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Resumo 

Considerando o poder exercido pela mídia nas democracias contemporâneas, essa 

pesquisa teve como objetivo geral diagnosticar os aspectos marcantes da cobertura midiática 

das eleições de 2010 no Brasil, tendo como preocupação específica verificar a presença do 

tema gênero nesse processo. Para tanto, foi definido como objeto de pesquisa empírica o 

jornal O Estado de São Paulo, de circulação nacional. Levando em conta que a eleição 

presidencial de 2010 contou com a participação de duas candidatas mulheres, Dilma Rousseff 

(PT) e Marina Silva (PV), buscamos identificar neste contexto a forma com que essas foram 

retratadas pela mídia e, principalmente, se o gênero dos candidatos interferiu na cobertura das 

eleições. Para isso, foram coletados os dados do primeiro caderno do jornal por meio da 

técnica “Análise de Conteúdo” e utilizado o software SPSS para processar os dados. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Eleições, gênero, análise quantitativa, mídia impressa. 

 

                                                           
1
 ¹Essa pesquisa faz parte de um projeto mais amplo denominado Cultura política, gênero e eleições 

presidenciais no Brasil de 2010, que tem apoio do CNPq. 
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Introdução 

A mídia é um dos principais instrumentos de comunicação contemporânea no processo 

eleitoral, pois é por meio desta que se formulam e definem os temas que serão objetos de 

discussão e debate político. De acordo com Emerson Cervi (2003), a mídia não determina 

unilateralmente a vontade dos eleitores, nem “como” eles pensam, mas influência 

substantivamente “sobre” o que os eleitores pensam. 

A par disso, a mídia tem papel fundamental na disseminação das representações da 

realidade socioeconômica. Desse modo, vários estudos demonstram que homens e mulheres 

sempre têm sido representados pela mídia conforme estereótipos culturais que, por sua vez, 

reproduzem os papéis sexuais tradicionais atribuídos aos dois gêneros (MIGUEL e BIROLLI, 

2005; FINAMORE e CARVALHO, 2006). 

Apesar do grande interesse pelo assunto manifestado por pesquisadores, o poder que a 

mídia exerce na política ainda é relegado a uma posição de tema coadjuvante nas pesquisas. 

(MIGUEL, 2000). Segundo Miguel: 

A mídia tem sido tradicionalmente “uma presença invisível” na 

literatura política, a influência dos grandes monopólios de informação, por 

outro lado, é sensível nas campanhas políticas brasileiras, quando estes 

demonstram um poder de articulação e definição da agenda política em 

paralelo. 

Para corroborar, o Instituto Patrícia Galvão por meio de pesquisa sobre as eleições de 

2011, chegou à conclusão de que: 

A imprensa pode contribuir tanto para levantar temas para debate 

como para suprimir temas que, por não serem considerados de interesse ou 

por não comportarem “novidades”, ficam de fora da cobertura. É o que 

ocorre com a pauta sobre mulher e política, que tem recebido um olhar 

jornalístico pontual e sem necessário aprofundamento. 

Considerando essas reflexões e o fato de que as eleições de 2010 foram marcadas pela 

presença de duas fortes candidaturas femininas, Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PV), - e 

uma delas com chances de ser a primeira mulher a presidir o executivo no Brasil, como de 

fato comprovou o resultado das urnas. - essa pesquisa objetivou analisar tanto alguns aspectos 

gerais da cobertura midiática dessas eleições quanto diagnosticar a maneira como as 

candidatas mulheres foram tratadas. 
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Esperava-se para este pleito que temas vinculados à equidade de gênero, participação 

feminina na disputa política e políticas públicas direcionadas aos direitos das mulheres 

estivesse no centro deste debate. Chegou-se a conclusão de que a cobertura do meio midiático 

escolhido para pesquisa esteve significativamente voltado para aspectos do cotidiano da 

campanha. Pouco se falou dos planos de governo e do tema gênero. Jacira Viera, pesquisadora 

e diretora-executiva do Instituto Patrícia Galvão, aponta a ausência de matérias que 

estimulariam à participação feminina na política, segundo esta “foi um tema quase ignorado, a 

imprensa garantiu apenas espaço residual”. 

Além disso, observou-se que o campo jornalístico é dominado por homens, seja como 

autores de textos jornalísticos, seja como fontes utilizadas para compor o argumento das 

noticias veiculadas. 

