preocupação dos formuladores de política externa 

em manterem-se atentos à publicação de comentários de formadores de opinião específicos, 

                                                 
3 Para mais sobre essa dupla via, ver FOYLE, 1997; HILL, 2002; SOROKA, 2003, VALENTE, 2007.  
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como editoriais de grandes jornais e artigos de colunistas reconhecidamente influentes. Esse 

conteúdo de imprensa tem a capacidade de sujeitar a linha adotada oficialmente pelo país a 

um exame crítico; de influenciar a discussão política, abrindo debates que, do contrário, 

permaneceriam restritos a pequenos círculos. Mais que isso, os veículos, sobretudo os 

impressos, são também uma fonte importante de informação entre os membros das elites 

políticas, uma vez que os jornais podem ter acesso a informações que setores do governo e 

da oposição ignoram.  

Dessa forma, a imprensa, em vez de ser a arena para o diálogo da democracia, 

toma parte nesse diálogo na medida em que conseguiria passar aos leitores sua própria 

interpretação dos fatos e influenciar diretamente as elites políticas, seja pela própria força 

de seu argumento, seja pela crença que os governantes têm de que os meios de 

comunicação atuam diretamente sobre a opinião pública (SEYMOUR-URE, 1968). Sendo 

assim, cumpre examinar dois conceitos importantes para o entendimento dessa relação entre 

a imprensa, a agenda pública e o Executivo: o de agenda-setting e o de enquadramento. 

 A análise dos efeitos da imprensa sobre a sociedade, amparada nos estudos 

geralmente agrupados em torno das perspectivas do agendamento e do newsmaking, vai de 

encontro à noção comum de que a imprensa tem como parâmetro de atuação a transmissão 

isenta, direta e imparcial de uma realidade concreta a que os jornalistas têm acesso e que os 

leitores têm o direito de conhecer. Segundo essas perspectivas, o trabalho jornalístico 

envolve uma intensa carga de subjetividade na escolha do que é notícia, de quais detalhes 

ressaltar, quais omitir, e de como estabelecer relações de causa e consequência. Ele também 

está sujeito a constrangimentos organizacionais, políticos e técnicos. Logo, o texto 

jornalístico não espelha a realidade, apenas transmite informações sobre um acontecimento 

utilizando-se de elementos bastante subjetivos como signos, julgamentos, referências 

pessoais e relatos de terceiros. Ele é um relato que, embora guarde relação com a realidade, 

também ajuda a construí-la (PENA, 2006; TRAQUINA, 2005; WOLF, 2001). 

Se nem tudo o que acontece pode ser noticiado e os jornais têm de fazer escolhas e 

recortes, alguns assuntos ganharão maior atenção da imprensa que outros. A permanência 

de determinados temas e enfoques na pauta dos veículos de comunicação tem o efeito de 

influenciar o interesse e a preocupação do público em relação a esses temas. Esse efeito é 

conhecido como agenda-setting, conceito utilizado pela primeira vez com esse significado 

em 1972, no trabalho de McCombs e Shaw sobre as eleições presidenciais nos Estados 

Unidos (McCOMBS, SHAW, 1972). Seu ponto central é a formação de consenso entre os 
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membros de um determinado público. O consenso, no sentido empregado pelos autores, não 

significa uniformidade de opinião, mas sim concordância sobre quais são os assuntos mais 

importantes da pauta de uma dada comunidade, suas prioridades. Nesse processo de 

geração de consenso, a imprensa tem papel fundamental pela seleção e exibição diária de 

notícias que informam a hierarquia de importância dos assuntos. Ao longo do tempo, “as 

prioridades refletidas nos padrões de cobertura da imprensa se tornam, em grande medida, 

as prioridades da agenda pública” (McCOMBS, 1997, p. 433).  

