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1- Introdução: 

  

O presente trabalho pretende discutir o papel de agendamento da mídia televisiva no 

decorrer da crise política de 2005 (com destaque para o principal telejornal da Rede Globo, o 

Jornal Nacional) e analisar se os enquadramentos das notícias fornecidas por ele durante esse 

período se relacionam com a intensificação da descrença dos eleitores nas instituições 

políticas do país. Parte-se da hipótese de que esse telejornal colaborou, juntamente com outros 

veículos da mídia impressa, para que os cidadãos desconfiassem ainda mais do funcionamento 

do Congresso Nacional, e conseqüentemente, embasaram as reflexões dos cidadãos brasileiros 

quanto às instituições democráticas.  

Para tanto serão utilizadas metodologias quantitativas e qualitativas. Do ponto de vista 

quantitativo, usar-se-á como referência dados das pesquisas realizadas pelo professor José 

Álvaro Moisés - principalmente dados do survey de 2006 - que procuraram conhecer as 

opiniões, atitudes e comportamentos dos cidadãos em relação ao sistema político brasileiro. 

Com relação à metodologia qualitativa, serão aprofundadas análises de discurso e de 

conteúdo, a partir de alguns noticiários do Jornal Nacional, relacionados aos temas, tais como, 

corrupção dos partidos políticos, CPIs e Mensalão, que ocorreram durante a crise política de 

2005. 

No primeiro capítulo desse artigo, iremos correlacionar o campo da comunicação com 

a esfera política, frisando o agendamento midiático e a formação de percepções negativas pela 

opinião pública, com relação às instituições. Destarte, construiremos nossos argumentos com 

base nos estudos realizados por Alessandra Aldé, Venício A. Lima, José Álvaro Moisés, entre 

outros, além de tratarmos, de forma não menos importante, as concepções de escândalos 

políticos midiáticos, apontados por John Thompson e Vevila Junqueira da Silva. 

Finalizaremos nossa discussão discorrendo sobre a importância dos enquadramentos 

realizados pelos meios de comunicação, para iniciarmos assim, no capítulo seguinte, uma 

análise de algumas notícias fornecidas pelo Jornal Nacional durante o período da crise política 

de 2005. 

 Em seguida, no capítulo segundo, descreveremos o que foi a crise do Mensalão, os 

envolvidos e os principais acontecimentos ocorrido nesse período, dentre esses podemos citar, 

denúncias de desvio de verba pública, envolvimento de parlamentares com corrupção, 

pagamento de “propina” entre políticos. Buscaremos discorrer, ainda que de forma breve, 



sobre o envolvimento do Jornal Nacional, nos últimos decênios, com a política nacional, a fim 

de destacar a cobertura oferecida pelo mesmo durante a crise política de 2005.  

E no capítulo final, utilizaremos as análises feitas por Nunes Coimbra Mesquita, em 

sua tese de doutorado sobre a cobertura realizada pelo telejornal durante esse período de crise, 

com o objetivo de apontar as conclusões chegadas por esse autor, que enfatiza não haver 

associação entre assistir o Jornal Nacional e desconfiar das instituições democráticas. No 

entanto, confrontaremos todos os argumentos exposto nesse trabalho com a conclusão desse 

autor, e para tanto, selecionamos alguns dados dos surveys sobre a desconfiança nas 

instituições, realizados por José Álvaro Moisés, para reforçar que os meios de comunicação 

vêm contribuindo, por meio de noticiários negativos sobre o funcionamento das instituições 

políticas, sociais e econômicas, para que os cidadãos desconfiem do funcionamento eficiente 

da democracia brasileira.  

 

2 – Comunicação e política: a cobertura midiática e a percepção negativa das 

instituições 

Nas últimas décadas, houve grande ampliação do número de países que passaram a 

realizar eleições regulares, nos moldes das típicas democracias ocidentais. José Álvaro Moisés 

(1995: 83) afirmava que, às portas do século XXI, descobria-se que eram as democracias 

liberais, e não mais as revoluções socialistas, o grande personagem do século que se 

encerrava.  

Cabe lembrar que uma das pré-condições da democracia, expostas por Robert Dahl 

(1997), é a formulação de preferências, o que implica a existência de liberdade de expressão e 

de fontes alternativas de informação. Entre as condições básicas para a concretização de um 

regime democrático, o autor cita a oportunidade para os indivíduos formularem suas 

preferências e capacidade para expressá-las, a fim de que possuam igual peso na conduta do 

governo. As questões relativas à comunicação – e ao sistema midiático tão presente no 

cotidiano contemporâneo –  relacionam-se diretamente a estas dimensões.  

Num país como o Brasil, dado o alcance dos veículos de comunicação de massa, 

incorporar variáveis comunicacionais é crucial para a compreensão da política. Se analisada 

em perspectiva histórica, a imprensa esteve sempre presente em momentos relevantes da 

política nacional – tanto no estímulo à quebra da ordem constitucional (a maioria dos veículos 

da grande mídia apoiou, por exemplo, o golpe militar de 1964), quanto na defesa de seu 

retorno (vide os entreveros com o regime).  



Apesar de seus numerosos flertes ou apoios ao autoritarismo, em vários momentos 

históricos, não há dúvidas de que a comunicação de massa é, potencialmente, um dos 

sustentáculos das possibilidades de manutenção e aprimoramento da democracia, já que a 

maior parte da informação política recebida por milhões de brasileiros provém de conteúdos 

midiáticos.  

A democracia pode ser reforçada pelo poder da mídia, já que passa a ser o “governo 

do poder visível” (BOBBIO, 2000: 98). Podemos afirmar que os meios de comunicação, e 

particularmente a televisão, são considerados, por parte significativa da grande maioria que os 

consome, fonte importante de referências a partir das quais organizam o mundo da política 

(ALDÉ, 2001: 2) – a afirmação é especialmente relevante em casos como o do Brasil, onde 

mais lares têm televisores do que geladeiras.  

Segundo Wilson Gomes (2008), os agentes políticos (mesmo aqueles da sociedade 

civil) passaram a atuar, principalmente, na esfera de visibilidade pública controlada pela 

comunicação, em especial quando se deu o advento do predomínio da televisão. O alcance 

deste veículo exigiu da esfera política a formação de novas competências e habilidades de 

comunicação, com efeitos consideráveis sobre as rotinas de atividades e sobre o sistema de 

valores tradicionais da esfera política. 

Assim, é indiscutível a afirmação de que os meios de comunicação expandiram-se nas 

últimas décadas no Brasil. Com as altas taxas de analfabetismo e a grande desigualdade de 

renda no país, a televisão consolidou-se como o maior veículo de comunicação, sua 

popularidade se fortaleceu e a maior rede de emissora de televisão do país, a Rede Globo, 

vem sendo sempre considerada como um ator com algum grau de relevância nos processos 

eleitorais.   

 Dessa forma, segundo Aldé (2001), o papel mais importante que a televisão vem 

desempenhando como mídia dominante na contemporaneidade é decorrente da sua 

capacidade de construção da realidade, e consequentemente, é, sobretudo através da televisão 

que a política tem sido construída simbolicamente e vem adquirindo significado. .  

Os dados que a mídia divulga podem, portanto, ajudar a analisar os atores políticos e 

as políticas públicas, governamentais e sociais por meio da necessária prestação de contas e 

ajustes às comunidades e à sociedade, o “accountability” (vertical e horizontal), o agenda-

setting e os mecanismos de check and balances, bem como a previsão de cenários futuros, 

justaposta a diagnósticos de natureza preventivos e prognósticos de médio alcance. 

Accountability supõe que o cidadão é capaz de cobrar do governante a apresentação de 

informações sobre sua gestão para a população. Já na perspectiva de agenda-setting, a mídia, 



ao tratar de certos temas, os colocaria em evidência social e os incluiria na pauta de 

discussões da sociedade – possibilitando, por exemplo, um maior entendimento sobre a 

atuação das entidades políticas. Por outro lado o sistema de checks and balances, ao se basear 

no equilíbrio entre os três poderes, quando ambos se controlam e se fiscalizam, é 

complementado com a fiscalização feita também pelos meios de comunicação. Assim, não 

apenas os cidadãos cobrariam da mídia a veracidade das informações como os governantes e 

atores políticos também seriam mais policiados pelo sistema de comunicação e pela 

sociedade. Os veículos de comunicação tornam-se eles mesmos atores políticos relevantes. 

É por meio das informações midiáticas que acontece a compreensão pormenorizada da 

política nacional.  Segundo Venício Lima (2006: 56), a mídia vem exercendo algumas 

funções tradicionais que antes eram desempenhadas pelos partidos políticos. Ela contribui 

para a construção da agenda pública, gera e fornece informações públicas, atua como agente 

fiscalizador das ações do governo, também exerce a críticas das políticas públicas e muitas 

vezes canalizam as demandas da população. 

