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3
FORMAS DA REPRESENTAÇÃO 

JORNALÍSTICA

O papel dos meios é estabelecer os limites den-
tro dos quais vão disputar todas as defi nições de 
realidade em competição. 

Todd Gitlin

O surgimento da imprensa diária, no século XIX, instaurou a 
primeira forma contemporânea de informação, expressão e debates, 
instaurando o espaço público ampliado, sendo seguida, a partir do 
século XX, pela radiodifusão. Essas tecnologias levaram a análises 
relacionadas à participação dos meios no processo político, as quais 
aparecem em trabalhos contemporâneos, especialmente nos que 
tratam das teorias sociológicas do jornalismo. 

O enfraquecimento histórico das oposições doutrinárias, ace-
lerado a partir da década de 1990, em virtude do fi m dos regimes 
socialistas na Europa, fez com que o conceito de ideologia tenha 
deixado o proscênio das pesquisas acadêmicas. Embora ele possa ser 
ainda apropriado para análises de questões e de doutrinas políticas em 
perspectiva histórica, em contextos de oposição fi losófi ca explícita, 
do ponto de vista metodológico, nas análises mais circunscritas, é 
preferível estabelecer conceitos mais operacionalizáveis, que per-
mitam estreitar o foco em fenômenos mais restritos, como conteú-
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dos dos meios de comunicação, objetos sobre quais nem sempre é 
viável desenvolver análises ideológicas stricto sensu. Numa época de 
atenuação ideológica, as representações da realidade social se disse-
minam de forma sutil nas reportagens, como vestígios de matrizes 
doutrinárias. Essas formas discursivas são, no entanto, capazes de 
indicar inclinações num contexto de sentidos em oposição. No caso de 
investigações sobre gêneros bem determinados, como o jornalismo, 
além do mais, é preferível desenvolver conceitos próprios, a fi m de 
conferir uma identidade aos fenômenos em estudo, distinguindo-
os nitidamente de investigações políticas e fi losófi cas. Os conceitos 
de agendamento e enquadramento têm se destacado no exame das 
formas de representações jornalísticas que constroem das percepções 
do mundo social, sendo frequente a busca de seus vínculos com a 
política, em contextos democráticos. Vamos examinar cada um deles, 
fazendo, em seguida algumas refl exões sobre sua infl uência real nos 
processos sociais e políticos. 

Agendamento e representação política

No domingo, 19 de março de 2006, o programa de televisão Fan-
tástico, da Rede Globo de Televisão, fugindo ao seu formato padroni-
zado de décadas, de revista de variedades, exibiu em quatro blocos o 
documentário Falcão: meninos do tráfi co, com uma hora de duração, 
dirigido pelo músico M. V. Bill, gravado em comunidades pobres, 
mostrando como o tráfi co usa e destrói crianças num processo impla-
cável. No documentário, são as próprias crianças e adolescentes envol-
vidos que narram suas histórias limitadas, demonstrando consciência 
do risco que, em pouco tempo, levaria a maioria dos jovens entrevis-
tados à morte. Uma sequência mostra crianças brincando de trafi car 
drogas, de lutar contra grupos rivais e da executar um alcaguete. 

As cenas chocantes do documentário provocaram, no dia seguin-
te, manifestações de políticos pelos meios, principalmente os das 
Organizações Globo, mas também apareceram pronunciamentos ao 
vivo de senadores pela TV Senado, comentando a gravidade do que 
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fora mostrado e defendendo a necessidade de ações para modifi car a 
situação. A condição dos meninos do tráfi co já era difundida, princi-
palmente após o sucesso do fi lme Cidade de Deus, mas talvez estivesse 
“latente” na voragem dos noticiários. Quando a questão foi colocada 
em destaque em um programa de elevada audiência nacional, vozes 
da sociedade priorizaram instantaneamente o tema e as autoridades 
sentiram que precisavam manifestar uma posição indignada como 
resposta à opinião pública, nem que fosse verbalmente. 

O que se pode verifi car nesse episódio é que a Rede Globo es-
tava conseguindo pautar a agenda política, destacando um tema 
social, que não costuma frequentar com tal intensidade e duração 
a programação da TV, especialmente nesse programa, uma revista 
semanal de grande audiência em todo o país. O caso ilustra o poder 
de agendamento das preocupações do público pelos meios. 

Devido ao seu poder de defi nição da agenda pública, Miguel 
(2003) identifi ca os meios de comunicação como forma de repre-
sentação política. Já no debate político das campanhas eleitorais é 
possível perceber a importância da agenda pública para o eleitor, pois 
as alternativas eleitorais são situadas num campo de controvérsias 
sobre determinados temas pautados pelo jornalismo: a informação 
relevante para a decisão do voto encontra-se num quadro restrito que 
é a agenda mediática. A mesma situação ocorre quando os eleitores 
julgam a conduta pretérita de seus representantes, decisão que está 
balizada pela agenda pública. Como os meios são disseminadores 
mais importantes de conteúdos simbólicos, diz o autor, a pauta das 
questões consideradas relevantes acaba sendo influenciada pela 
visibilidade mediática dessas questões, de modo que até mesmo os 
políticos precisam sensibilizar os meios antes de proporem certos 
assuntos na agenda pública. Ele conclui que “a relação entre repre-
sentantes e representados depende, em grande medida, dos assuntos 
tematizados e colocados para decisão”. Agendamento constitui, 
portanto, uma faculdade ou atributo da representação jornalística, 
implicando o poder de estabelecimento de uma hierarquia coletiva de 
importância, prioridades para a sociedade (e estabelecer prioridades 
é a própria defi nição da política). 
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Fuks (2002) também identifi ca a formação de agenda como uma 
questão politicamente importante, que desloca o foco dos estudos 
dos assuntos públicos das suas condições objetivas para o estudo 
dos processos sociais relacionados às disputas pela sua defi nição, em 
arenas argumentativas. Igualmente, reconhece que a comunicação 
de massa, na medida em que atua como ponte de articulação entre as 
demais arenas e como canal de difusão do que ocorre dentro delas, é 
uma arena estratégica para a formação da agenda pública. 