Os primeiros estudos sobre o poder de agenda dos meios de comunicação estavam 

em consonância com a proposta de Bernard Cohen, segundo a qual a influência da imprensa 

sobre a opinião dos leitores é meramente quantitativa, ou seja, os veículos seriam capazes 

de influenciar os temas sobre os quais as pessoas pensam, mas não o que elas pensam sobre 

esses temas (WOLF, 2001). Entretanto, como reconhecem McCombs e outros autores, as 

pesquisas feitas com imprensa e opinião pública nos anos 90 apontam para a capacidade da 

mídia impressa de também dizer aos leitores o que pensar sobre os temas tornados mais 

relevantes, e até influenciar suas atitudes políticas (McCOMBS, 1997; WOLF, 2001; 

KIOUSIS, McCOMBS, 2004). O que mudou na perspectiva foi o entendimento que os itens 

das agendas do público e da imprensa poderiam variar não só em relevância (quantitativa), 

mas também em atributos (qualitativa).  

Foi essa incorporação de características qualitativas aos estudos que abriu espaço 

para as análises que abordam o enquadramento (framing) das notícias. Entman resume 

enquadramento como o processo de  

 
selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e fazê-los mais relevantes 

num texto comunicativo, de forma a promover uma definição específica de um 

problema, uma interpretação causal, uma avaliação moral, e/ou a prescrição de 

um tratamento adequado para a questão. (ENTNAM, 1993, p. 52) 

 

Selecionar e enfatizar são duas palavras que dão sentido ao conceito de 

enquadramento. Com base nos trabalhos de Goffman e Gitlin, Traquina (2005) o define 

como um dispositivo interpretativo que estabelece os princípios de seleção e os códigos de 

ênfase na elaboração da notícia. Nesse sentido, ao pensar a imprensa como um ator 

autônomo no processo de formulação da política externa, como se pretende neste artigo, 

enquadramento diz respeito aos critérios de exclusão, ênfase, interpretação e apresentação 

que os editores e colunistas dos grandes jornais utilizam para transmitir informação aos 

leitores.  
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Não existe padrão rígido de seleção de relevância ou de enfoque em relação aos 

acontecimentos do cotidiano, mas Scheufele (1999) aponta cinco fatores principais que 

podem determinar as escolhas dos jornalistas: normas e valores partilhados pela sociedade; 

pressões e constrangimentos organizacionais; pressão de grupos de interesse, geralmente 

ligados à fonte da informação; rotinas jornalísticas; e orientações ideológicas e políticas dos 

próprios jornalistas. Esses são apenas alguns fatores mais comuns, mas outras causas menos 

previsíveis podem influenciar a escolha de um determinado enquadramento, não havendo 

prevalência obrigatória de nenhum deles.  

 

O enquadramento da diplomacia presidencial de Cardoso pelos jornais brasileiros 

 

A análise pretendida neste trabalho adota uma premissa fundamental: embora 

política externa não seja um assunto de grande destaque na imprensa, se comparado às 

pautas de política doméstica, o tema ganha importância quando a figura do presidente da 

República está envolvida de forma ativa na diplomacia. O resultado desse interesse, para 

além da cobertura diária das atividades do mandatário, é que temas ligados à política 

externa tendem a ser mais discutidos em colunas e editoriais, canais pelos quais os veículos 

mais diretamente expressam suas opiniões.  

A pesquisa que será exposta a seguir pretende demonstrar a validade dessa 

premissa e, com base nos conceitos de enquadramento e agenda-setting, analisar a seleção 

realizada e a interpretação dada por dois dos principais jornais brasileiros – Folha de S. 

Paulo e O Globo – à diplomacia presidencial do presidente Fernando Henrique Cardoso em 

seus oito anos de mandato. Os artigos publicados nos dois veículos durante o período 

selecionado foram considerados se cumprissem duas exigências: terem como gancho um 

momento em que Cardoso estivesse praticando diplomacia presidencial; e utilizarem esse 

gancho para discutir assuntos relacionados à inserção internacional do Brasil. 