A mídia configura, portanto, um observatório privilegiado de acompanhamento, 

descrição e análise dos atores políticos e das políticas públicas, governamentais e sociais. 

Interfere na construção da agenda política e seus enquadramentos podem, em determinados 

contextos, constituir peça fundamental para a percepção que os cidadãos têm da política, em 

geral, e do jogo eleitoral, mais especificamente. 

Aldé (2001) realizou um grupo focal com diferentes pessoas da camada econômica e 

social brasileira. A partir das respostas dadas por cada individuo, a autora associa tais 

opiniões com as informações fornecidas pelos meios de comunicação. Primeiramente, a 

autora diz que há uma centralidade da mídia na construção das atitudes políticas do cidadão 

comum, e isso fica explícito em seu discurso e na interpretação que oferece para o mundo 

político. No entanto, Aldré lembra que as diferentes situações de comunicação em que 

encontramos os sujeitos modificam o valor atribuído a sua própria inserção na reprodução e 

propagação das opiniões e explicações políticas (ALDÉ, 2001: 114). 

Além disso, as explicações sobre o mundo “político, social, econômico” que poderiam 

ser construídas - a partir da dimensão factual ou episódica dos eventos vivenciados ou 

informados - fazem com que o sujeito baseie-se na exemplaridade de determinada história, 

que passa a fazer parte do seu repertório recorrente, a fim de que ele o use para ilustrar 

“casos” variados.   

São as conversas em família, as discussões ouvidas nas vans e ônibus, muitas vezes 

tendo como tema notícias veiculadas pelos meios de comunicação, além das narrativas e 



exemplos presentes na própria mídia, que dão substância ao cotidiano da política. (ALDÉ, 

2001: 118). Para a pesquisadora, a mídia não é simplesmente um veículo de informações à 

disposição de diferentes emissores, mas é ela mesma um quadro de referência principal, que 

antecede e orienta a percepção e apreciação dos eventos propriamente ditos. (ALDÉ, 2001: 

127) 

Nesse contexto, proviria da mídia a tendência majoritária de ceticismo, desconfiança e 

descrença que numerosos cidadãos explicitam em relação às instituições políticas? A reiterada 

cobertura noticiosa de escândalos contribui para esse cenário? Se os eleitores transformam a 

mídia num quadro de referência privilegiado para a obtenção de enquadramentos e para o 

fornecimento das explicações mais recorrentes (que serão internalizadas e incorporadas ao 

discurso dos cidadãos comuns sobre a política), a comunicação de massa constitui uma 

variável relevante no processo político.  

Os consumidores de escândalos incorporam às suas explicações sobre a 
política principalmente as notícias que ganham destaque e evidência, 
especialmente nos canais abertos da televisão e em programas não 
diretamente jornalísticos (...). Assistem regularmente, embora sem a 
assiduidade (...), ao Jornal Nacional, mas sua preferência é por outros 
gêneros de programação, como entretenimento e o para-jornalismo 
sensacional/policial que assola as televisões abertas. (ALDÉ, 2001: 149).  

 

Em sua vertente majoritária, o discurso político midiático passa a considerar a 

centralidade de estratégias voltadas para a produção e administração de afetos e de emoções, 

para a conversão de eventos e ideias em narrativas e para o destaque daquilo que é 

espetacular, incomum ou escandaloso. Com tudo isso, altera-se a perspectiva da relação entre 

os agentes políticos e o público.  

Segundo John Thompson (2000:40), os escândalos se referem a ações ou 

acontecimentos que implicam certos tipos de transgressões que se tornam conhecidos de 

outros e que são suficientemente sérios para provocar uma resposta pública, assim eles não 

apenas pressupõem certo grau de conhecimento público, mas de desaprovação pública. 

Atualmente, o termo escândalo é entendido como revelação, através da mídia, de algum ato, 

procedimento ou atividade, que estavam antes ocultos, mas que implicam transgressões a 

normas, valores, leis ou obrigações.  

Thompson, ao traçar uma teoria do escândalo político midiático, destaca como o uso 

contemporâneo da mídia transformou a conduta dos líderes políticos e a vida política em 

geral. Dessa forma, os escândalos políticos são maléficos aos homens que almejam revestir-se 

de poder simbólico justamente porque esvaziam a cota de confiabilidade depositada neles. 



Escândalos são lutas pelo poder simbólico em que a reputação e a confiança estão em jogo. 

Como lembra Vevila Junqueira da Silva (2007: 4), não é regra que escândalos destruam a 

reputação e enfraqueçam a confiança, mas eles têm o potencial considerável de fazer isso: 

Em torno de visibilidade, é possível averiguar que o papel central da 
mídia na contemporaneidade criou novas formas de interação que 
ocasionaram transformações na vida social e política. Se atualmente 
os políticos podem recorrer à mídia para dar uma amplitude maior aos 
seus feitos, eles também estão mais expostos e, portanto mais 
vulneráveis a terem os seus deslizes amplificados pelos holofotes 
midiáticos.  (SILVA,2007 : 4) 

 

Nas últimas décadas, a democracia brasileira vivenciou numerosas crises desse tipo 

(como a do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello e, recentemente, a do 

Mensalão - objeto da presente pesquisa). Muitos desses episódios envolveram o desvio de 

verba publica ou “compra de votos”, em clara associação negativa às instituições políticas.  

Como o caso torna-se um acontecimento público, conhecido por milhões, e de caráter 

midiático, os próprios meios de comunicação, ao mesmo tempo em que imergem no 

escândalo, confundem-se com a própria dinâmica dos acontecimentos, colocam-se como 

agentes externos, capazes de fazer julgamentos por vezes moralizadores, assim como arriscar 

prognósticos e apontamento de consequências.  

Cabe lembrar que nos últimos anos o Brasil revelou-se portador de um sistema 

extremamente deficitário quanto à eficácia dos mecanismos de cobrança e de prestação de 

contas, inexistindo ou ofertando-se insuficientemente instrumentos eficazes que garantissem a 

responsabilização pública dos governantes diante da sociedade e de outras instâncias de 

poder. Desperdícios, fraudes, desvios de recursos, abuso de poder, nepotismo, tráfico de 

influência tornam-se práticas generalizadas de difícil prevenção ou punição. (DINIZ, 1998: 

38).  Foi nesse cenário que os meios de comunicação potencializaram seu papel como 

instâncias de cobrança e de denúncia em relação à precariedade do contexto político, 

econômico e social do país. 

Dessa forma, podemos notar que a mídia se transformou no ator dominante dos rumos 

e desdobramentos das crises políticas (inclusive aquela ocorrida no ano de 2005), à medida 

que ela tem sido uma das instituições que mais influencia na formação da opinião pública, 

uma vez que ela é fundamental para a própria construção da agenda política (LIMA, 2006: 

165). Nesse período específico, as denúncias que circulavam sobre as investigações do 

“Mensalão” no Congresso Nacional dominaram inteiramente o noticiário da grande mídia. 



Estudos e pesquisas apontam que o Jornal Nacional da Rede Globo chegou a ter mais de dois 

terços de seu tempo dedicado exclusivamente à crise política. (LIMA, 2006: 18) 

Apesar de a democracia brasileira estar consolidada, dois terços dos brasileiros não 

confia, em diferentes graus, em parlamentos, partidos, executivos, tribunais de justiça e 

serviços públicos de saúde, educação e segurança. (MOISÉS, 2005: 1). Alguns dos resultados 

da pesquisa “Os significados da democracia segundo os brasileiros” (2006), coordenada pelo 

professor José Álvaro Moisés, coordenador científico do Núcleo de Pesquisa de Políticas 

Públicas da USP (Nupps), mostram que definir a democracia é importante, mas o fundamental 

é que as instituições sejam percebidas como representação do cidadão em seu funcionamento. 

José Álvaro Moisés ressalta que apesar do entusiasmo democrático dos primeiros 

tempos, aparece agora no cenário nacional um desencanto, apatia e até a hostilidade em face 

de distorções que, muitas vezes envolvem políticos e instituições democráticas. A opinião 

pública toma conhecimento de seguidas e continuadas práticas de corrupção envolvendo 

membros do governo, do parlamento e dos partidos políticos. (MOISÉS, 1995: 83) 

Atitudes de confiança para com os sistemas abstratos são incorporadas através das 

atividades da vida cotidiana e são em grandes partes reforçadas pelas circunstâncias do dia-a-

dia. Atitudes de confiança, de falta de confiança, para com sistemas abstratos específicos são 

passíveis de ser fortemente influenciados por experiências em pontos de acesso, bem como 

por atualizações de conhecimentos, que são oriundas em sua maioria dos meios de 

comunicação. Desconfiança significa ser cético a respeito, ou ter uma atitude ativamente 

negativa para com reinvidicações de perícia que o sistema incorpora. (GIDDENS, 1991:102).  