Maxwell McCombs, um dos proponentes do conceito e pes-
quisador pioneiro do agendamento, ou agenda setting, diz que a 
agenda pública é uma realidade de segunda mão, estruturada pelas 
reportagens de jornalistas. A maneira de conhecer qual a agenda 
do público é perguntando a uma amostra da população “qual é o 
mais importante problema do país hoje?” Quando se tabulam os 
resultados, percebe-se que alguns assuntos indicados como os mais 
importantes pelo público são aqueles enfatizados nas reportagens, 
de modo que se pode estabelecer uma correspondência entre os 
destaques dos meios noticiosos e a agenda das preocupações sociais. 
Essa não seria uma infl uência premeditada, mas um resultado da 
necessidade dos meios de selecionarem e destacarem uns poucos 
tópicos em seus noticiários.1

As pesquisas realizadas em diversos países mostram que, em 
geral, a agenda do público é limitada, não tendo lugar para mais do 
que de cinco a sete assuntos, de modo que há uma competição entre 
os assuntos por uma colocação na lista das prioridades coletivas. 
Por outro lado, não mais do que cinco assuntos correspondem a dez 
por cento ou mais das respostas do público e poucos assuntos têm 
estado por longo tempo no centro das atenções da opinião pública 

 1 A partir de referências teóricas distintas, o pesquisador Venício Artur de Lima 
(1994, 1995, 2001) propôs o conceito de Cenário de Representação da Política 
(CR-P) que, a nosso ver, implica a questão do agendamento. O CR-p é o cenário 
formado pelas representações hegemônicas da política que aparecem na rede 
de televisão dominante e que, por força de sua difusão, acaba constuituindo o 
âmbito do pensamento e das decisões da maioria dos cidadãos, em especial no 
processo eleitoral. 
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norte-americana. O nível educacional faz com que haja um alarga-
mento dos assuntos, mas não um aprofundamento, diz McCombs 
(2004), afi rmando que as pesquisas mostram que mesmo pessoas 
altamente educadas raramente conhecem em detalhe e profundidade 
as questões públicas.

McCombs explica o agendamento como um resultado da neces-
sidade de orientação das pessoas na sociedade contemporânea, que 
pode ser defi nida em termos de duas variáveis: relevância e incerteza. 
Relevância signifi ca o sentimento de que um determinado assunto 
tem alguma importância pessoal ou importância para o conjunto da 
sociedade. O nível de incerteza exprime o desconhecimento de aspec-
tos relacionados a um tópico e acontece em situações não-familiares, 
quando os leitores deparam com situações novas. A necessidade de 
orientação será baixa quando tanto a relevância quando o nível de 
incerteza forem baixos. Quando a relevância é alta e a incerteza é 
baixa, a necessidade de orientação será moderada. Por fi m, quando 
se combinam a alta relevância do assunto e um alto grau de incerte-
za, tem-se uma alta necessidade de orientação. É justamente nessas 
situações de maior necessidade de orientação que se encontram os 
valores mais altos de correlação entre as agendas de leitores e dos 
jornais, ou seja, quando ocorre com mais intensidade o processo de 
agendamento (McCombs, 2004). 

Papel da noticiabilidade no agendamento

Para McCombs, a teoria de agendamento convencional, relativa 
aos leitores, constitui apenas uma aplicação limitada da teoria, pois 
agendamento na realidade diz respeito a qualquer processo de trans-
ferência de saliência de uma agenda a outra. Após o reconhecimento 
do fenômeno do agendamento, a pergunta que os pesquisadores 
passaram a fazer passou a ser: “e quem agenda os meios?” McCombs 
responde que há três níveis de infl uência: primeiro, as fontes exter-
nas de notícias como o governo, porta-vozes, campanhas políticas; 
segundo, o agendamento recíproco entre os meios de comunicação; 
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terceiro, as normas sociais e tradições do jornalismo. Tratando do 
primeiro nível, ele observa um movimento circular no relacionamen-
to entre a cobertura de notícias e a evolução das políticas públicas, 
num padrão documentado, nos Estados Unidos, para assuntos como 
AIDS, aquecimento global e drogas. Muito do que sabemos tem ori-
gem em informação ofi cial; as autoridades públicas constituem uma 
importante fonte de notícias. As campanhas eleitorais também fazem 
um esforço para capturar a agenda dos meios. Já o agendamento 
intermeios signifi ca que os meios de elite exercem infl uência sobre a 
agenda dos outros meios e que os jornalistas observam as coberturas 
de seus colegas, como forma de validar seus próprios julgamentos 
sobre os acontecimentos, o que explicaria a redundância da agenda 
de notícias. Por fi m, as normas do jornalismo exercem uma pressão 
em direção à homogeneidade das notícias diárias. 

A discussão dos critérios jornalísticos leva, implicitamente, à 
questão da noticiabilidade, que vem sendo objeto de diversos estudos 
(Wolf, 1986; Souza, 1995; Traquina, 2005). As teorias contempo-
râneas têm mostrado um progressivo afastamento das concepções 
mais convencionais, que concebiam a notícia como refl exo da reali-
dade, a denominada “teoria do espelho”, inclinando-se em direção a 
perspectivas construcionistas e estruturalistas e interacionistas, que 
veem o concurso de diversos fatores na construção do noticiário dos 
meios (Traquina, 2004). 