A análise do conteúdo opinativo da Folha de S. Paulo encontrou 83 textos que 

atendiam aos critérios da pesquisa, sendo 45 editoriais e 38 colunas. Os dois colunistas que 

mais trataram de política externa na amostra selecionada foram Clóvis Rossi e Eliane 

Cantanhêde. Já no Globo, a pesquisa encontrou 32 textos que atendiam ao critério 

estabelecido, sendo 15 editoriais, dois artiguetes e 15 colunas. Pelo Globo, abordaram 

temas de política externa Márcio Moreira Alves e Miriam Leitão. Além disso, foram 

selecionadas três colunas de Elio Gaspari, publicadas tanto na Folha quanto no Globo. 
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A diferença no número de editoriais e colunas dos dois jornais é significativa e 

pode ser atribuída a diversos fatores, dos quais três merecem destaque. Primeiro, o número 

de editoriais produzido diariamente pela Folha de S. Paulo no período era maior que o do 

Globo. Na maior parte do período em questão, o diário paulista publicou três editoriais por 

edição, enquanto o carioca, apenas um. Segundo, também o número de colunistas da Folha 

é superior ao do Globo. Terceiro, o Globo é um veículo no qual a cobertura local, dos 

assuntos referentes à cidade do Rio de Janeiro, tem um peso relativo maior que seu 

equivalente na Folha. Assim, além de ocuparem mais espaço no corpo do jornal, os temas 

locais acabam por despertar mais o interesse dos leitores e repercutir mais nas colunas de 

opinião. 

Analisar a opinião dos jornais por meio de seus editoriais e colunas não se resume 

a deter-se no conteúdo expresso do componente “opinião”. É preciso atentar para um 

processo anterior pelo qual colunistas e editorialistas selecionam os elementos do fato que 

ganharão destaque, os que serão desprezados, a maneira de se contar a história, o local de 

onde o narrador observa os acontecimentos. Esse processo é o enquadramento, cuja 

identificação é essencial para se compreender o posicionamento da imprensa em relação à 

política externa implementada pelo Executivo e a maneira como os veículos informam, 

promovem, traduzem ou questionam essa política em seu diálogo cotidiano com a 

sociedade. 

A análise identificou quatro enquadramentos entre os mais utilizados pelos 

editoriais e colunas da Folha de S. Paulo e do Globo, presentes em ambos os veículos, que 

serão examinados mais detalhadamente a seguir. Eles serão denominados, a partir de agora: 

Cara e Coroa, que mistura a análise de política interna com a de externa e refere-se ao 

presidente como agindo de uma maneira dentro do país e outra fora; Diário do Príncipe, 

que toma como fio condutor o próprio dia-a-dia do presidente em suas viagens e encontros 

de cúpula; Briefing, cujo texto se aproxima bastante, na forma, a um briefing de imprensa, 

em geral descrevendo o país para onde o presidente viajará, o estado-da-arte nas relações do 

Brasil com esse país ou a própria agenda de encontros do presidente; e, por fim, Liderança, 

que associa a atuação externa de Cardoso à pretensão ou ao exercício de liderança regional. 

Outros enquadramentos menos comuns foram identificados pela pesquisa, mas em número 

pouco representativo.  

No primeiro grupo classificado, é comum em viagens presidenciais que o 

mandatário aproveite seu afastamento do ambiente político doméstico para mandar 
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“recados” a indivíduos e grupos que ficaram em casa. Assim também faz a imprensa, que 

não raro utiliza as viagens como gancho para tratar de temas que envolvem política interna. 

Num só editorial ou coluna, apresentam-se os dois lados do mesmo presidente, interno e 

externo, cara e coroa. Esse enquadramento foi utilizado nove vezes pela Folha de S. Paulo 

e três vezes pelo Globo no período Cardoso.  