Desconfiança expressa também atitude de descrédito ou desmerecimento em algo 

coisa ou alguém. José Álvaro Moisés (2005:1) afirma que “a indiferença ou ineficiência 

institucional diante de demandas sociais, corrupção, fraude ou desrespeito de direitos de 

cidadania geram suspeição, descrédito e desesperança”. Logo, se as instituições funcionam de 

forma incoerente, sem consistência em suas normas (como a Justiça), farão com que os 

cidadãos as julguem com desconfiança.  

Nos últimos vinte e cinco anos de democracia no Brasil, as pesquisas apontam cada 

vez mais a diminuição da participação política e do engajamento cívico dos brasileiros. 

Pedrinho Guareschi (2000: 18) afirma que o escândalo político leva a uma gradual corrosão 

das formas de confiança social. Segundo o autor, no caso brasileiro, “cria-se um ceticismo e 

uma apatia em que, juntamente com os políticos, é abandonada também a necessidade de 

participação crítica e construtiva nos destinos da nação”. 



Por outro lado, como aponta José Álvaro Moisés (2005), teorias econômicas clássicas 

e neoclássicas associam o fenômeno da confiança política ao desempenho econômico de 

governo e de lideranças políticas. Porém o autor nos mostra que as teorias institucionais 

apontam que o desempenho das instituições exerce uma influência decisiva para a geração da 

confiança política. Afirma ainda que a desconfiança política corresponderia à situação em que 

os cidadãos sentem-se desrespeitados por procedimentos institucionais ilícitos ou não 

autorizados (fraudes, corrupção, ineficiência dos serviços públicos, ou quando estão 

convencidos que alguns entre eles tem mais acesso a direitos civis, políticos e sociais do que 

outros).   

Dessa forma, podemos compreender por qual motivo as pesquisas realizadas por José 

Álvaro Moisés apontam que os partidos políticos são as instituições que inspiram mais 

desconfiança da população, seguidos pelos empresários e pelo Congresso Nacional. Segundo 

Alessandra Aldé são inúmeras questões que têm girado em torno dos sentimentos de 

legitimidade ou desencanto do cidadão em relação ao regime democrático: 

 

José Álvaro Moisés (1995) conclui que “o mal-estar generalizado com a 
‘inefetividade’ dos governos democráticos e a desconfiança diante de 
políticos e de algumas instituições políticas” têm coexistido com uma 
espécie de “reserva” de legitimidade do regime (p. 190). Mesmo com a 
evidente insatisfação tanto com a performance econômica do governo como 
com sua atuação política mais estrita, associada à corrupção e ao 
clientelismo, a crença do público brasileiro no regime per se revelou-se, 
segundo Moisés, menos instável. Para o autor, seria necessário realizar um 
refinamento analítico nas noções de ‘apoio político’, ‘confiança no governo’ 
e legitimidade política. (ALDÉ, 2001: 36) 
 
 

Aldé cita que Céli Pinto (1994), que também analisa o comportamento político 

brasileiro, e diagnostica o pessimismo e desconfiança percebidos em pesquisas de opinião 

como essencialmente conjunturais. Para Aldé (2001: 36), trata-se de um ponto já indicado por 

Moisés (1995) e outros, sobre o sentimento de frustração e decepção de grande parte do 

eleitorado brasileiro, principalmente após os governos Sarney e Collor, ambos empossados 

em meio a grande mobilização e apoio popular e execrados quando de seu afastamento. 

Segunda ela, as expectativas frustradas dos anos iniciais da democracia brasileira resultariam 

em um clima de desencanto e apatia.  Logo, surgiu uma geração de brasileiros que se 

decepcionaram fortemente depois do surto de civismo das Diretas-Já. 

Menciona também os estudos de Baquero (1994) sobre a cultura política dos gaúchos, 

em que se enfatizam as incertezas e o descrédito dos eleitores em relação à política, ocorridos 



principalmente por causa da deterioração social gerada por uma seqüência de planos 

econômicos mal-sucedidos. No entanto, todos esses processos ocorrem num contexto de 

prevalência da mídia como principal instrumento de vocalização social da vida 

contemporânea. Nesse sentido, o pessimismo da população acentua-se com sentimento de 

ineficácia política, alimentado pelos escândalos de corrupção, que adquirem grande 

visibilidade na mídia de massa. (ALDÉ, 2001: 45). O mesmo diagnóstico é sustentado por 

José Álvaro Moisés: 

(...) na democracia brasileira dos primeiros anos 90 o fenômeno de 
insatisfação popular com a performance dos novos governos democráticos 
assumiu dimensões dramáticas, associando-se com a não menos intensa 
desconfiança dos cidadãos em relação ao comportamento dos políticos e, 
mesmo, ao funcionamento de algumas instituições. (MOISÉS, 1995: 189) 

 
Moisés afirma que o hibridismo de nossas instituições democráticas, somado aos 

elementos do passado autoritário, confunde a percepção dos indivíduos quanto ao 

funcionamento das mesmas e, logo, dificulta a consolidação da democracia. O autor discorre 

sobre possíveis explicações para a origem da “desconfiança” política entre os cidadãos e 

retoma argumentos como a existência de uma “crise de legitimidade” na ordem democrática, 

processo caracterizado pela insatisfação de parcela substancial dos cidadãos com a 

incapacidade do Estado em resolver as demandas sociais oriundas do conflito do sistema 

capitalista.  

Por outro lado, fatores não apenas econômicos, mas também políticos - estruturas 

institucionais inadequadas e insuficientemente organizadas (como os partidos políticos) - 

poderiam revelar disrupção política, na medida em que membros da comunidade política não 

se sentem devidamente representados. Dessa forma, grande parte das impressões que a 

sociedade passa a ter dos atores políticos deriva do tratamento que estes recebem dos meios 

de comunicação, o estudo da confiança e desconfiança das instituições democráticas está 

associado diretamente ao papel que a mídia vem exercendo nos últimos anos no cenário 

político do país. 

A cobertura midiática acabaria contribuindo para o “esvaziamento” de credibilidade 

das instituições, principalmente durantes os escândalos políticos, abalando a reputação e a 

confiança. Com base nas premissas apresentadas nessa primeira parte de nosso trabalho, 

pressupõe-se que a mídia tem atuado como um observatório privilegiado de 

acompanhamento, descrição e análise das ações dos atores políticos e das políticas públicas, 

governamentais e sociais.  



Contudo, diante de seu alcance social, os aparatos da comunicação de massa são mais 

que meros observadores: eles produzem efeitos quando descrevem aquilo que observaram. As 

coberturas podem, em determinados contextos, constituir peça fundamental para a percepção 

que os cidadãos têm da política, gerando crença ou descrença sobre o funcionamento da 

mesma.  

Vevila Junqueira da Silva (2008) argumenta que nesse processo de escândalos 

políticos destacados pelos meios de comunicação, surgem alguns pontos críticos que se 

referem à visibilidade e à gestão de uma reputação que seja favorável à política da confiança, 

característica das atuais democracias. Para tanto devem ser considerados os enquadramentos 

das notícias e informações geradas nesse período de escândalos.  

 

Se os eventos são revelados através dos veículos de comunicação, há que se 
considerar como a mídia trata essa revelação, essa migração do fato de uma 
condição privada para um teor público e as possíveis reações de choque, 
embaraço, indignação etc. dos envolvidos e da opinião pública. Se o modo 
de desaprovação se dá por meios midiáticos, torna-se decisivo atentar para 
como a mídia manifesta sua desaprovação. Se as bases de evidência são 
relativamente duráveis, é interessante prestar atenção em como a mídia usa 
materiais simbólicos como ferramenta incriminatória e moralizadora e, 
ainda, se o referencial espaço-temporal é diluído, pode ser um fator 
importante observar como se dá uma possível atitude de super-
dimensionamento do escândalo, deslocando e promovendo o fato de um 
contexto restrito a uma dimensão nacional ou global. (SILVA, 2008: 26-27) 

 

   Enquadrar envolve o ato de selecionar (escolher dentre várias alternativas) e de tornar 

saliente, distinguir, evidenciar. A idéia de quadros, anexada ao conceito de narrativa 

jornalística, pode ser entendida como a gama de representações e percepções de um fato. 