Os jornais ocupam-se prioritariamente do que é inédito, tra-
duzindo certo nível de incerteza, como ocorrências imprevistas e 
acontecimentos fortuitos que apresentam interesse maior para serem 
convertidos em notícias. Relatos sobre questões permanentes, situa-
ções estáveis, ou processos com alguma permanência, supostamente 
sabidos, “óbvios” no sentido da sua previsibilidade, formando um 
“estado de coisas”, têm baixo grau de informação, não constituem 
notícia, no sentido de novidade, e só são abordados a propósito de 
uma notícia, que fornece o que os jornalistas denominam “gancho 
jornalístico”, ou seja, um pretexto ou motivo para referir-se a elas. 

Por exemplo, um acidente (incêndio, deslizamento) ocorrido em 
uma favela pode motivar uma reportagem sobre a precariedade desse 
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assentamento humano e sobre as condições de vida dos seus mora-
dores, embora seja um tipo de habitat urbano secular, motivando 
interesse secundário dos jornais em situações de normalidade. Ou 
seja, acontecimentos com certo ineditismo ou incerteza (eleições, 
revoluções, acidentes) por serem menos prováveis têm maior taxa 
de informação (Pignatari, 2003), suscitando mais atenção dos meios 
noticiosos. Isso faz com que o noticiário seja defi nido por alguns 
critérios próprios dos meios noticiosos, destacando principalmente 
a novidade. Mas, observam os pesquisadores, além do ineditismo, 
é preciso que esse acontecimento ocorra dentro de certo espectro da 
realidade, caracterizado como mais noticiável segundo os critérios 
do meio, mas geralmente envolvendo governo, crime, economia, 
pessoas importantes – quer dizer, há critérios profi ssionais, mas 
que são também culturais e sociológicos para determinar o que vem 
a ser a notícia, qual será o destaque das manchetes etc. A conclusão 
que julgamos reiterar neste ponto é que a agenda dos meios é uma 
função, também, da noticiabilidade ou, em outras palavras, os temas 
com maior potencial de formarem a agenda dos jornais são os que 
apresentarem maior noticiabilidade, segundo os critérios profi ssio-
nais jornalísticos.2

 No caso da política, os acontecimentos institucionais, as ações de 
personalidades políticas, a inadequação à ética política e à legalidade 
são altamente noticiáveis pelos meios. Eventualmente, estes podem 
tomar a iniciativa de investigar, pesquisar, criticar, denunciar, agindo 
no sentido de “criar” um item de agenda, em vez de colocar-se atrás 
dos acontecimentos. Essa possibilidade coloca em consideração, 
portanto, o viés possível da visão própria ou do interesse do grupo 
editorial, além do jogo livre das forças de atuação profi ssional. 

A relação da agenda com os fatores da noticiabilidade em geral, 
na perspectiva que estamos tratando, aparece representada nas fi gu-

 2 Pode-se contradizer essa conclusão, aduzindo a interferência na agenda mediáti-
ca de interesses políticos ou econômicos dos grupos proprietários dos meios. Essa 
discussão, que tem relevância indiscutível, no entanto, nos levaria para longe 
de nosso propósito neste capítulo e será discutida em outra parte do volume.
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ras 1 e 2. Em ambos os casos, trata-se da transferência de saliência 
entre agendas, passando pelo fi ltro da noticiabilidade, que, como 
vimos, é, frequentemente, arbitrado pelos critérios jornalísticos ou 
pelos meios noticiosos. A fi gura 1 inspira-se no roteiro descrito por 
McCombs, que toma o governo como o primeiro agendador, conse-
guindo pautar os meios. Na fi gura 2, temos como ponto de partida 
um evento, avaliado positivamente pelos critérios de noticiabilidade, 
sendo transferido para a agenda dos leitores e, eventualmente, se for 
cabível (notícias sobre segurança, legalidade, serviço público etc.), 
para a agenda do governo (autoridades dos poderes executivo ou 
judiciário, parlamentares).

AGENDA DO GOVERNO + (NOTICIABILIDADE?)  AGENDA  
AGENDA DOS MEIOS DOS LEITORES

Figura 1: Percurso provável do agendamento a partir do governo

No caso da fi gura 1, é importante destacar que as ações e falas 
dos órgãos do governo e das autoridades têm um peso muito im-
portante na defi nição das pautas das redações, não só por critérios 
estritos de noticiabilidade (prestígio, poder e importância das fon-
tes governamentais), mas, também, em razão de essas instâncias 
estarem incluídas nas rotinas diárias dos jornalistas, com fi nalidade 
de garantir a produção adequada de notícias nos ciclos diários de 
reportagem e edição das matérias até os horários de fechamento. Essa 
circunstância garante ao governo uma proeminência indiscutível na 
agenda mediática, em relação a outras fontes (movimentos sociais, 
cientistas, críticos da política) que não estejam incluídas nas rondas 
jornalísticas diárias.