Uma abordagem comum no enquadramento Cara e Coroa é a comparação da 

atuação e da popularidade interna e externa do presidente. Um bom exemplo é a coluna “A 

poção mágica”, de Márcio Moreira Alves, publicada no Globo em 8 de fevereiro de 1997. 

Nela, o colunista compara Cardoso ao personagem principal do romance “O médico e o 

monstro”, de Robert Louis Stevenson, e afirma, com certa ironia: “Quando toma a poção do 

Dr. Jekill, Fernando Henrique transforma-se no Serjão”
4
. Outro exemplo dessa abordagem é 

a coluna “Gorbatchov brasileiro?”, de Gilberto Dimenstein, publicada em 21 de abril de 

1995, que afirma: 

 

[d]os encontros com intelectuais, diplomatas, empresários e jornalistas 

americanos, Fernando Henrique  Cardoso  tem recolhido impressões positivas. 

[...] No estilo Gorbatchov, ele consegue se comunicar melhor em inglês com 

platéias de exigentes intelectuais do que em português em seu próprio país. Ele 

não consegue transmitir no Brasil, especialmente nas camadas populares, a 

imagem de que conduz uma alternativa para elevar o padrão de vida e garantir 

estabilidade. 

 

No período Cardoso, é frequente nos jornais a avaliação de que o presidente usava 

a boa recepção que tinha na Europa e nos Estados Unidos para encobrir deficiências 

internas. Uma observação nesse sentido está no editorial “Investindo no exterior”, 

publicado pela Folha em 17 de fevereiro de 1997, no qual o jornal afirma ser “inegável que 

Fernando Henrique Cardoso tem conseguido transformar os esforços de política externa do 

chefe de Estado em benefícios internos para o chefe de governo”. Fernando Rodrigues 

acompanha esse enquadramento para criticar a participação de Cardoso na Assembleia 

Geral das Nações Unidas. Em “FHC, a ONU e a realidade”, publicado na Folha em 28 de 

junho de 1997, o jornalista afirma que “o sucesso do presidente brasileiro foi, na realidade, 

a vitória do marketing interno. Nada mais”.  

No segundo grupo, a escolha da expressão “Diário do Príncipe” se deve a duas 

acepções possíveis da palavra “diário”: caderno de anotações onde se narra acontecimentos 

cotidianos, como os diários de adolescentes e viajantes; ou jornais de circulação diária. O 

                                                 
4
 “Serjão” é referência ao ex-ministro das Comunicações de Cardoso, Sérgio Motta, conhecido por sua 

truculência no trato político. 
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primeiro significado se justifica porque o enquadramento se refere à prática de editoriais e 

colunas de descrever com detalhes o dia-a-dia do presidente no exterior. O segundo, porque 

esse tipo de enquadramento tende a transmitir aos leitores o discurso oficial sem muita 

apreciação crítica, o que dá a impressão de apoio à atuação externa do presidente. Assim, 

pode-se definir o enquadramento diário do Príncipe como aquele em que o conteúdo 

valorizado são as próprias atividades do presidente no exterior, suas declarações e a reação 

dos interlocutores; em que as opiniões são geralmente emitidas para contextualizar essas 

mesmas atividades; e nos quais o acompanhamento da agenda presidencial e a frequente 

presença in loco do colunista favorecem uma abordagem bem próxima do discurso oficial. 

O enquadramento Diário do Príncipe foi bastante utilizado pela imprensa na 

cobertura da diplomacia presidencial durante o período Cardoso. A Folha de S. Paulo 

publicou quatro editoriais e sete colunas – sendo seis de Clovis Rossi – que o utilizavam. Já 

o Globo teve dois editoriais e seis colunas – quatro de Márcio Moreira Alves – que se 

encaixam na descrição do enquadramento. A análise reforçou a ideia do caráter pouco 

crítico desses textos e sua aproximação com o discurso oficial. Dos 19 editoriais e colunas 

que utilizaram o enquadramento Diário do Príncipe no período Cardoso, nenhum criticava o 

Executivo ou a política externa brasileira. 

