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Resumo

Esta  pesquisa  verificou  a  construção  do  perfil  do
presidente da República, Jair  Bolsonaro (sem partido),
no  1º  ano  de  Governo  nos  editoriais  d’O  Estado  de
S.Paulo, sob a perspectiva da teoria do framing. 

Introdução 

Classificado como texto do gênero opinativo, o editorial
é  uma  seção  primordial  para  a  identidade  do  jornal,
como afirma Wahl-Jorgensen (2008, apud GUERREIRO
NETO, 2013, p. 101). Através do editorial, o jornal expõe
seu posicionamento sobre diversos assuntos da esfera
pública, revelando valores e perspectivas e, ao mesmo
tempo, firmando um tipo de “contrato de leitura” com o
seu público, conforme explica Fausto Neto (2008, apud
MARQUES,  MONT’ALVERNE,  2015,  p.  123).  A
discussão sobre editoriais  na perspectiva da teoria  do
framing (enquadramento)  contribui  para  entender  o
posicionamento  dos  jornais  como  atores  sociais  de
grande influência política. Entman (1994, apud PORTO,
2004, p. 82) defende que o enquadramento é a seleção
de  um  acontecimento,  salientando  uma  determinada
informação em relação às demais, com o propósito de
promover  “uma  definição  particular  do  problema,  uma
interpretação  causal,  uma  avaliação  moral  e/ou  uma
recomendação de tratamento para o item descrito”. 

Material e Métodos

A coleta  de dados consistiu  na  seleção dos  editoriais
publicados pel’O Estado de S. Paulo, durante 2019, com
referência  direta  ao  presidente  da  República,  Jair
Bolsonaro.  Diariamente,  o  jornal  publica três  editoriais
na seção de política.  A partir  do levantamento,  foram
quantificados  os  editoriais  que  tiveram  referências  ou
não  a  Jair  Bolsonaro  e  a  seu  governo,  identificando
ainda os conteúdos favoráveis ou não ao presidente. 

Resultados e Discussão

O Estado de S. Paulo publicou 1.095 editoriais no ano
de  2019.  Desse  total,  foram  identificados  332  (30%)
editoriais com referência a Bolsonaro e 763  (70%) sem
menção ao presidente da República. Entre os editoriais
com referências ao governo, 40 (12%) foram favoráveis
e  292  (88%)  desfavoráveis.  Entre  os  editoriais  com
referência a Bolsonaro, foram extraídas temas, os quais
possibilitaram identificar o enquadramento (framing) do
jornal em relação ao presidente. Mas, para este artigo,
foram selecionadas três abordagens que ilustram o perfil
de Bolsonaro  pelo  jornal: 1)  editoriais  que abordam a
postura de Bolsonaro como chefe de Estado, mostrando

atos do presidente; 2) editoriais que abordam Bolsonaro
e  o  autoritarismo  de  governo,  que  abordam  posturas
autoritárias  de  Jair  Bolsonaro;  e  3)  editoriais  que
abordam  a  popularidade  de  Bolsonaro,  sobre  a
aceitação  e  rejeição  do  governo,  retratadas  pelas
sondagens  de  institutos  de  pesquisas  de  opinião.  Da
categoria 1, o editorial “Não é mera questão de etiqueta”
(14/04),  por  exemplo,  aponta  um governo  sem rumo,
nem objetivos e  que gera  polêmicas  e  provocações à
oposição,  criando  “discórdias  inúteis”.  O Estado de S.
Paulo afirma que o presidente ainda não se deu conta
da importância do cargo para o país, nem o peso de seu
comportamento  e  imposições,  como  diz  o  editorial
“Congraçamento pouco usual”  (21/04).  Da categoria 2,
cita-se como exemplo o editorial “Bolsonaro e o ‘povo’”
(23/05),  em  que  o  jornal  critica  o  presidente  por
estimular o ódio contra quem contraria seus princípios,
valores  e  ideologia.  No  editorial  “Surtos  autoritários”
(27/10),  o  jornal  cita  o  método  de  Bolsonaro:  “Todo
aquele que critica  o atual  governo ou se dispõe a lhe
fazer  oposição  política  tem  sido  tratado  como
‘comunista’  –  isto  é,  como  inimigo  –  pelas  milícias
digitais bolsonaristas”. Da categoria 3, o editorial “A lição
dos 100 dias” (9/04), por exempo, mostra a pesquisa do
Datafolha que aponta Bolsonaro com a “pior avaliação
após três meses de governo  entre  presidentes  eleitos
para um primeiro mandato desde 1988”. O jornal aponta
que  nesse  período  foram  criadas  crises  políticas  e
constrangimentos internacionais. 

Conclusão 

Embora  os  posicionamentos  majoritariamente
desfavoráveis  ao  governo,  a  pesquisa  revela  uma
imprensa  moderada  a  um  presidente  que,
insistentemente,  se  posiciona  com  ataques  aos
princípios democráticos. 
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