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Resumo

Esta pesquisa consistiu  em verificar  o  enquadramento
(framing) dos editoriais do jornal Folha de S.Paulo sobre
o presidente Jair Bolsonaro no primeiro ano de Governo.
O estudo tem como referencial a teoria do framing. 

Introdução 

O  editorial  constitui  um  gênero  jornalístico  do  tipo
opinativo, considerado lugar para a voz dos jornais. É o
espaço reservado  à empresa  dizer  ao leitor  a  própria
opinião  (GUERREIRO  NETO,  2016).  Nesse  sentido,
esta pesquisa se voltou a verificar o que o jornal, de fato,
pensa sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro
(sem partido), no primeiro ano de governo. A análise dos
editoriais  teve  como  referencial  a  teoria  do  framing
(enquadramento). Com ampla aplicação nos estudos da
notícia (GRADIM,  2016),  o enquadramento trata-se de
uma construção ou  abordagem sobre determinado tema
ou  assunto  apresentada  pelos  jornais.  No  caso  dos
editoriais,  a  teoria  do  framing  tem  recentemente
despertado  interesse  de  pesquisadores,  como
demonstrado por  Marques e Mont’Alverne (2013), nos
estudos sobre jornalismo e política. 

Material e Métodos

A  Folha de S.Paulo publica diariamente dois editoriais.
Em 2019, foram considerados um total de 730 editoriais
publicados  entre  1º  de  janeiro  a  31  de  dezembro.  A
partir  da  leitura  dos  editoriais,  foi  realizada  a  análise
quantitativa  e  qualitativa  da  abordagem  sobre  o
presidente Jair Bolsonaro.  

Resultados e Discussão

O  levantamento  identificou  260  (35,6%)  peças
jornalísticas  com  referência  a  Jair  Bolsonaro  e  470
(64,4%) sobre demais assuntos ou temas. Do total de
editoriais com referência ao Executivo Federal, tentou-se
verificar  o  enquadramento  dado  pelo  jornal.  A  leitura
sistemática  dos  editoriais  indicou  que,  entre  os
conteúdos com  referência  a  Bolsonaro,  47  (18,1%)
foram abordagens favoráveis ao Governo e 213 (81,9%)
consideradas  desfavoráveis,  isto  é,  construções
negativas  em  relação  ao  presidente.  Do  total  dos
editoriais com referências negativas, foram construídas
as  categorias,  com  aproximações  de  temas/assuntos
que  indicavam  construções  ou  abordagens
(enquadramentos)  sobre  Jair  Bolsonaro.  Entre  as
categorias  identificadas,  três  estão  apresentadas  a
seguir: 1) Postura de Bolsonaro como chefe de Estado;
2)  Bolsonaro  e  o  Autoritarismo  de  Governo;  e  3)

Ideologização.  Na  categoria  “Postura  de  Bolsonaro
como chefe de Estado”, foram identificadas construções
em que a  Folha de S.Paulo aponta um presidente com
dificuldades de governar, como descritos nos editoriais
“Fiascos em série” (12/01), “Governe presidente” (07/03)
e “Espiral de infâmias” (31/07). Na categoria “Bolsonaro
e  o  autoritarismo  de  governo”,  foram  identificadas
abordagens  em  que  o  jornal  destaca  os  ataques  do
presidente  aos  princípios  democráticos  e  mostra
Bolsonaro  intolerante  no  governo,  como  descrito  nos
editoriais “Estelionato à vista” (27/01), “Festejo indevido”
(27/03),  e  “Pendor  autoritário”  (17/11).  Na  categoria
“Ideologização”,  foram  identificadas  abordagens  sobre
posições  ideológicas  do  presidente,  apologia  ao
militarismo e as influências do guru Olavo de Carvalho,
como identificadas nos editoriais “Ideologia” (06/01), “O
guru  do  presidente”  (19/03),  “Passando  dos  limites”
(9/05). 

Conclusão 

A pesquisa identificou os seguintes enquadramentos da
Folha  de  S.Paulo sobre  Bolsonaro,  conforme  as
categorias:  1)  Postura  de  Bolsonaro  como  chefe  de
Estado: apresenta dificuldades para administrar o País;
2) Autoritarismo de governo: autoritarismo e intolerância
para governar o País; e 3) Ideologização: ausência de
quadros  para  compor  governo;  gestão  marcada  por
erros,  autoritarismo  e  intolerância.  Curiosamente,
embora os jornais tenham retratado Bolsonaro como um
despreparado  para  Presidência,  não  foi  identificado
nenhum  editorial  que  sugerisse  a  renúncia  ao  cargo.
Conclui-se, portanto, que a crítica nos editoriais sugerem
certa  tolerância  da  Folha  de  S.Paulo para  com
Bolsonaro na Presidência da República.
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