Poucos textos podem exemplificar melhor o Diário do Príncipe que o artigo “Olho 

no olho”, de Mirian Leitão, publicado no Globo de 11 de outubro de 1995, sobre o encontro 

de Cardoso com Bill Clinton. A narrativa chega à minúcia das falas de cada presidente em 

momentos reservados e, nos primeiros parágrafos, parece um romance: 

 

‘Agora, Clinton e eu vamos conversar um pouco’, disse Fernando Henrique 

ontem de manhã no Planalto. E os dois saíram da sala onde tinham conversado, 

durante longo tempo na presença das equipes dos dois governos e foram, 

sozinhos, para o gabinete do presidente. Ficaram lá por 25 minutos. Com suas 

burocracias, eles se reuniram num grupo menor e depois num grupo maior e não 

houve surpresas: Alca e Mercosul foram os temas. 

– É falsa a percepção de que nós somos contra o Mercosul. Nossos negócios com 

cada país aumentaram depois da criação do bloco – disse Clinton. 

Na entrevista coletiva ele reafirmou esta idéia. Na reunião menor, onde estavam 

quatro representantes de cada lado, tocou-se no assunto da Alca, e o presidente 

pediu ao ministro Luiz Felipe Lampreia que explicasse a posição brasileira. 

– O Brasil, evidentemente, não pode ser contra um acordo que dará um acesso 

preferencial ao maior mercado do mundo, ao mais dinâmico. Mas queremos ter 

certeza de que isto não vai ter um preço excessivo para a nossa indústria – disse 

o ministro. 

 

A utilização desse tipo de enquadramento de maneira tão acentuada pode ser 

explicada pelo fato de ele demonstrar o quão bem informado se está sobre um determinado 
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acontecimento. Ele aponta para duas possibilidades que indicam o prestígio de que 

desfrutaria a colunista: ou Mirian Leitão estava presente ao encontro, ou tem entre suas 

fontes um membro do alto escalão. Talvez o próprio Cardoso. 

 A presença do colunista nas atividades da diplomacia presidencial tende a ser uma 

razão para o uso do enquadramento Diário do Príncipe. Foi assim em dois dos quatro textos 

de Marcio Moreira Alves selecionados. No caso de Clovis Rossi, cinco dos seis textos em 

que usa esse enquadramento foram escritos em ocasiões em que ele acompanhou comitivas 

de Cardoso. Essas informações passam à coluna quase como puras narrativas, reservando 

ao leitor detalhes das atividades presidenciais, ainda que sem caráter analítico.  

Exemplo de enquadramento Diário do Príncipe que alia descrição dos 

acontecimentos à abordagem oficial do fato é o editorial “O trunfo da paz”, publicado pelo 

Globo em 30 de outubro de 1998, por ocasião da assinatura do acordo de paz entre Peru e 

Equador: 

 

Como bem observou o presidente Fujimori, no fim das contas só os uniformes 

distinguem os soldados peruanos dos equatorianos. Os rostos são os mesmos, as 

feições iguais. O acordo assinado esta semana em Brasília mostrou mais uma vez 

que a diplomacia é capaz de resolver qualquer divergência na América do Sul. 

(...) Fernando Henrique chamou a atenção, oportunamente, para um aspecto que 

não deveria passar despercebido. Disse ele que ‘Peru e Equador demonstraram a 

todo o mundo que a América do Sul se distingue por ser uma região de paz’. De 

imediato, o acordo beneficia principalmente os dois litigantes, que além de 

economizar com efetivos militares vão receber ajuda internacional para obras de 

desenvolvimento. Mas todo o continente sai com sua imagem fortalecida. 

 

No terceiro grupo, o enquadramento Briefing diz respeito aos textos em que se 

evidencia a semelhança entre a apresentação oficial e o tratamento dado pelos veículos 

impressos a certos conteúdos. Esses textos valorizam um de três aspectos da diplomacia 

presidencial: a agenda dos encontros, a apresentação do país visitado ou o estado 

momentâneo da relação entre o Brasil e o país em questão.  