Objetivos 

Esta pesquisa teve como objetivo geral diagnosticar os aspectos marcantes da 

cobertura midiática das eleições de 2010, tendo como preocupação específica verificar a 

presença do tema geral nesse processo. Para tanto, foi definido como objeto de pesquisa 

empírica o jornal O Estado de São Paulo, por ser de circulação nacional. Sendo assim, por 

meio dessa objetivou-se: 

 Verificar se a presença de duas mulheres entre os três principais candidatos 

presidenciais conseguiria trazer ao debate eleitoral público temas e questões relativas 

às desigualdades de gênero e temas feministas; 

 Diagnosticar o tratamento conferido às candidaturas de Dilma Rousseff, José Serra e 

Marina Silva pelos textos jornalísticos; 

 Diagnosticar os elementos marcantes da cobertura midiática do processo eleitoral. 

Desenvolvimento: materiais e método 

Metodologia: 

A metodologia utilizada nesta pesquisa baseou-se nos trabalhos de Emerson Cervi 

(2003) sobre mídia e eleições. Deste modo, utilizamos a chamada “Análise de Conteúdo”, que 

quantifica os dados das matérias em diversas variáveis segundo um livro de códigos (ANEXO 
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1). A coleta de dados foi feita em todos os textos do jornal em que os nomes dos candidatos 

eram citados literalmente. 

Com isso, monitorou-se o jornal O Estado de São Paulo – primeiro caderno- de 

circulação nacional, no período de 06 junho a 31 outubro de 2010, que corresponde ao 

intervalo de cobertura oficial das eleições. Deste modo, foram analisadas as seguintes 

variáveis: a) o tratamento (valência) conferido às candidaturas pelas matérias de jornal 

consideradas, de acordo com a classificação: positiva, neutra, negativa e equilibrada; b) as 

temáticas (geral e específica) contidas nas matérias jornalísticas que tratavam das eleições; e 

c) finalmente, o gênero daqueles que constituem o campo político jornalístico. Para esse 

último, coletamos dados sobre o gênero das autorias das entradas jornalísticas (reportagem, 

artigo, coluna assinada, fotos, editorial, carta de leitor) e o gênero das fontes citadas e 

consideradas na composição da informação ou do argumento contido nas matérias, de acordo 

com sua origem (sistema político, sociedade civil etc.). 

Esses dados contabilizaram o total de 2.610 entradas, referentes aos três principais 

candidatos do pleito de 2010: Dilma Rousseff (PT), José Serra (PSDB) e Marina Silva (PV). 

Primeiramente, as variáveis foram formatadas na planilha do Excel, e seguidamente, foram 

transpostas no software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) pelo qual foram 

processados os dados que resultaram em tabelas que foram analisadas e possibilitaram o 

exame quantitativo das informações obtidas. 

Gênero e Política: o que diz a teoria política feminista 

Várias teóricas feministas compreendem que as diferenças nos comportamentos de 

homens e mulheres e sua maior ou menor presença na política se devem a maneira como os 

espaços público e privado foram definidos pelos teóricos dos Estados modernos. Conforme 

Carole Pateman (1996), a teoria liberal, fundamental naquela construção, foi marcada pelo 

patriarcalismo, pregando a exclusão das mulheres do espaço público. Sendo assim, as 

mulheres foram excluídas do status de individuo livre e racional e consideradas um ser 

“subordinado pela natureza”, não podendo participar da vida pública. 

Para Young (1996), o monopólio ou predominância de determinado grupo no espaço 

público, tipicamente aquele composto por homens, brancos e burgueses, resulta da ideia de 

que este seria portador, por excelência, de uma razão imparcial. A imparcialidade é uma das 

características fundamentais que os indivíduos que frequentam o espaço público devem ter. 
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Sendo este um espaço habitado pela razão, lógica, e objetividade, e portando dominado pelos 

homens. Já o espaço privado seria habitado pela emoção, afetividade, desejo, sendo típico das 

mulheres e de grupos étnicos não ocidentais ou brancos. Segundo essa autora, 

Imparcialidade designa um ponto de vista da razão que fica à parte 

de quais quer interesse e desejos. Não ser parcial significa ser capaz de 

enxergar o todo, de ver como todas as perspectivas e interesses particulares 

em dada situação moral se relacionam mutuamente de um modo que, por 

causa de sua parcialidade, cada perspectiva não pode ser vista a si própria
2
. 