Enquadramentos, portanto, definem problemas, diagnosticam causas, fazem julgamentos 

morais e sugerem medidas reparadoras, sendo demarcados por pelo menos quatro balizas no 

processo comunicacional: o comunicador, o texto, a receptor e a cultura e a imagem.  

Precursor da concepção de enquadramento, Goffman (apud GONÇALVES) adverte 

que ele é um conceito para análises de como cada sujeito particular se envolve subjetivamente 

em uma dada situação social, e não um conceito sobre a organização da estrutura social. 

Interessa ao autor o problema de como os indivíduos se utilizam dos enquadramentos como 

estruturas cognitivas que são fundamentais para a sua percepção e trânsito pelas diversas 

realidades sociais com as quais tomam contato. No campo jornalístico, convencionou-se 

relacionar o enquadramento ao conceito de agenda-setting porque inferiu-se que além de a 



mídia fornecer a agenda, existe um recurso complementar que é oferecer também perspectivas 

de abordagem dos temas tratados. (SILVA, 2008:34). 

Todd Gitlin (apud GONÇALVES, 2005: 206) define enquadramentos mediáticos 

como padrões persistentes de cognição, interpretação e apresentação, seleção, ênfase e 

exclusão, através dos quais os manipuladores de símbolos organizam rotineiramente o 

discurso, seja verbal ou visual. Segundo ele, os enquadramentos desempenham uma dupla 

função: organizam o mundo para os jornalistas que o reportam - são eles que permitem aos 

jornalistas operacionalizar o processamento de grandes quantidades de informação - e para as 

audiências que confiam nos seus relatos. 

O framing refere-se a um dispositivo usado para representar um tipo específico de 

cobertura midiática, como, por exemplo, os enquadramentos que se caracterizam por ter 

atribuição de responsabilidade, conflito, interesse humano, consequências econômicas, 

moralidade, entre outros. Os estudos de framing se preocupam, assim, com a construção das 

narrativas midiáticas e buscam compreender como essas narrativas influenciam a percepção 

da audiência: 

To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them 
more salient in a communicating text, in such a way as to promote a 
particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or 
treatment recommendation for the item described. (ENTMAN apud Leal, 
1993: 52)2 

Venício A. de Lima (2001: 274) também trata da importância de observar os tipos de 

enquadramentos realizados pela grande mídia - no caso da televisão, por meio da análise das 

“chamadas” de abertura e fechamento dos blocos de notícias nos telejornais, que são 

responsáveis pela construção e sustentação da unidade de todo o noticiário. O autor lembra 

que o conceito de enquadramento (framing) representa um avanço importante para realizar a 

análise de conteúdo das notícias midiáticas.  

Retomando o problema de pesquisa do presente artigo – a relação entre cobertura 

midiática e descrença popular nas instituições representativas – é razoável supor que os 

enquadramentos dados pela mídia à política em momentos de escândalos contribuam para a 

percepção social da política. Um momento exemplar desse processo se deu no decorrer da 

crise política de 2005. Para tanto, o presente trabalho busca apresentar os enquadramentos das 

notícias veiculadas pelo Jornal Nacional, da TV Globo, durante o período da crise do 
                                                           
2 Enquadrar é selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e torná-los mais salientes em um texto 
comunicativo, de forma a promover uma definição particular do problema, uma interpretação casual, uma 
avaliação moral e/ou uma recomendação de tratamento para o item descrito. 



Mensalão. Parte-se da hipótese de que esse telejornal colaborou, juntamente com outros 

veículos da mídia impressa, para que os cidadãos desconfiassem ainda mais do funcionamento 

do Congresso Nacional.  

 

3 – A crise do Mensalão e a importância política do Jornal Nacional em perspectiva 

histórica  

A crise política de 2005 teve, como principal foco, as denúncias de um esquema de 

corrupção, envolvendo governo Federal e Congresso Nacional, em que se distribuía dinheiro a 

parlamentares em troca de apoio político. Mas as denúncias foram além desse esquema, 

levando a descobertas de outras fraudes dentro do sistema político brasileiro.  

Segundo Nunes Coimbra Mesquita (2008: 91), o inicio das denúncias acontece por 

meio da divulgação de uma fita de vídeo em que o ex-diretor do Departamento de Contratação 

e Administração do Material dos Correios, Mauricio Marinho, comenta a dois empresários 

sobre um esquema de pagamento de propina, que teria a participação de Roberto Jefferson, 

presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). 

Logo depois, em junho, Roberto Jefferson afirma que mais dois partidos recebiam 

propina de Delúbio Soares, o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT): o Partido 

Progressista (PP) e o PL (Partido Liberal). O objetivo desse suborno era conseguir votos a 

favor de projetos de interesse do Executivo. Foi nesse período que Roberto Jefferson utilizou 

do termo “ mensalão”, e o mesmo passou a ser usado pelos meios de comunicação para 

referir-se a esse episódio.   

A situação agravou-se quando Jefferson afirmou existir ligação de empresas estatais e 

privadas no financiamento da compra de votos. Em seguida, os partidos de oposição - Partido 

da Frente Liberal (PFL) e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) - convocaram uma 

Comissão Mista de Inquérito (CPMI) para investigar os Correios e em seguida outra para 

verificar as denúncias de Jefferson sobre a compra de votos entre os parlamentares. 

Christina Andrews (2005) afirma que a CPMI dos Correios teve grande repercussão na 

imprensa, e passou a ser exemplo do caráter político das comissões parlamentares. Apesar de 

ter sido instaurada para investigar um fato já disciplinado por lei – o caso de corrupção nos 

Correios -, suas investigações tiveram grande impacto político: 

 

As denúncias feitas à CPMI dos Correios pelo então deputado Roberto 
Jefferson ( PTB) – de que membros do governo estariam pagando propina a 
deputados em troca de apoio político – levaram á instauração de mais de 
uma CPI, a da compra de Votos. (ANDREWS, 2005: 31). 



Praticamente todos os veículos de comunicação do país deram destaque para a crise 

ocorrida, segundo Vevila Junqueira da Silva (2007): o termo “traficar”,  usado pela revista 

Veja, no sentido de praticar negócio clandestino e fraudulento, dá o tom do ponto de vista 

reprovador calcado na questão financeira: “A pergunta inevitável é se Lula sabia das 

traficâncias do tesoureiro do PT” (SILVA, 2007: 9). A Época e Carta Capital usaram termos 

mais amenos como ‘mesada’ e ‘repasse’ de dinheiro. A Istoé chama o tesoureiro do PT, 

Delúbio Soares de ‘morcego petista’ – no sentido jocoso de indivíduo que tem o hábito de 

somente sair à noite, ou seja, que age na surdina – que sobrevoava estatais recolhendo 

contribuições.  

Como destaca Vevila Junqueira da Silva (2007: 21), é válido observar como a mídia 

aponta os motivos de uma crise e lida com o fato de ela própria ter comprometimento em tê-la 

tornado pública. Isso ocorreria quando, por exemplo, uma revista traz à tona gravações de 

câmera escondida em que um funcionário aceita suborno, transfigurando um evento que tinha 

essencialmente caráter privado.  

Mesquita (2008) lembra que as denúncias de Jefferson foram apenas o início da crise 

política, logo depois ocorreu um número alto de acusações de fraudes e casos de corrupção 

veiculados na mídia e se estenderam até 2006. As irregularidades descobertas durante o 

período do “Mensalão” foram associadas a inúmeros deputados, mas apenas três deles 

tiveram seus mandatos cassados ( Jefferson, Dirceu e o deputado Pedro Corrêa – PP-PE).  

Além disso, o escândalo se tornou ainda mais abrangente quando se descobriram as 

ligações do empresário Marcos Valério, com o caixa dois da campanha petista. Em entrevista 

ao Jornal Nacional, Marcos Valério admitiu ter emprestado dinheiro para as campanhas 

eleitorais do PT. Delúbio confirmou a versão e, em 20 de julho de 2005, admitiu que fazia 

caixa 2.   A imprensa classificou essas ligações de “Valerioduto”. 

Logo depois, o escândalo girou em torno dos “dólares na cueca”. O assessor do irmão 

do presidente do PT (José Genoino), José Adalberto Vieira da Silva, foi encontrado em um 

aeroporto com R$ 200 mil – sendo que U$ 100 mil dólares, em dinheiro, estavam na cueca. A 

pergunta feita não só pela mídia, mas pelos cidadãos foi: de onde saiu todo esse dinheiro? Na 

época, a Revista Veja publica uma reportagem afirmando que Cuba estava enviando dólares 

para a campanha do PT (tema da capa da revista na época), o que seria irregular de acordo 

com as normas da justiça eleitoral, que não permite aos partidos receber dinheiro do exterior 

para financiar campanhas. 