O Briefing é, em certo sentido, um Diário do Príncipe anterior ao encontro. Com 

raras exceções, a tendência é que os textos que utilizam esse enquadramento reflitam a 

visão oficial da atividade diplomática presidencial, apresentando os objetivos e 

procedimentos protocolares das visitas de forma semelhante à feita pelo porta-voz dias 

antes da viagem. Isso pode ser visto nos primeiros parágrafos dos editoriais, como em 

“Situação agradável”, publicado pela Folha de S. Paulo em 11 de setembro de 1995, que 

bem poderia ter sido tirado da introdução de um comunicado do Itamaraty: 
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O presidente Fernando Henrique Cardoso inicia na quarta-feira a segunda 

viagem mais importante de seu período presidencial. A primeira foi aos Estados 

Unidos, que, por motivos óbvios, é sempre o principal ponto de referência no 

planeta. Agora, FHC vai a Bruxelas, que, cada vez mais, se consolida como 

capital de uma Europa em processo de unificação, e à Alemanha, um dos 

principais parceiros do Brasil, seja em matéria de trocas comerciais, seja em 

investimentos diretos. 

    

O predomínio da visão oficial não torna os textos obrigatoriamente favoráveis ao 

Executivo. Há exemplos de críticas à política externa feitas em colunas e editoriais com o 

enquadramento em questão. É o caso de “Encontro inoportuno”, da Folha de S. Paulo de 18 

de fevereiro de 1995, no qual o jornal não aponta qualquer outra razão para o encontro de 

presidentes que não aquela proposta pelo Executivo, embora não seja favorável à posição 

adotada pela chancelaria: 

 

Pretende-se discutir os parâmetros da política cambial dos dois países e o 

comportamento dos mercados de valores nos dois países. Ainda que se 

reconheça que os vínculos do Mercosul determinam uma aproximação natural 

entre os dois países — o que é desejável —, não é prudente nem realista ignorar 

o delicado momento conjuntural em que se encontra a Argentina. [...] É natural 

que, em dificuldades, a Argentina deseje emprestar credibilidade do Brasil. No 

entanto, o governo brasileiro, infelizmente, avalia mal se considera que tem esse 

artigo de sobra. 

 

Se o enquadramento Briefing não diz muito sobre o posicionamento tomado por 

veículos e colunistas acerca da política do Executivo, ele é particularmente revelador sobre 

as fontes utilizadas pelos jornalistas. O fato de ter sido esse o enquadramento mais usado 

pelos jornais no universo de textos pesquisados já aponta para o predomínio das fontes 

oficiais como origem das informações sobre política externa nos veículos impressos 

brasileiros. Na Folha de S. Paulo, o enquadramento em questão foi utilizado em 19 dos 86 

textos selecionados, o que corresponde a cerca de 22% deles. No Globo, foram 12 dos 35 

textos selecionados, ou cerca de 34%.  

Logo, embora editoriais e colunas tenham cada vez mais a possibilidade de buscar 

fontes alternativas de informação, a análise dos enquadramentos revela que o enfoque 

oficial dos fatos continua a ser o mais empregado, mesmo quando o colunista discorda da 

postura do governo brasileiro. O melhor exemplo disso no período analisado é Márcio 