No pensamento político ocidental, o homem representa a razão, a imparcialidade, os 

interesses em comuns; já as mulheres são movidas pelo desejo, pela emoção, pelos interesses 

particulares e por isso são excluídas da “racionalidade moral”, uma vez que “não são 

objetivas”. Sobre isso, Iris Young retrata ainda em seu ensaio que “o desejo dos homens pelas 

mulheres” pode acabar ameaçando a objetividade dos homens, o domínio racional e que as 

mulheres “como guardiãs do reino privado” devem “garantir que os impulsos dos homens não 

os afastem da universalidade”. 

A política liberal exerceu grande influência na construção e fixação de conceitos que 

restringiram ao papel feminino atuação relevante no âmbito privado. Esta se baseia na 

naturalização das relações familiares, entre homem e mulher, sendo do “patri” o poder 

principal e, isto se reflete na política, pois o poder político somente pode ser exercido por 

indivíduos adultos, livres e iguais. Um problema explícito na teoria liberal, porque essa 

definição de indivíduo se restringia apenas ao homem, branco e ocidental, assim, excluindo 

primordialmente as mulheres e outros grupos. O quadro que se apresenta, portanto, é a 

hierarquização tanto na esfera pública como na esfera privada, ambas comandadas pelo 

homem, o detentor do poder. 

Para explicar e trazer ao debate estes problemas, as teóricas feministas propõem o uso 

do gênero como categoria analítica, que ajuda a compreender como os papéis de homens e 

mulheres são socialmente e relacionalmente construídos, definindo as características e 

atitudes que são consideradas femininas ou masculinas, podendo se manifestar com variações 

de uma cultura a outra, ou de um período histórico a outro
3
. 

                                                           
2
 YOUNG. A imparcialidade e o público cívico: Algumas implicações das críticas feministas da teoria moral e 

política. In: BENHABIB, Seyla. CORNELL, Drucilla (Cord.). Rio de Janeiro: Rosa dos tempos LTDA. 1987. 

p.p 66-86. 
3
 PUELO, Alicia H. Introducción al concepto de gênero. IN: PLAZA, Juan F; DELGADO, Carmen (Eds.). 

Género e comunicación. Espanha: Editorial Fundamentos.2007. p. 13-29 



6 

 

Desse modo, o uso dessa categoria, para Joan Scott, 

[...] tornará as mulheres visíveis como participantes ativas e criará 

uma distância analítica entre a linguagem aparentemente fixa do passado e a 

nossa própria terminologia. Além disso, essa nova história abrirá 

possibilidades para a reflexão sobre atuais estratégias políticas feministas e o 

futuro (utópico), pois ela sugere que o gênero deve ser redefinido e 

reestruturado em conjunção com a visão de igualdade política e social que 

inclua não somente o sexo, mas também a classe e a raça
4
. 

A proposta de Scott é a rejeição do caráter fixo e ahistórico do gênero como categoria 

apenas binária. Ela propõe que identifiquemos os processos matérias e simbólicos implicados 

neste fenômeno, ou seja, implicados na construção diferenciada e hierarquizada dos papéis 

femininos e masculinos. Iris Young pondera que o que as teóricas feministas vêm 

apresentando é uma “esmerada argumentação”, demonstrando que “excluir a mulher da vida 

pública e da política moderna contradiz a premissa democrática liberal da emancipação e 

igualdade universais” (YOUNG. 1987. P. 67). 

Resultados e Discussões 

A apresentação dos dados dessa pesquisa está dividida em três itens. O primeiro item 

traz os dados dos elementos gerais que marcaram a cobertura das eleições pelo O Estado de 

São Paulo: o tema que predominou nos textos jornalísticos, o tipo de formato de entrada no 

qual as eleições foram abordadas e o enquadramento predominante da cobertura eleitoral 

pelos textos jornalísticos. No segundo item apresentamos dados que mostram como os três 

principais candidatos foram tratados pelos textos jornalísticos. Finalmente, no terceiro item 

apresentamos dados que mostram a presença dos gêneros nos textos jornalísticos, tanto no que 

se refere à autoria das materiais quanto ao que se refere às fontes utilizadas para compor a 

notícia jornalística. 