EVENTO + (NOTICIABILIDADE)  AGENDA  AGENDA  AGENDA
(ou fonte)  DOS è  DOS  DOS MEIOS   LEITORES  GOVERNO 

Figura 2: Percurso provável do agendamento, a partir de eventos  
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Na fi gura 2, pode-se ver um percurso provável originário de uma 
fonte não governamental ou de um evento, sendo necessário observar 
que nem todo assunto agendado pelos meios tornar-se-á objeto de 
política pública ou mesmo de ações específi cas. Muitas vezes, ao as-
sunto pautado pelos meios o governo responde apenas retoricamente, 
por meio de notas ofi ciais, discursos, justifi cativas protocolares etc. 
Por exemplo, as altas taxas de juros no governo Lula, ao longo dos 
anos de 2005 a 2007, foram muito criticadas pelos meios, expressando 
a opinião da maioria dos empresários e dos economistas ligados às 
universidades e aos setores produtivos da economia, que viam nessa 
política um entrave ao crescimento econômico. No entanto, essa crí-
tica sistemática atravessou o ano sem afetar a política do Comitê de 
Política Monetária do Banco Central, que nas suas reuniões mensais 
deliberou manter as taxas em patamar elevado, a pretexto de ameaça 
de um retorno da infl ação. O mesmo se pode dizer das críticas à com-
plexidade fi scal no Brasil, que vêm sendo veiculadas pelos meios há 
anos e que, apesar disso, não defl agraram uma reforma tributária ou 
diminuição do excesso de legislações da matéria. Outros exemplos 
poderiam ser arrolados nessa mesma direção. 

Outras vezes, no entanto, a imprensa claramente infl uiu nas deci-
sões parlamentares, como foi o caso das críticas reiteradas dos meios 
no fi nal do ano de 2005 aos salários extraordinários dos deputados em 
convocações em períodos de férias, bem como à excessiva duração 
do recesso parlamentar, que levaram imediatamente à votação da 
legislação, durante a convocação extraordinária de janeiro de 2006, 
reduzindo a duração do recesso parlamentar do Congresso e a proi-
bindo pagamentos extras aos deputados e senadores em convocações 
extraordinárias. Outras vezes, o agendamento expressa-se em me-
didas do Executivo, como o anúncio de construção de presídios, em 
face do noticiário sobre condições subumanas dos presos ou notícias 
de rebeliões. Ou seja, a afi rmação de Miguel (2003) sobre o poder dos 
meios de agendar as políticas públicas precisa ser relativizada, mesmo 
porque as evidências obtidas sobre o processo de agendamento dizem 
respeito à agenda dos leitores, não do governo. 
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Assim, às vezes, pode-se perceber a infl uência dos meios na ação 
do governo, outras vezes, ela não é visível. Há muitas leis sendo 
votadas e iniciativas da esfera administrativa que têm motivações 
em outros âmbitos (técnicos, setoriais, administrativos) e não foram 
pautadas pelos meios, ou seja, o governo tem suas agendas pautadas 
internamente, ou por outros atores como setores da sociedade. Por 
essas trajetórias alternativas pode-se perceber como é complexa a 
avaliação do papel político dos meios na defi nição das prioridades 
das ações governamentais. 

Enquadramento

Enquadramento (framing) é um conceito surgido na Sociologia 
e trazido para os estudos de comunicação, sendo empregado para 
referir-se às propriedades construtivas das representações jorna-
lísticas. As referências originais desse conceito vêm da obra Frame 
analysis, do sociólogo norte-americano Erving Goffman (1974), na 
qual os enquadramentos são defi nidos como marcos interpretativos 
construídos socialmente, que permitem às pessoas atribuírem sentido 
aos acontecimentos e às situações sociais, basicamente, respondendo 
à pergunta: “o que está acontecendo aqui”? Ou seja, trata-se de um 
processo de defi nição de situação, implicando construção de sentido 
para os eventos cotidianos. A psicologia cognitiva é outra fonte im-
portante do enquadramento, por meio de pesquisas que demonstram 
como mudanças na formulação de problemas provocam variações 
nas percepções das pessoas (Porto, 2004).

Trazido aos estudos de jornalismo, o enquadramento diz respeito 
à capacidade dos meios de produzirem e disseminarem implicita-
mente uma interpretação do mundo, por intermédio de uma retórica 
implícita, entranhada na própria estrutura das matérias jornalísticas, 
indicando o papel dos meios noticiosos na construção das represen-
tações públicas. Os enquadramentos de notícias existiriam em dois 
níveis: a) como princípios mentais ou esquemas de processamento 
da informação e b) como características do texto noticioso (Entman, 
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1991). Nesse caso, os enquadramentos residem nas propriedades 
específi cas da narrativa noticiosa que encorajam percepções e pen-
samentos sobre eventos e compreensões particulares sobre eles. Os 
enquadramentos de notícias são construídos por palavras, metáfo-
ras, conceitos, símbolos e imagens visuais enfatizadas na narrativa 
noticiosa. 

Porto (op. cit.) lembra que o conceito foi utilizado pela primeira 
vez nos estudos de comunicação pela socióloga Gaye Tuchman, no 
livro Making news (1978), no qual a autora defende que o enquadra-
mento constitui uma característica essencial das notícias, as quais 
defi nem a realidade e balizam o entendimento da vida contemporâ-
nea. No entanto, seria Todd Gitlin, em seu clássico The whole world 
is watching (1980) o primeiro autor a propor uma defi nição clara e 
sistemática do conceito, que serviria de base para diversas pesquisas 
sobre enquadramentos da mídia:

Os enquadramentos da mídia … organizam o mundo tanto 
para os jornalistas que escrevem relatos sobre ele, como também, 
em um grau importante, para nós que recorremos às suas notícias. 
Enquadramentos da mídia são padrões persistentes de cognição, inter-
pretação e apresentação, de seleção, ênfase e exclusão, por meio dos 
quais os manipuladores de símbolos organizam o discurso, seja verbal 
ou visual, de forma rotineira. (Gitlin, 1980, p.7 apud Porto, 2004, 
p.4, grifos no original)