Em 11 de agosto de 2005, o publicitário Duda Mendonça depôs na CPMI dos correios 

e acusou Marcos Valério de ter pedido a ele para abrir uma conta no exterior para receber 



pagamento por serviços prestados nas campanhas de 2002 e 2004. Era dinheiro de caixa 2. Tal 

fato ficou conhecido como “Caso Duda Mendonça”. Nesse período alguns deputados do PT 

comunicaram em plenário seu desligamento da bancada petista como Heloísa Helena, Luciana 

Genro, João Fontes e Babá. 

Além disso, nessa época foram descobertas irregularidades na prefeitura de Ribeirão 

Preto, no período em que o ministro da fazenda, Antonio Palocci, era o prefeito da cidade. 

Houve ainda repercussões em torno da não contabilidade pelo tesoureiro do PT (Delúbio 

Soares) do pagamento de R$ 12 milhões de reais para a empresa COTEMINAS, do então 

vice-presidente da República, José de Alencar, se tornando outra prova da existência do caixa 

dois na campanha política do PT. 

Nesse tempo, outro episódio teve grande relevância nos meios de comunicação: o caso 

de Severino Cavalcanti. O presidente da Câmara dos deputados, Severino Cavalcanti, foi 

acusado por Sebastião Buani, dono de restaurantes da Câmara, de tentar extorqui-lo: Buani 

era obrigado a pagar uma quantia mensal para o presidente da Câmara, para que pudesse 

instalar seus restaurantes na casa. O caso ficou conhecido na mídia como “mensalinho”. 

O que fica para 2006 são os efeitos eleitorais da crise. Lula, candidato velado à 

reeleição, teve sensível perda de popularidade com o episódio. Segundo pesquisa CNT/Sensus 

divulgada em abril, o presidente tinha 60,1% de aprovação pessoal. Em julho esse número 

caiu para 59,9%, em setembro para 50% e em novembro atingiu 46,7%. A mesma pesquisa 

apontava vitória de José Serra em um eventual segundo turno em 2006. 

De acordo com Carlos Alberto Furtado Melo (2009), se antes o que se ouvia do PT 

estava relacionado com “pequenas corrupções” das administrações municipais, durante a crise 

política de 2005, os rumores sobre corrupção no Partido dos Trabalhadores apontavam para 

negócios mais encorporados, envolvendo fundo de pensões, bancos, agências de publicidade e 

empresas de telecomunicações. 

 

O jornalismo investigativo, simultaneamente acompanhado pelos interesses 
empresariais, pautava o Congresso e pressionava governo e partido... As 
edições dos jornais, a cada dia, e das revistas semanais, nos fins de semana, 
traziam a ansiedade e o suspense... O ceticismo foi, acima de tudo, o grande 
vitorioso. (MELLO, 2009: 29) 
 

Obviamente, essa sucessão de escândalos repercutiu fortemente na mídia – 

majoritariamente controlada por grupos politicamente conservadores e desejosos de ampliar o 

desgaste do governo do PT. Um dos veículos mais fortemente críticos ao governo, nesse 

momento, foi a TV Globo – em especial seu principal telejornal (o Jornal Nacional). 



Como a maioria da sociedade continua sem o domínio da leitura e da escrita, fatia 

considerável dos brasileiros possui mais acesso às imagens da televisão e obtém as principais 

informações pelos telejornais. A leitura de jornais é, muitas vezes, associada a um capital 

social alto, enquanto assistir à TV é prática compartilhada por todas as classes. Segundo 

Bernardo Kucinski (1998: 96) “a elite dominante é, ao mesmo tempo, a fonte, a protagonista e 

a leitora das noticias”.  

Nesse sentido, é razoável supor que o consumo da televisão exerce efeitos sobre o 

(péssimo) conceito dos espectadores acerca do mundo fora da tela, de acordo com os 

argumentos de Robert Putnam (apud GOMES, 2008: 247). Putnam afirmava que a televisão 

contribuía cada vez mais para o fracasso da democracia participativa - segundo ele, quanto 

mais se assistia à TV, menos o cidadão se engajava civicamente.  

Aponta ainda Bourdieu (1997) que a televisão detém o monopólio sobre a formação da 

cabeça da maior parte da população que não lê nenhum jornal com regularidade. A televisão 

influiria na estruturação e manutenção das atitudes políticas do cidadão comum (mesmo que, 

para muitos, ela não contribua para uma participação democrática eficaz). 

Mesquita (2008) ressalta ainda que a televisão é considerada como meio que 

potencialmente pode influenciar mais as pessoas que se interessam menos por política, 

criando um efeito de “encapsulamento”: 

 

Essa mídia é menos seletiva em termos de audiência do que outros meios de 
comunicação e sua cobertura política atinge a quase a todos, inclusive 
aqueles que não se exporiam a esse tipo de informação em outros meios. 
Além disso, os menos interessados por política seriam aqueles mais 
prováveis de serem influenciados, apesar de a cobertura política chegar mais 
facilmente aos interessados. (MESQUITA, 2008:150). 
 

Segundo Juliana Alves (1992), o telejornalismo em toda a América transmite os 

conteúdos das informações de forma a conduzir mais ao conformismo que à reflexão, 

divulgando dados soltos, em ritmo acelerado, impossibilitando a análise minuciosa do 

telespectador. Etiqueta ou rotula as pessoas envolvidas na política, conduzindo o público a 

simpatizar ou antipatizar com elas, conforme o interesse do agente de divulgação. (ALVES, 

1992: 119). John Thompson (2000: 30) lembra que o escândalo político desvia a atenção do 

público dos problemas de real importância: desemprego, pobreza, fome e guerras civis em 

locais distantes raramente são mencionadas na impressa diária. 

No Brasil, a televisão adquire uma centralidade indiscutível na formação da agenda 

pública. Como aponta Murilo César Ramos (1985), desde período do governo militar, a TV 



passaria por um rápido estágio de crescimento e consolidação, apoiado pela iniciativa 

governamental. De acordo com o autor, o Brasil foi o quinto país do mundo a ter televisão, 

sendo o primeiro da América Latina, com a inauguração da TV Tupi de São Paulo, em 1950. 

Mas foi a partir de 1964, com a ditadura militar, que emergiu a Rede Globo, que, anos mais 

tarde, passaria a ser a virtual monopolizadora da comunicação eletrônica brasileira – tal a 

extensão de seu alcance como ponta de lança do maior conglomerado de mídia do país.  

Ramos (1985: 249) afirma ainda que, do ponto de vista político, a programação da 

Rede Globo, na época da ditadura militar, foi de grande importância para o regime, ao 

consolidar-se como veículo de uma mensagem nacional de otimismo desenvolvimentista, 

possibilitando a legitimação e sustentação do autoritarismo. Foi a partir desse período que o 

telejornalismo da Rede Globo começava a destacar-se através do Jornal Nacional (o primeiro 

telejornal brasileiro transmitido em rede). 

Tendo ido ao ar pela primeira vez em primeiro de setembro de 1969, tornou-se líder, 

posição que ocupa até os dias de hoje. Venício A. de Lima (2001:270) destaca a importância 

desse telejornal como ator político privilegiado e ativo também nos anos de transição para a 

democracia, em momentos como o do Movimento das “Diretas Já” (ao qual a emissora se 

opôs), a campanha eleitoral de Tancredo Neves em 1985 para presidente da república e a 

eleição e o posterior processo de impeachment do presidente Collor de Mello – além de seu 

ativo papel nos pleitos posteriores (por exemplo, em 1994, na extensiva cobertura do Plano 

Real e na indução de seus efeitos eleitorais). 

Num ambiente marcado, portanto, pela primazia televisiva – como claramente se 

encontra o cenário brasileiro -, a cobertura da crise do Mensalão pela TV é crucial para a 

análise de seus efeitos políticos. E, na TV brasileira, nenhum telejornal é mais influente do 

que o Jornal Nacional. A relação entre a cobertura do JN e processos eleitorais já foi estudada 

por vários autores.  

Estudos anteriores apontam que o Jornal Nacional, principalmente durante os períodos 

das eleições presidenciais, dedicou a maior parte do telejornal à cobertura política em 

detrimento de outros acontecimentos nacionais. Nas edições de setembro a dezembro de 1999, 

por exemplo, a maior parte da cobertura realizada por ele foi negativa, concentrando-se em 

corrupção e irregularidades das autoridades políticas (PORTO, 2002: 3). Já durante as 

campanhas eleitorais de 1998, o Jornal Nacional ignorou quase que completamente questões 

importantes, como o aumento do desemprego, a seca no nordeste e até mesmo a própria 

disputa eleitoral (MIGUEL, 1999: 2). 