1. COBERTURA GERAL 

A tabela 1 apresenta os tipos de entradas nas quais se distribuíram os textos 

jornalísticos que trataram das eleições: 

  

                                                           
4
 SCOTT, Joan. Gênero uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade. Porto Alegre, vol. 20, n° 

2, jul./dez. 1995, p. 71-99 
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Tabela 1 – Frequência do formato das entradas presentes no Jornal o Estado de São Paulo 

(Junho/Outubro de 2010) 

Tipo de matéria noticiosa Frequência % 

 Chamada de 1° página 201 7,7 

Reportagem 1463 56,1 

Foto 289 11,1 

Coluna assinada 178 6,8 

Artigo Assinado 87 3,3 

Editorial 57 2,2 

Carta do leitor 335 12,8 

Total 2610 100,0 

Observamos que, do total válido de entradas, tivemos um predomínio maior de 

reportagens, com 56,1% das entradas direcionadas ao pleito de 2010. Em seguida, aparece a 

carta do leitor, com 12,8 %. Os outros formatos ocupam um total de 31,1% do jornal. Como 

se nota, as colunas e artigos assinados possuem pouco peso no tratamento geral das eleições 

pelo jornal em questão. 

A tabela 2 apresenta os temas presentes nos textos jornalísticos que abordaram o pleito 

eleitoral: 

Tabela 2 – Frequência dos principais temas gerais - assunto que predomina nas entradas do 

jornal O Estado de São Paulo (Junho/Outubro de 2010) 

Temas tratados nos textos jornalísticos Frequência % 

Campanha eleitoral 1890 72,4 

Político-institucional 223 8,5 

Economia 49 1,9 

Política Social 39 1,5 

Infraestrutura e meio ambiente 36 1,4 

Violência e segurança 11 ,4 

Ético moral 139 5,3 

Política para esporte 7 ,3 

Cultura e variedades 13 ,5 

Política Estadual/Nacional 2 ,1 

Política Internacional 15 ,6 

Política para mulheres 12 ,5 

Temas feministas 45 1,7 

Outros 129 4,9 

Total 2610 100,0 

Nas análises com a variável “tema geral”, notou-se que parte expressiva das matérias 

tratou da campanha eleitoral em si, com 72,4 %. Isso revela que a cobertura dada pelo jornal 

não privilegiou a discussão de programas de governo. Outros dois temas que apareceram de 

maneira considerável foi noticias de caráter político-institucional (8,5%) e ético moral (5,3%). 



8 

 

Chamamos a atenção para o fato de que a presença de duas candidatas femininas neste pleito 

não determinou a entrada de temas feministas, aparecendo em apenas 1,7% das entradas 

totais, ou políticas para mulheres, que apareceu em 0,5 % das entradas totais. 

A tabela 3 desagrega os dados dos temas gerais para temas específicos aqueles 

relacionados, mostrando quais aspectos da campanha foram mais abordados: 

Tabela 3 - Frequência “Tema específico” – assunto que predomina nas matérias do Jornal O 

Estado de São Paulo (Junho/Outubro de 2010) 

Principais temas específicos Frequência % 

Campanha eleitoral (pesquisas) 190 7,3 

Campanha para presidente/governador 1613 61,8 

Denúncias/defesas formais na justiça eleitoral contra o 

adversário 
87 3,3 

Governo do Estado/Brasil 43 1,6 

Governador/Presidente 74 2.8 

Partido ou instituições políticas 42 1,6 

Política econômica (crescimento, planejamento, incentivo) 31 1,2 

Corrupção e má gestão do dinheiro público 120 4,6 

Participação política das Mulheres 8 0,3 

Aborto 36 1,4 

União Civil/homossexualidade 2 ,1 

Demais Temas 317 15,38 

Total 2106 100,0 

Chamamos o desmembramento do tema geral em temas específicos, que são referentes 

ao um maior detalhamento dos assuntos que predominam nas matérias jornalísticas. Este tema 

contou 57 assuntos específicos que foi desmembrado 14 temais principais. 