Segundo Entman, ao fornecerem, repetirem e, portanto, refor-
çarem palavras e imagens que referenciam algumas ideias, mas não 
outras, os enquadramentos tornam algumas ideias mais salientes 
no texto, outras menos e outras inteiramente invisíveis. As orien-
tações dos enquadramentos são difíceis de detectar porque muitos 
artifícios podem parecer “naturais”, simples escolhas de palavras 
ou imagens. A comparação com outros textos, no entanto, mostra 
que essas escolhas não são inevitáveis ou não-problemáticas, sendo 
centrais para o modo como a notícia enquadra e interpreta os even-
tos. Para o autor, o enquadramento não elimina toda informação 
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inconsistente, mas por meio da repetição, focalização e associações 
reforçadoras, palavras e imagens, torna uma interpretação básica 
mais rapidamente discernível e memorável que outras. Os fatores 
essenciais do enquadramento são seleção e saliência: “Enquadrar é 
selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e torná-los 
mais salientes num texto comunicativo, de modo a promover uma 
defi nição de problema particular, uma interpretação causal, avaliação 
moral e ou recomendação de tratamento” (Entman, 1993). 

O estudo do enquadramento

Já os movimentos sociais e protestos populares têm uma cober-
tura menor e de cunho negativo, sendo apresentados como tumulto 
e desordem, enquanto decisões institucionais, mesmo prejudiciais, 
mas argumentadas, são tidas como legais, institucionais e, portanto, 
aceitáveis. 

A abordagem apropriada para o estudo de matérias jornalísticas 
é a análise de enquadramento, produzindo resultados que põem em 
evidência os vieses implícitos na sua produção. Trata-se de uma me-
todologia que permite salientar o caráter construído da mensagem, 
revelando a sua inclinação implícita, em textos aparentemente obje-
tivos, imparciais e com função meramente referencial. No entanto, 
refere-se à natureza do texto jornalístico em geral, numa perspectiva 
sociocultural e política, não implicando um questionamento da atua-
ção profi ssional dos autores das matérias. Ao desenvolver a análise, 
o pesquisador identifi ca as estratégias textuais e representações con-
tidas em um corpus, podendo estabelecer, por exemplo, contrastes 
entre coberturas diferentes, as quais, em uma simples leitura, podem 
parecer semelhantes. 

Apesar de o enquadramento constituir uma abordagem surgida no 
ambiente acadêmico norte-americano, Porto (2004) observa que, des-
de 1994, esse enfoque recebe atenção crescente de pesquisadores brasi-
leiros, relacionando diversos trabalhos realizados aqui, principalmen-
te sobre a cobertura jornalística de eleições e de movimentos sociais. 
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No entanto, excetuando o trabalho desse autor, desconhecemos, na 
bibliografi a brasileira, desenvolvimentos teóricos sobre o conceito.

Para levantar os enquadramentos pela imprensa, Semetko & 
Valkenburg (2000) entendem que existem duas abordagens mutua-
mente exclusivas: a indutiva e a dedutiva. A primeira implica analisar 
as matérias jornalísticas sem uma grade prévia, de modo a revelar 
a gama de enquadramentos que se apresentam. Já a abordagem 
dedutiva envolve a defi nição prévia dos enquadramentos, buscan-
do verifi car sua ocorrência em uma amostra de notícias. Scheufele 
(1999) diz que o enquadramento é uma forma de construtivismo 
social, sendo que os meios dispõem os quadros de referência para os 
leitores, com os quais eles interpretam e discutem eventos públicos. 
Os enquadramentos dos meios provocam uma “retorção” (spin) no 
direcionamento da história. 

O sociólogo William Gamson e seus colegas, em diversos tra-
balhos dos anos 1980 e 1990, formaram uma tradição de pesquisa 
própria sobre o enquadramento, examinando temas políticos como 
portadores de uma cultura, ou seja, um discurso que se modifi ca no 
decorrer do tempo e que apresenta interpretações e signifi cados de 
fatos relevantes. Em muitos desses temas, existe uma competição 
entre “pacotes interpretativos”, tendo no centro um enquadramento, 
ou seja, “uma ideia central organizadora” que atribui signifi cados 
específicos aos eventos, estabelecendo uma conexão entre eles e 
defi nindo a natureza das controvérsias políticas. Assim, as questões 
políticas são caracterizadas por disputas simbólicas entre diferentes 
interpretações, expressas em metáforas, slogans e imagens emprega-
das nos discursos dos diversos agentes (Porto, 2004). 

Para D’Angelo (2002), os pesquisadores interessados no estudo 
da construção do enquadramento pelos meios assinalam as palavras 
e imagens associadas a ele, em um determinado corpus textual. Em 
seguida, identifi cam intenções jornalísticas, valores de notícia, es-
truturas discursivas, conteúdos e formatos que integram palavras 
e imagens de uma notícia, de modo a construir um determinado 
enquadramento. Analistas chamam esses elementos constitutivos 
dos enquadramentos de dispositivos de enquadramento. D’Angelo 
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indica, na bibliografi a a respeito, uma série de dispositivos que fo-
ram propostos para estudar uma variedade de eventos analisados. 
Assim, Gitlin (1980), estudando a cobertura noticiosa sobre uma 
entidade estudantil para a sociedade democrática, observou dispo-
sitivos de enquadramento como trivialização, polarização, ênfase 
no dissenso interno, marginalização. Entman (1993) considera os 
enquadramentos derivados da forma como os assuntos ou eventos 
são transportados pelos dispositivos, os quais defi nem problemas, 
fazem diagnósticos, julgamentos morais e sugerem soluções. Iyengar 
& Kinder (1987), investigando o enquadramento da responsabilidade 
no noticiário, trataram de três dispositivos em coberturas sobre pro-
blemas sociais, nas quais a) o presidente era responsável pela causa e 
solução do problema (condição aumentada); b) outros agentes eram 
responsáveis pelo problema (condição de desconto), e c) nenhuma 
pessoa identifi cável era responsável (condição agnóstica). Neumann 
et al (1992) identifi caram enquadramentos baseados em palavras que 
ora sugeriam interesse humano, ora confl ito, ao longo dos quais se 
defi niam ou uma política ou um problema social. De maneira pa-
recida, Price et al (1997) identifi caram três novos enquadramentos, 
chamados confl itos, interesse humano e consequência, com base em 
expressões da reportagem que refl etiam esses valores de notícia. Se-
metko e Valkenburg (2000), num estudo sobre a imprensa holandesa, 
identifi caram quatro enquadramentos frequentes:

•  Enquadramento de confl ito. Trata-se de um dos mais frequen-
tes enquadramentos identifi cados nas pesquisas, especialmente 
nas coberturas das campanhas eleitorais, quando se reduz o 
debate complexo à oposição simplista. A ênfase no confl ito 
tem levado os meios a serem responsabilizados pelo cinismo 
público e à desconfi ança dos líderes.

•  Enquadramento de interesse humano. Destaca o lado emocio-
nal envolvendo seres humanos, personalizando e dramatizando 
a notícia.

•  Enquadramento das consequências econômicas. Enfoca um 
evento em relação aos seus resultados econômicos para grupos, 
indivíduos e países.



REPRESENTAÇÕES, JORNALISMO E A ESFERA PÚBLICA DEMOCRÁTICA  61

•  Enquadramento da responsabilidade. Atribui a responsabilida-
de por um problema ao governo, a um grupo ou ao indivíduo.

Observa-se, portanto, uma variedade de concepções dos dispo-
sitivos de enquadramento, sendo que os pesquisadores – devido à 
natureza competitiva do campo de pesquisa – são encorajados a usar 
métodos analíticos diversifi cados, como a análise de conteúdo e a 
análise do discurso, na busca dos dispositivos de enquadramento 
nas notícias (D’angelo, op. cit.). 

Enquadramento e hegemonia

Carragee & Roefs (2004) defendem que os enquadramentos ex-
pressam a distribuição do poder social e político, conectando-se dessa 
forma à hegemonia ideológica. Os enquadramentos podem dominar 
de tal forma o discurso, a ponto de serem tidos como senso comum 
ou descrições transparentes dos fatos, em vez de interpretações. Para 
os autores, os enquadramentos são patrocinados por múltiplos atores 
sociais, incluindo políticos, organizações e movimentos sociais, e as 
reportagens seriam como fóruns para disputas entre enquadramentos 
concorrentes, nos quais atores políticos competiriam pela construção 
social da realidade, por meio de suas defi nições dos assuntos. No 
entanto, os enquadramentos das elites são geralmente favorecidos, 
devido a seus recursos econômicos, à centralização da coleta de no-
tícias em instituições e à tendência dos repórteres a atribuir maior 
credibilidade a fontes ofi ciais do que aos seus desafi adores. Por isso, 
o autor atribui muita importância, nas pesquisas sobre o enquadra-
mento, à análise das questões ligadas ao poder social e político. 

Mc Leod & Detember (1999), consideram que está bem docu-
mentado, em pesquisas realizadas nos Estados Unidos, o favoreci-
mento do jornalismo ao status quo e a existência de um “paradigma 
de protesto”, pelo qual reportagens sobre manifestações públicas 
tendem a focalizar a aparência dos manifestantes, em vez de suas 
posições, a enfatizar ações violentas, opô-los à polícia e desmerecer 
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sua efetividade. As estruturas narrativas, a confi ança nas fontes e 
defi nições ofi ciais e outras técnicas de deslegitimação, marginalização 
e demonização das manifestações foram identifi cadas pelo autor nos 
meios norte-americanos. Bennett e colaboradores (2004), estudando 
a cobertura jornalística das reuniões do Fórum Econômico Mundial, 
entre 2001 e 2003, mostraram que o noticiário do New York Times, 
embora tenha dado grande destaque aos protestos contra o encontro, 
representou os manifestantes contrários ao Fórum como, na sua 
maioria, anônimos que ameaçavam a ordem civil violentamente, 
apesar de poucos distúrbios terem ocorrido efetivamente.

Os enquadramentos não são estáticos, mas se desenvolvem ao 
longo do tempo, à medida que os jornalistas redefi nem os assuntos e 
as elites reestruturam suas próprias defi nições, em razão da mudança 
das condições políticas, absorvendo ou cooptando enquadramentos 
dos desafi adores. Assim, alguns assuntos e seus enquadramentos 
podem mudar do campo inconteste para o campo contestado do 
discurso jornalístico, por meio dos esforços de desafi adores, entre 
os quais se encontram os movimentos sociais. Em razão desses 
desafi os e porque o consenso da elite às vezes entra em crise, as no-
tícias podem conter inconsistências, o que sublinha a necessidade de 
abandonar defi nições mecânicas de hegemonia, já que contradições 
e enquadramentos oponentes, às vezes, aparecem nos textos. Os 
movimentos sociais estão entre os mais importantes desafi adores 
dos valores hegemônicos e sua habilidade de fazê-lo depende da sua 
efi cácia em infl uenciar o discurso dos meios. Apesar da assimetria do 
poder de infl uenciar o processo de enquadramento e da difi culdade 
de moldar o noticiário, os movimentos sociais, às vezes, conseguem 
colocar alguns elementos de seus enquadramentos no discurso dos 
meios (Carragee & Roefs, 2004).