Dessa forma, torna-se importante entender a atribuição de significados aos 

acontecimentos por meio das linguagens e o papel do jornalismo na construção das 

representações públicas sobre eventos. No nosso caso, é crucial perceber quais foram os 

enquadramentos feitos pelo Jornal Nacional durante o período da crise política de 2005, para 

assim correlacionar a característica desses enquadramentos com a recepção das noticias pelo 

grande público. Pretendemos então, captar e analisar as características do enquadramento das 

notícias do telejornal, como metáforas, palavras-chave, expressões, ironias, sugestões, 

insinuações, substantivos, adjetivos e outros elementos que estejam diluídos no discurso, 

capazes de direcionar uma construção de significados para a opinião pública.  

Poderemos então, analisar a correlação existente entre alguns dados do survey 

realizado em 2006 por José Álvaro Moisés, como o tempo de consumo de televisão, as horas 

dedicadas a assistir o telejornal, a confiança em algumas instituições democráticas, como 

Congresso, o engajamento político dos indivíduos, sua renda e escolaridade com a recepção 

das notícias fornecidas durante a crise política de 2005. Para tanto, utilizaremos algumas 

transcrições e análises realizadas por Venício A. de Lima (2006) em seu livro “Mídia: Crise 

Política e poder no Brasil” durante o período da crise de 2005, complementando com as 

análises de conteúdo feitas por Nuno Coimbra Mesquita (2008) em sua tese de doutorado. 

Além disso, iremos utilizar estudos estatísticos e teóricos desse mesmo autor para observar se 

houve alguma relação entre as notícias fornecidas pelo Jornal Nacional nesse período, e a 

formação da opinião dos cidadãos quanto à eficiência das instituições democráticas. 

 

4 – A cobertura da crise de 2005 no Jornal Nacional e os surveys sobre confiança nas 

instituições 

A análise da agenda do Jornal Nacional realizada por Nunes Coimbra Mesquita (2008) 

durante o segundo semestre de 2005 encontrou a predominância de duas categorias que, 

conjuntamente, correspondem a mais de 85 % das noticias. São as categorias de assuntos 

públicos e variedades. Dentre as noticias referentes a assuntos públicos que o Jornal Nacional 

veiculou, predominaram matérias referentes à crise política. O telejornal apresentou um 

grande número de notícias sobre as CPIs em andamento: a dos Correios, a dos bingos e a da 

compra de votos, também conhecida como a CPI do Mensalão.  

O autor afirma que, apesar de haver um contexto negativo ao se informar sobre as 

irregularidades e ilegalidades cometidas por agentes públicos e privados, a interpretação se 

limitou mais a apresentar denúncias e descrever processo de investigação.  



De acordo com Mesquita (2008), a CPI dos Correios foi o assunto mais presente em 

todas as edições analisadas. Além disso, o telejornal deu ênfase à ligação entre o pagamento 

de propinas a deputados pelo Partido dos Trabalhadores. Nesse sentido, foram mostrados 

tanto as denúncias contra o partido quanto as  discussões internas no mesmo, relacionadas à 

crise. 

A crise de 2005 atingiu grande amplitude na mídia, principalmente no telejornal da 

Rede Globo. Segundo Mesquita, tal fato ocorreu porque as denúncias não se restringiram a 

apenas um fato. Após as primeiras denúncias, foram-se apresentando diversas outras 

acusações e personagens relacionados a irregularidades. (MESQUITA, 2008: 109). O 

telejornal passou a utilizar em suas reportagens o uso de documentos para comprovar a 

veracidade dos fatos noticiados e culpar, assim, aqueles que diziam não ter nem envolvimento 

ou conhecimento do que estava acontecendo; 

 

Sandra Annenberg: A agenda de trabalho do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, revelam 
quais foram as reuniões na casa civil que tiveram a participação do empresário Marcos Valério e 
mostra o quanto dirigentes do PT afastados depois do escândalo do mensalão estavam próximo 
do governo. Para a oposição, a agenda põe em dúvida as declarações de José Dirceu de que ele 
desconhecia as ações da executiva do Partido dos Trabalhadores. (MESQUITA, 2008: 117). 
 

O enquadramento das notícias oferecidas pelo Jornal Nacional durante esse período da 

crise de 2005 teve ênfase nas pessoas e na relação que cada indivíduo teve com as situações 

noticiadas. Exemplos claros dessa tendência foram reportagens feitas sobre a aquisição de 

emprego, no BMG, pela ex-esposa de José Dirceu, Maria Ângela Saragoça. Em seguida, 

noticiaram-se inúmeras vezes o fato de o irmão do ex-presidente do PT, José Genoíno, ter 

sido flagrado com dólares na cueca em um aeroporto. Entrevistas com Marcos Valério, 

Roberto Jefferson e outros envolvidos no “esquema do Mensalão” ganhavam destaque na tela 

do telejornal.  

Apesar de serem exceções ao “escândalo do Mensalão”, dois outros envolvimentos 

com corrupção foram noticiados repetidamente pelo Jornal Nacional: primeiro as denúncias 

de corrupção envolvendo o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, que chegou a ser preso, em 

seguida, no inicio de setembro de 2005, o escândalo relativo ao pagamento de propina para 

liberar a concessão de um restaurante da Câmara feita por Severino Cavalcante, presidente da 

mesma – caso que ficou sendo noticiando por cinco dias. São ilustrativos os comentários de 

Franklin Martins: 

 



Depois da entrevista do dono do restaurante, Severino Cavalcanti não tem mais condições de 
presidir a Câmara de Deputados. Tudo bem, o empresário não apresentou provas documentais 
do pagamento de proprina, mas o depoimento foi extremamente convincente e tem cheiro de 
verdade. Ninguém dúvida de que nos próximos dias as provas, cheques e extratos bancários 
estarão à disposição de todos. Severino acabou. (MESQUITA, 2008: 121). 
 

Dessa forma, nota-se que os noticiários fornecidos, de julho a dezembro de 2005, pelo 

Jornal Nacional, estavam carregados de informações negativas sobre o campo da política.  

Isso leva a crer, em um primeiro momento, que a quantidade de notícias negativas oferecidas 

pode ter sido uma variável relevante no processo de abalo da confiança dos cidadãos na 

democracia e nas instituições democráticas. Mesquita (2008: 113) sustenta que, se somadas às 

notícias do Mensalão a essas outras noticias de corrupção, chegamos a mais de 70 % de 

notícias negativas sobre o campo político. Abaixo, no gráfico, aponta-se a evolução das 

notícias durante as semanas: 

 

Gráfico 1.1 Evolução das notícias durante as semanas no Jornal Nacional 

 

 

O autor aponta que o fato de a grande maioria dos enquadramentos dizem respeito ao 

temático (90,2 %), e não ao estratégico (9,8 %), conduziria a uma abordagem mais cínica em 

relação a indivíduos, não às instituições. A fala do comentarista Arnaldo Jabor caminharia 

nesse sentido: 

“ Nunca ouvimos tanta desculpa esfarrapada: 
_ “Não eu não sabia de nada. Quem? Meu irmão? Não conheço. Minha ex-mulher? 

Esqueci o nome. 
_ “O Delúbio fez tudo sozinho”. É Dirceu, Berzoini, nunca ninguém viu direito o 

Delúbio. “E nem me lembro da cara dele!”.  
_ “Mas presidente, o senhor também não sabia de nada!?”. 
_ “ Não, Mensalão é folclore.” 
_ “Mas o que é que  tem demais 100 mil dólares na cueca!? É a coisa mais normal, 

cueca é para isso...” 



_ “Qual o problema do banco emprestar 55 milhões sem aval? É um banco amigo, que 
não busca lucro, banco de esquerda”. 

_ “O cadáver do Celso Daniel mudou de roupa sim. Muitos cadáveres se despem. É uma 
coisa comum, é um crime comum.” 

_ “Minha mulher, ela foi ao banco pensando que era o ginecologista, aí pegou 50 mil.” 
_ “Mas meu amigo, o Sr. disse na entrevista, que tinha trazido 3 milhões de dólares de 

Cuba no avião...” 
_ “Não, não é verdade. É que o senhor sabe... eu bebo muito Eu estava bêbado quando 

disse isso ( cantarolando)... eu bebo sim...e vou vivendo...”. 
Companheiros, eu acho que essa gente acha que é nós que estamos de ‘porre’.  Saúde! ( 

e vira um copo encenando uma cachaça). ( MESQUITA, 2008: 121) 
 

A fala irônica de Jabor descreve a maioria dos episódios que ocorreram durante a crise 

do Mensalão e que foram noticiados pelo telejornal da Rede Globo, foi caracterizada como 

uma sucessão de erros e culpas individuais. Em posição minoritária, outros poucos 

comentários irônicos foram feitos no decorrer do período da crise em sentido oposto: em oito 

de setembro de 2005, Franklin Martins afirma que “a imagem da Câmara já está embaixo e 

não pode descer nenhum milímetro mais”.  