Em análise preliminar notou-se que os temas relacionados à própria campanha 

eleitoral, como as pesquisas eleitorais e o cotidiano da campanha presidencial, foram os de 

maior debate nas matérias do Jornal. Isto demonstra que ainda se foca em acontecimentos, 

independente da relevância política, e não nos debates dos planos de governo. Outro fato de 

destaque, é que quando houve a apresentação de assuntos ligados aos planos de governo e a 

projetos estes foram de cunho econômico, todavia, ainda são menores em comparação as 

discussões que envolviam os próprios partidos políticos ou instituições. Já as questões 

relacionadas a temas femininos e temas polêmicos não são objetos de discussão nas 

campanhas eleitorais, sendo os de menores entradas no jornal, o que representa que não são 

considerados relevantes para serem discutidos com maior frequência.  
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A tabela 4 apresenta a relação entre temas abordados e tipo de entrada: 

Tabela 4 – Frequência do tema geral de acordo com o tipo de matéria presente no Jornal O 

Estado de São Paulo (Junho/Outubro de 2010) 

Tema Geral 

Tipo de matéria noticiosa 

Total Chamada 

de 1° 

página 

Reportag

em 
Foto 

Coluna 

assinada 

Artigo 

Assinado 
Editorial 

Carta 

do 

leitor 

 

Campanha 

eleitoral 
151 1059 248 124 59 29 220 1890 

Político-

institucional 
15 122 5 26 7 7 41 223 

Economia 4 20 2 1 6 7 9 49 

Política Social 2 24 2 3 2 0 6 39 

Infraestrutura e 

meio ambiente 
3 25 1 1 0 3 3 36 

Violência e 

segurança 
1 7 0 1 1 1 0 11 

Ético moral 15 78 10 7 4 6 19 139 

Política para 

esporte 
0 3 0 0 1 0 3 7 

Cultura e 

variedades 
0 9 3 0 1 0 0 13 

Política 

Estadual/Nacion

al 

0 2 0 0 0 0 0 2 

Política 

Internacional 
1 8 0 2 1 0 2 15 

Política para 

mulheres 
0 10 1 0 0 0 1 12 

Temas 

feministas 
4 28 5 3 2 0 3 45 

Outros 5 68 12 10 3 3 28 129 

Total 201 1463 289 178 87 57 335 2610 
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Tabela 5 – Frequência to tema específico presentes nos formatos das matérias presentes no 

Jornal O Estado de São Paulo (Junho/ Outubro de 2010) 

Principais temas 

específicos 

Chamada 

de 1° 

página 

Reportage

m 

Fot

o 

Coluna 

assinad

a 

Artigo 

Assinad

o 

Editor

ial 

Carta 

do 

leitor 

Total 

Campanha eleitoral 

(pesquisas) 
22 106 19 9 13 2 19 190 

Campanha para 

presidente/governador 
121 893 227 112 45 24 119 1613 

Denúncias/defesas 

formais na justiça 

eleitoral contra o 

adversário 

8 60 2 3 1 2 10 87 

Governo do 

Estado/Brasil 
3 19 0 6 1 4 10 43 

Governador/Presidente 5 41 0 7 3 2 16 74 

Partido ou instituições 

políticas 
5 21 2 7 0 0 7 42 

Política econômica 

(crescimento, 

planejamento, incentivo) 

2 13 1 1 4 5 5 31 

Corrupção e má gestão 

do dinheiro público 
14 71 6 5 3 4 17 120 

Participação política das 

Mulheres 
0 3 1 2 0 0 2 8 

Aborto 4 25 3 1 2 0 1 36 

União 

Civil/homossexualidade 
0 1 1 0 0 0 0 2 

Demais Temas 17 210 27 25 15 14 129 364 

TOTAL GERAL 201 1463 289 178 87 57 335 2610 

Verificam-se com as tabelas 4 e 5, que o tema “campanha eleitoral” ganhou mais 

destaques em todos os formatos noticiosos presentes no jornal, principalmente, como 

chamadas de primeira página, reportagens e editoriais. Isto representa que, independente do 

formato, o foco de todo o jornal é acompanhar o dia-a-dia da campanha, o que acaba por 

refletir, nos próprios leitores, já que fatos relacionados à campanha eleitoral foram os temas 

mais discutidos por eles. De modo contrário, juntando os temas “políticas para mulheres” e 

“temas feministas”, os leitores expressaram-se apenas 4 vezes em relação a esses temas, 

enquanto que o próprio jornal não se manifestou em seu editorial nenhuma vez. 

A tabela 6 apresenta dados referentes ao tipo de enquadramento conferido à cobertura 

eleitoral para a campanha. Aqui, então, consideramos apenas as reportagens para identificar 

qual foi o enquadramento que elas deram à cobertura eleitoral. Para definir o tipo de 

enquadramento, os textos lidos foram classificados, de acordo com seu conteúdo, na seguinte 

tipologia: a) corrida de cavalos, quando o tema central da reportagem foi à disputa entre os 
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candidatos, dando ênfase a quem está ganhando ou perdendo; b) personalista, quando a ênfase 

da reportagem estava nas características pessoais do candidato; c) temática, quando o 

conteúdo da reportagem versava sobre programas de governo; d) episódico, quando a 

reportagem relatava acontecimentos da campanha, sem o enfoque característicos dos outros 

três enquadramentos. 