Efeitos sobre a audiência 

Scheufele (1999) classifi ca as abordagens de pesquisa do enqua-
dramento em dois tipos: enquadramento do assunto pelos meios 
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(media frames) ou enquadramentos individuais. Enquanto o primeiro 
tipo se refere ao enquadramento como propriedade dos textos jor-
nalísticos, a segunda modalidade focaliza os enquadramentos dos 
leitores das reportagens, dando um passo adiante das formulações 
iniciais, abrindo uma nova linha investigações de tipo experimental. 

Esses novos estudos têm revelado que os enquadramentos podem 
ter consequências sobre a forma como as audiências percebem e com-
preendem um assunto ou evento, podendo até mesmo alterar suas 
opiniões (Shen & Edwards, 2005). Os resultados têm sido estudados 
sob a denominação de “efeitos de enquadramento” e ocorrem porque 
as pessoas teriam a tendência para empregar “atalhos cognitivos” ou 
heurísticos para processar a informação, baseando-se nas informa-
ções disponíveis para fazerem seus julgamentos. Assim, se os meios 
noticiosos enfatizam determinada informação sobre um assunto, 
ela se torna acessível à audiência e pode afetar opiniões e atitudes. 
Mc Leod & Detenber (1999) analisando os efeitos do “paradigma 
de protesto”, um tipo de enquadramento que leva a audiência a de-
senvolver impressões sobre pessoas e assuntos relacionados a uma 
manifestação pública, concluíram que as variações em termos do 
nível de apoio ao status quo em reportagens de televisão produziram 
efeitos de enquadramento em relação à maior ou menor identifi cação 
dos leitores com participantes do protesto, apoio aos seus direitos 
expressivos, crítica da polícia, efetividade percebida, avaliação do 
apoio público percebido e noticiabilidade do protesto. 

Mas, simultaneamente, o processamento da informação das pes-
soas e a interpretação da realidade sofrem a infl uência de estruturas 
de sentido preexistentes, os chamados “esquemas” mentais. Citando 
Entman (1993), Scheufelle diz que os enquadramentos individuais 
são conjuntos (clusters) de ideias que organizam o processamento da 
informação. Shen & Edwards (op. cit.) afi rmam que as pessoas usam 
seus valores básicos para se posicionarem politicamente, por isso, 
políticos e meios de comunicação tendem a enquadrar os assuntos 
em torno de certos valores compartilhados, tais como liberdade, 
igualdade, individualismo econômico, democracia, capitalismo e 
humanitarismo. Em um estudo sobre a reforma do sistema de previ-
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dência, os autores encontraram evidência de que os valores preexis-
tentes dos leitores, em relação ao humanitarismo e individualismo, 
interagiam com os enquadramentos de textos atribuídos à imprensa, 
afetando suas respostas. Eles explicaram esses resultados com base 
na teoria da acessibilidade: valores importantes e frequentemente 
usados estão permanentemente disponíveis, de modo que quando 
ativados pelas matérias jornalísticas passam a ter um papel decisivo 
na interpretação e julgamento da informação. Eles defendem que 
sua descoberta estabelece uma ligação entre valores individuais e 
enquadramentos dos meios, dependendo dos valores envolvidos e 
da sua importância para os leitores.

D’Angelo (2002) diz que o fl uxo de efeitos de enquadramento 
envolve a mediação de processos intervenientes (como discursos 
ofi ciais, candidatos, movimentos sociais) sobre os enquadramentos 
de audiência, originando opiniões de pessoas em suas conversas, 
relacionando-se com conhecimentos anteriores. Esse fl uxo indica 
que os enquadramentos não são de mão única. Por exemplo, os mo-
vimentos sociais procuram obter a atenção do noticiário e, em grande 
parte, são modelados pela cobertura jornalística, mas os discursos dos 
movimentos sociais interagem com os enquadramentos de notícias, 
a fi m de atenuá-los e comunicar a visão do grupo. 

Paradigmas do enquadramento

D’Angelo (2002) entende que não há um paradigma único para as 
pesquisas de enquadramento, mas três: o paradigma cognitivo, cuja 
imagem é a de negociação; o crítico, cuja imagem é a de dominação, 
e o construcionista, cuja imagem é a de cooptação. 

O paradigma cognitivo considera que a cobertura noticiosa se 
torna um enquadramento acessível que os indivíduos usam, de 
modo que a informação disponível ativa o conhecimento anterior, 
ajudando o leitor a tomar decisões e a formar interpretações. A ideia 
de negociação, implicada nesse paradigma, ocorreria no contato 
entre o enquadramento noticioso com os conhecimentos anteriores 
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do indivíduo, que formam estruturas semânticas organizadas como 
esquemas de interpretação. Assim, o conhecimento anterior é o 
mediador do poder dos enquadramentos, num contexto de tomada 
de decisão e de avaliação. Porém, os enquadramentos noticiosos 
também criam associações semânticas nos esquemas individuais, 
de modo que proposições textuais, nas quais estão codifi cados os 
enquadramentos, interagem com o conhecimento prévio, fornecendo 
a base para atualização dos esquemas. 

O paradigma crítico considera os enquadramentos resultado de 
rotinas de captação de notícias, pelas quais jornalistas, ao produ-
zirem informações sobre assuntos e eventos, fazem-no segundo a 
perspectiva de valores sustentados por elites econômicas e políticas. 
No paradigma crítico, os enquadramentos dominam o noticiário e 
também as audiências. Com base nesse paradigma, Martin & Osha-
gen (1997, apud D’Angelo, 2002) examinaram a cobertura noticiosa 
sobre o fechamento de uma fábrica da General Motors, retratando a 
adaptação das pessoas às difi culdades como decorrentes de decisões 
corporativas necessárias. Para os autores, o noticiário atua no sentido 
de enquadrar as relações sociais hegemônicas, apresentando a redução 
industrial como inevitável e mostrando que a cumplicidade das pes-
soas é importante para o sucesso do programa. Para os autores, enqua-
dramentos ligados ao processo hegemônico limitam a amplitude do 
debate e restringem seu potencial para a esfera pública democrática. 