Moreira Alves. Ele foi responsável por metade dos textos publicados no jornal O Globo 

utilizando o enquadramento Briefing, quase sempre irônico, às vezes crítico, mas em todas 

as vezes analisando os fatos a partir das informações transmitidas por fontes oficiais. É o 

que se vê na coluna “Visita de luxo”, de 31 de outubro de 1997: 
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A viagem à Inglaterra que começa amanhã tem a selecionada classificação de 

visita de Estado. Visita de Estado quer dizer que será um dos dois convites que a 

rainha Elizabeth II faz a chefes de Estado a cada ano, com anúncio prévio ao 

Parlamento. [...] A visita de Fernando Henrique terá todas as galas, cerimônias e 

homenagens que o seu ego possa ter sonhado, mais uma pesada carga de 

trabalho prático. Londres é o segundo maior centro financeiro do mundo e os 

seus bancos de investimento especializaram-se em privatizações, depois que 

Margaret Thatcher lançou a moda. [...] As conversas que ocorrerão nos 

encontros presidenciais com os representantes das 20 principais instituições 

financeiras da City e, em outro dia, com um grupo de 250 a 300 empresários, 

comerciantes e industriais, poderão ser proveitosas. A importância de novos 

investimentos cresce num momento de brutal ataque ao real, que ainda deve 

continuar. 

  

Na mesma coluna, em um trecho mais adiante, um comentário que poderia ser 

considerado irônico em relação a um suposto egocentrismo do presidente é, de um outro 

ponto de vista, idêntico ao tipo de instrução transmitida pela assessoria de imprensa do 

Planalto aos jornalistas que cobrem as viagens presidenciais: “A cerimônia de entrega do 

título de doutor honoris causa na Universidade de Cambridge, onde Fernando Henrique foi 

professor visitante, dará belas imagens para a TV, que não poderá filmar os jantares de 

gala.” 

Por fim, o enquadramento Liderança esteve presente nos editoriais e colunas 

analisados durante a maior parte dos dois mandatos do presidente, mas não foi feito sempre 

da mesma maneira. Primeiramente, é notável a diferença quantitativa entre os editoriais e 

colunas publicados na Folha de S. Paulo e no Globo com esse enquadramento. Enquanto o 

diário paulista forneceu 12 exemplos da interpretação de liderança às ações de Cardoso em 

política externa, o carioca trouxe apenas uma. E mesmo assim, de forma indireta. 

Os textos selecionados da Folha de S. Paulo são quatro editoriais e oito colunas, 

sendo três de Clóvis Rossi, três de Eliane Cantanhêde, uma de Fernando Rodrigues e uma 

de Marta Salomon. A distribuição dos artigos ao longo dos anos mostra que os colunistas 

foram os primeiros a associar a diplomacia presidencial a uma intenção de liderança 

brasileira no subcontinente, já no primeiro ano de governo Cardoso. Os quatro editoriais 

selecionados foram todos publicados a partir de 2000. 

Inicialmente, as afirmações da liderança regional brasileira eram sempre atribuídas 

a uma terceira pessoa. Clóvis Rossi cita o chanceler alemão Helmut Kohl para dizer que “o 

Brasil assume (na América Latina) papel central” (FOLHA, 20 de setembro de 1995); e 

Fernando Rodrigues recorre a Bill Clinton, para quem Cardoso seria “o grande líder da 

América Latina” (FOLHA, 16 de março de 1996). A partir do ano 2000, porém, o uso que a 
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Folha faz da liderança regional sofre grande mudança. A intenção de ser líder na América 

do Sul passa a ser utilizada nos editoriais e colunas como um projeto da chancelaria e/ou do 

presidente e serve de parâmetro até para que as decisões e posturas do Itamaraty sejam 

criticadas. É o que se vê no editorial “Mercosul no Chile”, de 13 de julho de 2000, quando a 

Folha afirma que “a diplomacia brasileira, em momentos de crise de suas ambições de 

liderança regional, anuncia metas ainda mais ousadas, em geral à custa de concessões do 

lado brasileiro”; ou ainda em “À la Fujimori”, de 19 de setembro de 2000, quando o jornal 

paulista escreve: “a situação no Peru tem sido um desafio para a liderança que o Brasil 

busca desempenhar na América do Sul. A lógica que orienta o Itamaraty é a de consolidar 

um bloco regional [...].”
5
 

A postura da Folha de S. Paulo contrasta com a adotada pelo Globo no período. 