Tabela 6 – Enquadramento das reportagens contidas no Jornal O Estado de São Paulo 

(Junho/Outubro de 2010) 

Enquadramento das noticias Frequência % 

 

Corrida de Cavalos 159 10,9 

Personalista 91 6,2 

Temático 260 17,8 

Episódico 953 65,1 

Total 1463 100,0 

Com a tabela 6, comprova-se então o fato de que a cobertura midiática restringe-se a 

relatar apenas os acontecimentos diários das campanhas, representados pelo enquadramento 

Episódico, com 65,1% das entradas totais de reportagens, seguido do enquadramento 

temático, em que se deu ênfase às plataformas de governo. Nos meses de campanha, pouco 

foi o enfoque em cima do candidato, enfatizando sua vida como atores individuais, 

aparecendo em 6,2% das reportagens. 

Em um olhar mais específico acerca dos “temas feministas”, temos as tabelas 7 e 8 que 

demonstram que o “tema específico aborto” teve a maior frequência entre os temas 

específicos, e em qual formato de matéria este se distribuiu ao longo da cobertura midiática. 

Tabela 7 – Frequência dos temas feministas presentes no Jornal O Estado de São Paulo 

(Junho/Outubro de 2010)  

Temas Feministas Frequência % 

 

Participação política das Mulheres 8 ,3 

Aborto 36 1,4 

União Civil/homossexualidade 2 ,1 

Total 2610 100,0 

Dos temas feministas que apareceram nas entradas dos jornais, 1,4% das entradas foi 

abordado o tema aborto, em seguida, a participação política das mulheres (,3%), e por fim a 

união civil e homossexual (0,1%). De acordo com nossos dados, a temática feminista ganhou 

projeção no final do primeiro turno, ao abordar o tema aborto, sendo retratado com um viés 

majoritariamente religioso. Pode-se constatar, então, que esta cobertura temática baseada em 
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apenas em fatos cotidianos da campanha reforça os argumentos de Emerson Cervi (2003) de 

que a cobertura midiática sobre as eleições no Brasil é extremamente factual. 

Tabela 8- Formato da matéria e tema feministas e tema específico: aborto presente em O 

Estado de São Paulo (Junho/Outubro de 2010) 

Tipos de matérias Temas feministas Tema específico: Aborto 

Chamada de 1° página 4 4 

Reportagem 28 25 

Foto 5 3 

Coluna Assinada 3 1 

Artigo Assinado 2 2 

Carta do leitor 3 1 

Total 45 36 

Esta tabela refere-se ao “Tema Feminista” ao “Tema específico: aborto” e tipo de 

matéria onde aparecem. O tema feminista esteve presente em maior quantidade nas 

reportagens, onde aparecem em 28 entradas, sendo distribuída entre os outros tipos de 

entradas: foto (5 vezes); chamada de 1° página (4 vezes); Coluna Assinada e Carta do Leitor 

(3 vezes); e por fim artigo assinado (2 vezes). Já o tema aborto foi abordado principalmente 

em reportagens (25 entradas), ou seja, 69% das entradas. Os outros tipos de matérias 

apresentaram 31% das entradas. Isto representa que não houve uma discussão aprofundada a 

respeito do tema aborto, pois não houve significativa aparição em um artigo assinado ou uma 

coluna, nas quais especialistas ou pessoas de destaque discutem o tema de forma menos 

generalizada. Demonstra-se, assim, a tendência que anteriormente a teoria já confirmara de 

que a mídia no Brasil se detém a episódios do cotidiano. 

2. COBERTURA DOS CANDIDATOS 

A tabela 9 apresenta os dados que mostram como os candidatos foram tratados pelos 

textos jornalísticos. O termo valência foi utilizado levando em conta a maneira como os três 

candidatos foram retratados nas fontes noticiosas, sendo divididas em positiva, negativa, 

neutra e equilibrada, conforme Anexo 1. 

Tabela 9 - Valência atribuída nas matérias para as três principais candidaturas. 