Mesquita (2008:128) ressalta que, quando há um enquadramento estratégico nas 

noticias fornecidas pelo telejornal, aparecem sempre atribuições negativas do caráter dos 

políticos, mostrando o interesse pessoal das ações. O telejornal tratou esses temas 

marginalmente, sem apontar falhas efetivas dos mecanismos institucionais existentes. 

Mesquita (2008) critica tal rumo, apontando que, pela importância que o telejornal tem no 

cenário político nacional, ele deveria ter apresentado maiores críticas e apontado as falhas do 

sistema político.   

Por outro lado, Venício A. de Lima (2006) lembra que, mesmo antes da revelação 

pública das cenas de corrupção nos Correios, o enquadramento das notícias fornecidas sobre o 

tema da crise política pelos meios de comunicação deu destaque principalmente à atuação do 

governo Lula e à estrutura interna do Partido dos Trabalhadores (PT), com foco nas relações 

estabelecidas entre seus membros. Segundo ele, a maneira como a grande mídia colocava 

informações relacionadas ao partido expressava uma “presunção de culpa” que, ao longo dos 

meses seguintes, foi se consolidando por meio de uma narrativa própria e pela omissão e/ou 

pela saliência de fatos importantes. 

Assim, como demonstrou Vevila Junqueira da Silva (2008) ao analisar as reportagens 

das algumas revistas impressas (como a Veja, Época e a Carta Capital), Venício A. de Lima 

(2006) também atenta para o uso de uma série de novas palavras ou expressões como 

Mensalão, valerioduto, operação pizza, entre outras, no vocabulário dos meios de 

comunicação. Ele ainda afirma que a grande mídia recuperou dois conceitos clássicos de 



nossa sociologia política, “coronelismo” e “populismo”, para se referir aos acontecimentos do 

período da crise.  

Mesquita (2008), por sua vez, afirma que o tipo de abordagem realizada pelo telejornal se 

limitou a indivíduos e não instituições.  

Identificou-se um conteúdo (agenda-setting) predominantemente negativo 
em relação à política, e uma interpretação ( framing) não negativa. A parte 
negativa encontrada resumiu-se à descrição de agentes públicos e privados 
em comportamentos individuais antéticos e ilegais. A apreciação das 
instituições públicas ou do sistema democrático como um todo em nenhum 
momento foi  passível de caracterização depreciativa. Ao contrário, as 
noticias veiculadas informavam o funcionamento das instâncias 
democráticas, como seus mecanismos de accountability. (MESQUITA, 
2008: 128) 

 

Dessa forma, a conclusão a que Mesquita (2008) chega é que quanto mais se assiste ao 

Jornal Nacional, mais as pessoas tendem a perceber que o problema da corrupção nos últimos 

anos melhorou e melhor avaliam a atuação do governo, dos políticos e dos deputados e 

senadores. Esta controversa conclusão ancora-se num cruzamento de dados da análise das 

notícias do telejornal durante o período da crise com alguns dados do survey  “A desconfiança 

dos cidadãos das Instituições Democráticas” (2006), coordenado por José Álvaro Moisés. 

Mesquita sugere que a taxa de consumo do Jornal Nacional, quando associada a variáveis de 

confiança nas instituições ou maior satisfação com a democracia, apresentou correlações 

positivas. (MESQUITA, 2008: 159).  

Contudo, essa conclusão é incongruente com o cruzamento com outras bases de dados 

e pesquisas anteriores (inclusive aquelas realizadas por José Álvaro Moisés, que apontavam 

que os brasileiros confiavam pouco e avaliavam de maneira critica as principais instituições 

democráticas)? O objetivo deste trabalho é exatamente aprofundar a discussão sobre estas 

relações, esmiuçando os dados do survey realizado por José Álvaro Moisés em 2006. 

José Álvaro Moises (1995) já havia afirmado, em estudos anteriores, que a 

desconfiança e a insatisfação geram distanciamento, cinismo e alienação em relação à 

democracia. Logo, trazendo estas evidências para um diálogo com a questão do presente 

trabalho, se encontrado um conteúdo negativo do telejornal, poderia haver uma associação 

entre se assistir ao Jornal Nacional e se possuir atitudes gerais mais negativas em relação à 

política.  



Surveys realizados por Moisés em 1989, 1990 e 1993 revelaram que a percepção 

negativa das instituições atravessa todos os segmentos de renda, escolaridade, idade, 

chegando a influir na disposição dos cidadãos para participar de processos de escolha de 

governos; e também mostraram que é grande a insatisfação com o funcionamento concreto da 

democracia (MOISÉS, 1995). E resultados semelhantes foram encontrados em survey 

realizado em 2006, coordenado por Moisés e Meneguello (MOISÉS, 2006).  

Mas o que explicaria o fato de que, com o passar dos anos (e, portanto, com a 

consolidação de um regime democrático no país), os indivíduos cada vez mais mostram-se 

insatisfeitos com a democracia? Parte-se aqui da hipótese de que a visibilidade midiática 

centrada no escândalo, quando das coberturas jornalísticas sobre o cenário político, 

econômico e social do país, poderiam ser uma variável importante no processo de 

desconfiança quanto ao funcionamento desse regime. 

Os dados do survey  “A desconfiança dos cidadãos das Instituições Democráticas” 

(2006) indicam que quase 60 % dos brasileiros acreditam que a corrupção aumentou muito 

naquele. No contexto da crise de 2005, em que mais de 70 % das noticias foram dedicadas a 

uma abordagem negativa da política, é razoável supor que, ainda que a mídia não se apresente 

como único fator explicativo para uma descrença generalizada em relação à política, ela 

parece contribuir no que diz respeito a eventos pontuais, como no caso dos picos de descrença 

e desconfiança verificados naquele momento.  

Com o acontecimento da crise política de 2005, visível através de toda cobertura 

oferecida pela grande mídia naquele ano – inclusive pelo Jornal Nacional, telejornal de maior 

audiência do país - seria difícil não associar essa descrença, insatisfação, ou mesmo a 

constatação de que a corrupção aumentou muito naquele último ano, sem levar em conta a 

sistemática abordagem das noticias oferecidas sobre esse tema pelos meios de comunicação. 

A seguir, apresenta-se uma tabela e um gráfico da pesquisa A desconfiança dos cidadãos das 

Instituições Democráticas” (2006), que apontam uma confiança maior na televisão, e uma 

desconfiança acentuada em relação ao Congresso Nacional e aos partidos políticos. 

 

Tabela 1.1.Confiança nas Instituições 

Instituições Privadas (%) Nenhuma Pouca Alguma Muita  Ns/Nr 
Televisão 7,9 34 45,9 11,9 0,2 
Sindicatos 18,6 42,4 29,3 5,5 0,3 
Empresários 26,3 43,4 25,1 2,9 2,2 
Instituições Privadas (%) Nenhuma Pouca Alguma Muita  Ns/Nr 
Bombeiros 2,7 11 32,1 53,2 0,9 
Forças Armadas 9,7 28,6 89,7 21,1 0,9 



Judiciário 13,6 41,7 33 10,9 0,7 
Polícia 18,7 43,1 29,3 8,7 0,2 
Congresso Nacional 26,4 45,5 22,4 4,6 1 
Partidos Políticos 36,6 44 16,9 2 0,4 
Governo 24,9 40,7 28,4 5,8 0,2 
Presidente 23 33,7 31,1 12 0,1 

Fonte: Projeto “A desconfiança dos cidadãos das Instituições Democráticas” (2006) 

 

Moisés (2008) recorda que o déficit de desempenho de governos e a indiferença ou a 

ineficiência institucional diante de demandas sociais, corrupção, fraude ou desrespeito a 

direitos assegurados por lei geram suspeição, descrédito e desesperança, comprometendo a 

aquiescência, a obediência e a submissão dos cidadãos à lei, podendo produzir o desapreço 

dos cidadãos com relação a instituições fundamentais da democracia como parlamentos e 

partidos políticos. 