Já o paradigma construcionista sustenta que os jornalistas são 
processadores de informação que criam pacotes interpretativos, 
a partir das posições de fontes com investidura política, a fi m de 
refl etir e acrescentar-se à cultura do assunto. Nesse processo, os 
enquadramentos constrangeriam a consciência política de indiví-
duos, opor-se-iam aos objetivos dos grupos ligados a movimentos 
sociais, estabeleceriam parâmetros para os debates políticos – não 
necessariamente de acordo com procedimentos democráticos. Por 
isso, a imagem paradigmática do construcionismo é a cooptação. 
Os enquadramentos podem existir por muito tempo e constituem 
as “ferramentas” usadas pelos cidadãos para formar suas opiniões. 
Um exemplo seria o enquadramento da energia nuclear como “pro-
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gresso” pelos meios norte-americanos, entre 1945 e 1970 (Gamson 
& Modigliani, 1989, apud D’Angelo, 2002).

Comparando análises de enquadramento realizadas, D’Angelo 
(op. cit.) considera que os pesquisadores tendem a sinteti-
zar ideias de diferentes paradigmas, formando uma abordagem 
multiparadigmática. 

Agendamento, enquadramento e democracia

As representações dos meios noticiosos confi guram-se, especial-
mente, como agendamento e enquadramento. Esses conceitos, cons-
truídos sobre bases teóricas distintas e adotando métodos analíticos 
próprios, inspiram as análises da infl uência e do conteúdo jornalístico 
nas últimas décadas, em diversos países. 

O agendamento, como vimos, indica que a ordem de certos temas 
ou eventos nos meios noticiosos exerce uma infl uência sobre a ordem 
dos temas de preocupação dos leitores, num processo denominado 
transferência de saliência, o que indica a importância do agendamen-
to na formação da opinião pública. A agenda dos meios e dos leitores, 
no entanto, não exerce necessariamente infl uência sobre a agenda 
do governo, ou seja, sobre ações públicas efetivas a respeito dos 
problemas indicados, limitando-se a produzir, na maioria das vezes, 
manifestações retóricas protocolares, que provavelmente têm apenas 
uma fi nalidade contemporizadora. Isso signifi caria que o papel dos 
meios é muito mais de caráter simbólico, pautando as questões para 
outros atores sociais, geralmente no âmbito dos discursos, em vez 
de defl agrar políticas públicas ou ações específi cas. Haveria uma 
independência relativa entre políticas públicas e agenda mediática, 
o que limitaria muito o poder político dos meios. Esse é um tema 
para uma pesquisa comparando a agenda mediática, ao longo de um 
determinado período, com as ações dos poderes Executivo e Legisla-
tivo, por exemplo. Uma hipótese é de que os problemas agendados 
pelos meios noticiosos são, na sua maioria, crônicos, revelando uma 
lentidão dos órgãos responsáveis em encaminhar sua solução. 
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Reconhecendo esse fato como um dado, passou-se a indagar 
sobre as forças que atuam na constituição da agenda dos meios, 
sugerindo-se estabelecer uma relação entre critérios de noticiabilida-
de e agenda mediática. Toda uma série de questões se desenha aqui, 
especialmente a partir da hipótese de que os critérios de noticiabili-
dade são, em larga medida, arbitrados pelos meios de comunicação. 
No caso do Brasil, em que se observa um caráter conservador dos 
meios (Azevedo, 2006), pode-se conjeturar que o noticiário sobre 
determinados acontecimentos possa ser expandido ou minimizado 
deliberadamente para atender a posições políticas ou interesses de 
grupos ou setores do establishment. 

No caso dos diferentes enquadramentos que podem ser assu-
midos pelas matérias jornalísticas, vimos que eles correspondem 
às percepções distintas dos eventos, num ambiente de liberdade, 
competição e confl ito, marcas de uma sociedade democrática, sendo 
resultante da tensão das interpretações que marca essa realidade. 
No entanto, um exame mais crítico poderá revelar que, no caso dos 
meios hegemônicos, a diferença de enquadramentos se dá numa faixa 
limitada do espectro das opiniões, deixando de lado uma gama de 
interpretações, que corresponderiam à visão de outros segmentos 
sociais. Os estudos do enquadramento, além disso, tendem, como 
vimos, a revelar uma concentração das representações que valo-
rizam o status quo em detrimento da contestação. Dessa maneira, 
os enquadramentos balizam o debate, marcando os limites, não de 
todas as defi nições de realidades em disputa, como escreveu Gitlin, 
mas de algumas delas, preferencialmente aquelas que não colocam 
diretamente em xeque o status quo. 

Na combinação de agenda mediática e enquadramento, podería-
mos cogitar que os meios noticiosos formam um painel parcial da 
sociedade, geralmente super-representando temas de interesse de 
classe média, de onde provêm os leitores e consumidores dos produ-
tos anunciados nos meios, apresentando esses temas segundo certos 
enquadramentos. Temas de interesse das maiorias podem aparecer no 
noticiário, mas com menor frequência, sendo geralmente motivados 
por acontecimentos pontuais (calamidades, acidentes, crise educa-
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cional ou sanitária) ou então sob a forma de ameaças, como o crime, 
ocupações de terras ou de instalações, greves e outras ações. Por sua 
vez, estas últimas podem ter sido planejadas exatamente com a fi na-
lidade de serem agendadas, revelando estratégias dos movimentos 
sociais para alcançarem visibilidade mediática. 
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