(Junho/Outubro de 2010) 

Candidato Visibilidade Positiva Negativa Neutra Equilibrada 

Dilma Rousseff 1978 207 561 977 233 

José Serra 1657 222 245 993 197 

Marina Silva 598 111 52 394 41 

Total de entradas 2.067     
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O jornal apresentou, primeiramente, notícias de valência neutras para todos os 

candidatos. Todavia, Dilma Rousseff foi distintamente caracterizada de forma mais negativa 

(561 entradas), enquanto José Serra não possuiu outra valência expressiva e Marina Silva foi 

representada de forma mais positiva (111 entradas). 

Tabela 10 – Visibilidade dos candidatos e variáveis de gênero presentes no Jornal O Estado de 

São Paulo (Junho/ Outubro de 2010) 

Candidato Visibilidade 

Menção 

ao 

gênero 

do 

candidato 

Papéis 

sociais 

associado 

ao 

candidato 

Aparência 

física do 

candidato 

Condições 

emocionais 

do 

candidato 

 

Qualidades 

psicológica

s ou 

caráter 

Dilma 1978 62 38 19 52 62 

Serra 1657 5 5 13 21 60 

Marina 598 16 0 19 21 19 

Total de 

Entradas 
2610 

    
 

A coleta desses dados teve a intenção de diagnosticar possíveis diferenças de 

tratamento dos textos jornalísticos às candidaturas femininas e masculinas. As análises 

referentes a esta tabela foram analisadas de maneira mais completa em outro trabalho de 

análise qualitativa
5
. Aqui apenas apresentamos os dados, salientando que, inicialmente, nossa 

hipótese era de as características físicas das candidatas femininas seriam mais mencionadas 

do que os candidatos masculinos. Conforme mostram os dados, essa hipótese não se 

comprovou se considerarmos a ocorrência dessa variável entre Serra e Dilma. 

A tabela 11 relaciona a visibilidade do candidato ao tipo de entrada: 

Tabela 11 – Menção ao nome do candidato no texto, nos tipos de formatos noticiosos 

presentes no Jornal O Estado de São Paulo (Junho/Outubro de 2010) 

Tipo de Matéria Dilma Rousseff José Serra Marina Silva 

Chamada de 1° página 147 130 35 

Reportagem 1175 1043 395 

Foto 116 130 62 

Coluna Assinada 148 115 37 

Artigo Assinado 75 68 32 

Editorial 48 35 12 

Carta do Leitor 221 135 38 

Total 1930 1656 611 

                                                           
5
 LEMES, Deborah R. Mídia, política e gênero na eleição presidencial brasileira de 2010. Publicado no ano de 

2011 pelo DCS-UEM. Orientadora: Profª. Drª. Carla Cecília Rodrigues. 
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Esta tabela tem como objetivo a análise de qual tipo de formato concentrou a aparição 

do candidato. Os três candidatos em análise têm uma maior visibilidade no texto em 

reportagens. A candidata Dilma Rousseff também teve uma visibilidade significativa na carta 

do leitor, seguido da coluna assinada. Já o candidato tucano apareceu de forma igual em 

Chamadas de primeira página, fotos e carta do leitor. A candidata Marina Silva teve uma 

visibilidade baixa na maioria dos formatos. 

As tabelas seguintes, 12 e 13, relacionam, respectivamente, a visibilidade do candidato 

com o tema tratado nos textos jornalísticos e a visibilidade do candidato com o 

enquadramento da reportagem: 

Tabela 12- Visibilidade do candidato de acordo com o tema geral presente no Jornal O Estado 

de São Paulo (Junho/Outubro de 2011) 

Tema Geral Dilma Rousseff José Serra Marina Silva 

Campanha eleitoral 1408 1284 495 

Político-Institucional 162 107 26 

Economia 40 28 6 

Política Social 28 29 7 

Infraestrutura e meio 

ambiente 
25 23 14 

Violência e 

segurança 
8 10 4 

Ético Moral 88 59 19 

Política para esporte 4 4 2 

Cultura e Variedades 10 7 2 

Política 

estadual/nacional 
2 1 0 

Política 

Internacional 
9 9 3 

Política Para 

Mulheres 
8 8 6 

Temas feministas 42 19 15 

Outros 96 68 12 

Total 1930 1656 611 

Tabela 13 – Visibilidade do candidato nos em noticias presentes no jornal O Estado de São 

Paulo (Junho/ Outubro de 2010) 