Além disso, em países com oscilações econômicas, como o caso do Brasil, em que as 

taxas de adesão à democracia têm de conviver com as fortes crises econômicas, vive-se uma 

realidade que contribui claramente para as pessoas desconfiarem, não apenas da democracia, 

mas também do sistema vigente. Cabe lembrar que, durante o período de transição 

democrática, várias crises econômicas eclodiram: no início do governo Sarney, o país sofreu 

mudanças na moeda, por causa dos altos índices de inflação, vários planos foram criados, mas 

não foram suficientes para resolver os problemas econômicos do país, oriundos em parte da 

abertura econômica das décadas anteriores; posteriormente, no início dos anos noventa, 

durante a presidência de Fernando Collor, houve o confisco das poupanças e o envolvimento 

do presidente, parlamentares e outros políticos com corrupção, especialmente com desvio de 

verba pública, e novas crises econômica e política no país levaram ao seu impeachment. 

Em um primeiro momento, observamos que, no survey de 2006, 77 % dos brasileiros 

situam-se entre os grupos de pouco satisfeitos ou nada satisfeitos com o sistema democrático. 

E mais de 50 % dos brasileiros avaliam o Congresso Nacional como ruim ou péssimo. Além 

disso, 78, 5 % dizem-se pouco interessados ou nada interessados por política, e a fonte de 

informação que mais confiam quando se informam sobre política são os meios de 

comunicação (jornais, revistas e televisão), com 81,7 das menções - a televisão é o veiculo 

que mais se confia, com 65,4%. 

 

Tabela 1.2. Avaliação do Congresso Nacional 



 

Fonte: Projeto “A desconfiança dos cidadãos das Instituições Democráticas” (2006) 

 

Tabela 1.3. Fonte de informação que mais confia quando se informa sobre 
política. 

 

 

Fonte: Projeto “A desconfiança dos cidadãos das Instituições Democráticas” (2006) 

Ou seja, uma reconsideração dos dados capturados por Moisés neste survey, e seu 

cotejamento a pesquisas anteriores e outras fontes bibliográficas, aponta para o fato de que os 

meios de comunicação, especialmente a televisão, são fontes fundamentais para a formação 

de opinião no campo político. Num contexto de grande alcance social deste meio – e de, como 

apontado anteriormente, coberturas sistematicamente negativas sobre a política, como ocorreu 

em 2005 -, é legítimo lançar dúvidas razoáveis sobre as conclusões de Mesquita (2008), no 



sentido de que haveria uma correlação positiva entre assistir ao Jornal Nacional e apresentar 

melhor avaliação da atuação do governo. 

Se a confiança política dos cidadãos depende da coerência das instituições, se seu 

funcionamento determina a medida dessa confiança e se o conhecimento público desse 

funcionamento se dá pela cobertura da mídia, o tipo de enquadramento dado pelo Jornal 

Nacional à crise de 2005 representa uma variável que não pode ser desconsiderada do déficit 

de confiança nas instituições apontado por Moisés no ano seguinte.É verdade que os meios de 

comunicação não podem tudo e devem ter relativizada sua capacidade de influência direta 

sobre a sociedade – mas, negar que exista alguma influência é tão simplista como imaginar 

que essa é a única fonte de constituição das posições majoritárias na opinião pública. 

 

5. Conclusão: 

 

Durante todo esse estudo procuramos discutir o papel de agendamento da mídia 

televisiva no decorrer da crise política de 2005 (em especial realizado pelo telejornal da Rede 

Globo, o Jornal Nacional) e analisar se os enquadramentos de algumas notícias fornecidas por 

ele durante esse período se relacionam com a intensificação da descrença dos eleitores nas 

instituições políticas do país. Pressupomos que esse telejornal colaborou, juntamente com 

outros veículos da mídia impressa, durante o período da crise de 2005, para que os cidadãos 

desconfiassem ainda mais do funcionamento do Congresso Nacional e embasou as reflexões 

dos cidadãos brasileiros quanto às instituições democráticas.  

Para tanto nos utilizamos da literatura produzida sobre o tema após essa crise, com 

destaque para os estudos feitos por Mesquita (2008) e Lima (2006). Utilizamos os dados do 

survey realizado por José Álvaro Moisés durante o ano de 2006, não deixando de lado outros 

dados estatísticos, produto de surveys anteriores feito por Moisés (1995) que apontam a 

percepção que os cidadãos têm da democracia e de seu funcionamento. 

Destacamos que, no Brasil, a imprensa esteve sempre presente em momentos 

relevantes da política nacional e que nas últimas décadas a maior parte da informação política 

recebida por milhões de brasileiros provém de conteúdos midiáticos, em especial da televisão 

- que se consolidou como o maior veículo de comunicação, tendo a Rede Globo um papel 

preponderante, já que é a maior rede de emissora de televisão do país..   

Ao apoiarmos nos argumentos de Venício Lima (2006: 56), observamos que a mídia 

passou a exercer algumas funções tradicionais que antes eram desempenhadas pelos partidos 



políticos. Como apontou Aldé (2001) a mídia contribui para a construção da agenda pública, 

gera e fornece informações públicas, atua como agente fiscalizador das ações do governo, 

também exerce a críticas das políticas públicas e muitas vezes canaliza as demandas da 

população.  

Além disso, notamos com esse trabalho que ela interfere na construção da agenda 

política e seus enquadramentos podem, em determinados contextos, constituir peça 

fundamental para a percepção que os cidadãos têm da política, em geral, e do jogo eleitoral, 

mais especificamente. Logo, a análise empregada acerca dos noticiários fornecidos pelo 

Jornal Nacional revelou que de julho a dezembro de 2005, eles estavam carregados de 

informações negativas sobre o campo da política.   

Isso aponta, após análise dos dados do survey de Moisés (2008), e com base na 

literatura sobre o tema, que a quantidade de notícias negativas oferecidas pode ter sido uma 

variável relevante no processo de abalo da confiança dos cidadãos na democracia e nas 

instituições democráticas. 

Mostramos com base nos estudos de Silva (2007) e Thompson (2000) que  não é regra 

que escândalos destruam a reputação e enfraqueçam a confiança, mas eles têm o potencial 

considerável de fazer isso. Não obstante, lembramos que os próprios meios de comunicação, 

ao mesmo tempo em que imergem no escândalo e confundem-se eles próprios com a 

dinâmica dos acontecimentos, colocam-se como agentes externos, capazes de fazer 

julgamentos por vezes moralizadores, assim como arriscar prognósticos e apontamento de 

consequências.  

Dessa forma, observamos como as denúncias que circulavam sobre as investigações 

do “Mensalão” no Congresso Nacional dominaram inteiramente o noticiário da grande mídia. 

Estudos e pesquisas apontam que o Jornal Nacional da Rede Globo chegou a ter mais de dois 

terços de seu tempo dedicado exclusivamente à crise política. (LIMA, 2006: 18 ). Sabendo 

que grande parte das impressões que a sociedade passa a ter dos atores políticos deriva do 

tratamento que estes recebem dos meios de comunicação, o estudo da confiança e 

desconfiança das instituições democráticas está associado diretamente ao papel que a mídia 

vem exercendo nos últimos anos no cenário político do país.  

Poderíamos, assim, dizer que a cobertura midiática, consciente ou inconscientemente, 

acabaria contribuindo para o “esvaziamento” de credibilidade das instituições, principalmente 

durantes os escândalos políticos, abalando a reputação e a confiança. E poderia, ainda, estar 

associada, cada vez mais, com a diminuição da participação política e do engajamento cívico 

dos brasileiros, nos últimos vinte e cinco anos de democracia no Brasil. 



 Os argumentos apontados nesse trabalho buscam contribuir para compreendermos 

como, nas últimas décadas, os meios de comunicação, em especial a televisão, têm se tornado 

centrais para a política. Se, nos últimos anos, a satisfação com o sistema democrático do país 

tem se mostrado cada vez mais negativa, e os cidadãos, desconfiam cada vez mais do 

funcionamento do Congresso Nacional, dos partidos políticos, é fundamental apontar que a 

mídia tem algum peso nesse processo, já que a maior parte das informações obtidas sobre o 

funcionamento dessas instituições é proveniente dos meios de comunicação. 

É suficiente constatar isso? Provavelmente é necessário ir além da constatação -  

precisa-se reverter esse cenário. As soluções apontadas para isso são inúmeras, desde uma 

maior transparência dos órgãos e instituições públicas, sobre seu funcionamento, até a maior 

participação e engajamento cívico dos cidadãos. Mas esta discussão demanda novos estudos, 

cujo aprofundamento investigativo seria dificultado pelas especificidades do presente trabalho 

de conclusão de curso. Mas os apontamentos aqui realizados constituem passos úteis para esta 

agenda de futuras investigações.  
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