Como já foi dito, o diário carioca fez, durante os oito anos, apenas uma referência em 

editoriais à diplomacia presidencial como meio de construir ou ampliar a liderança 

brasileira na América do Sul. Ainda assim, a referência é indireta. No restante do período, o 

jornal O Globo silenciou a respeito de qualquer intenção brasileira de liderança no 

subcontinente. Esse detalhe, ainda que contrastando intensamente com a posição da Folha 

de S. Paulo, poderia ser mera opção por outros enquadramentos não fosse o fato de a 

postura adotada pelo Globo ser a mesma defendida pela chancelaria durante os dois 

mandatos de Cardoso. Se no enquadramento briefing os editoriais e colunas se apropriavam 

da versão oficial das viagens do presidente, ainda que em tom crítico, aqui o que prevalece 

é a ausência de referência por parte de um dos maiores veículos de informação do país.  

 

Considerações finais 

 

A análise dos textos selecionados permite dizer que o comportamento dos jornais 

analisados, durante o período Cardoso, se encaixa no modelo da dupla via que caracterizam 

os estudos da relação entre imprensa e Executivo em temas de política externa. Os editoriais 

e colunas apresentam suas próprias visões da política externa brasileira em diálogo aberto 

com o governo ou voltados para a opinião pública, embora esse comportamento não seja 

constante.  

O posicionamento dos veículos, em geral, seguiu dois padrões: nos momentos de 

autonomia em relação ao Executivo, os jornais foram capazes de examinar criticamente 

                                                 
5 Para uma análise aprofundada do discurso de liderança regional brasileira na imprensa ver CERQUEIRA, 2008. 
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várias iniciativas do presidente e da chancelaria, às vezes de maneira prescritiva, 

confrontando-as com as estratégias de outros países ou com interesses de grupos 

domésticos. Esse comportamento foi mais observado na Folha de S. Paulo. Porém, em 

outros momentos, editoriais e colunas não usaram sua prerrogativa de filtro das informações 

de forma autônoma, o que fez prevalecerem os enfoques e recortes difundidos pelo discurso 

oficial. Esse segundo padrão foi mais comum em O Globo no período analisado.  

Quando se distancia do discurso oficial, a imprensa não necessariamente o 

condena. O distanciamento pode originar análises igualmente favoráveis ou contrárias, 

desde que baseadas em pontos de vista distintos daqueles apresentados pelo Executivo. Ao 

longo dos oito anos de governo Cardoso, a análise do enquadramento dos editoriais e 

colunas mostra que a Folha de S. Paulo e o Globo mantiveram um equilíbrio entre o apoio e 

a rejeição de políticas oficiais para a inserção internacional do Brasil. A diferença é que a 

Folha o fez tanto em editoriais quanto em colunas, enquanto no Globo, como exposto 

acima, esse equilíbrio só se deu entre os colunistas, já que os editoriais adotaram a linha da 

neutralidade aparente com repetição da visão oficial. 

Do ponto de vista da hipótese do agenda-setting, fica claro que a diplomacia 

presidencial é a principal razão da inserção dos temas de política externa brasileira nos 

editoriais e colunas dos jornais, geralmente mais voltados para a política doméstica, 

economia e questões locais. Seguindo a hipótese, espera-se que esses temas se tornem mais 

relevantes para o público e questões específicas da inserção internacional do país entrem na 

pauta de grupos de interesse domésticos. Isso faz com que cresça a importância de se 

observar os enquadramentos utilizados pelos jornais para tratar do tema. No período 

Cardoso, a maior parte dos enquadramentos refletiu a visão oficial sobre a política externa 

brasileira, embora uma parte significativa tenha adotado postura crítica. Assim, ao mesmo 

tempo em que demonstra potencial de autonomia para avaliar criticamente as iniciativas 

externas do Executivo e seus objetivos, a imprensa brasileira optou por partilhar a visão do 

governo na maior parte dos casos. 
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