Enquadramento Dilma Rousseff José Serra Marina Silva 

Corrida de Cavalos 145 132 76 

Personalista 72 68 26 

Temático 214 198 75 

Episódico 744 645 218 

Total 1175 1048 395 

Nas tabelas 12 e 13 observou-se que a houve uma visibilidade maior dos candidatos 

em temas envolvendo a campanha eleitoral, onde descreveu os fatos da campanha em si, 
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corroborando com o enquadramento das fontes noticiosas, que foram para todos os candidatos 

Episódicos, ou seja, descreveram-se os cotidianos da campanha e a pesquisa eleitoral em si 

(corrida de cavalos). Podemos observar que em seguida há uma maior visibilidade dos 

candidatos em textos que tinha como tema geral a discussão da política institucional, e temas 

envolvendo ética moral. Destaque para as “políticas para mulheres” e “temas feministas”, em 

que houve uma visibilidade maior da candidata Dilma Rousseff, que somando ambas as 

variáveis, teve presente 50 vezes nestes temas. 

A tabela 14 tem a intenção de mostrar com qual candidato o tema aborto era mais 

associado e debatido, enquanto que a tabela 15 busca demonstrar qual a valência do candidato 

presente no texto quando o tema aborta era apresentado. 

A tabela 14 refere-se aos temas feministas e a questão do aborto: 

Tabela 14. – Visibilidade do candidato no título e a frequência de “Temas feministas” e do 

“tema específico aborto” presentes no jornal O Estado de São Paulo (Junho/Outubro de 2010) 

Visibilidade do Candidato Temas Feministas Tema Específico: Aborto 

Dilma Rousseff 18 13 

José Serra 4 5 

Marina Silva 4 3 

Observou-se de maneira geral que o tema feminista e o aborto foram debatidos em 

entradas em que a candidata petista, Dilma Rousseff aparecia, das 36 entradas sobre o tema, o 

tema aborto foi abordado 13 vezes com a presença de Dilma Rousseff. Serra e Marina Silva 

tiveram associados em 5 e 3 vezes, respectivamente. 

Tabela 15 – Valência para os candidatos em entradas sobre o tema aborto presentes no jornal 

O Estado de São Paulo (Junho/Outubro de 2010) 

Valência Dilma Serra Marina 

Positiva 2 1 0 

Negativa 16 4 2 

Neutra 9 12 9 

Equilibrada 6 2 0 

Total 33 19 11 

Quando o tema aborto foi abordado em entradas que a candidata Dilma Rousseff 

estava presente, notou-se uma valência em sua maioria negativa (49%), em seguida o tema 

apareceu quando a candidata foi retratada de forma neutra (27%), depois se apresentou de 

forma equilibrada (18%) e, por fim, de forma positiva (6%). Já com relação ao candidato José 

Serra observou-se que a valência da entrada foi de maioria neutra (63%), em seguida 
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prevaleceu entradas em que o candidato era retratado de maneira negativa, quando o tema 

aborto foi debatido e seguindo essa tendência aparece Marina Silva. 

O quadro geral é que o candidato com maior associação ao tema foi Dilma Rousseff. 

Acompanhando o histórico da campanha, isto se deu pelo fato de ter sido uma questão 

levantada ao final das eleições e por parte da comunidade religiosa, o que influenciou na 

valência negativa para a petista já que houve episódios nos quais essa teve sua posição 

religiosa posta em debate. Além disso, esta situação caracteriza o tema aborto apenas como 

uma discussão religiosa e não como um possível tema feminista a ser debatido em aspectos 

mais aprofundados. 

4.4. AUTOR E TIPO DE FONTES UTILIZADAS NO JORNAL 

Esta análise centrou-se nos autores das matérias escritas e autor das fotos, publicados 

pelos jornais. Analisando também o gênero do autor e o tipo de trabalho exercido por aqueles 

que foram chamados para corroborar e emitir opinião nas entradas. A tabela 15 apresenta a 

distribuição dos gêneros dos autores dos textos jornalísticos que trataram das eleições. A 16 

relaciona o gênero do autor da entrada com o tema nela tratado; a tabela 17 relaciona o tipo 

fonte considerada nos textos jornalísticos com o seu gênero (fonte aqui foi considerada todos 

os personagens citados de modo a compor o argumento da noticia); a tabela 18, finalmente, 

relaciona o gênero dos autores dos textos jornalísticos com o tipo de entrada. Enquanto isso, 

as tabelas 19, 20 e 21 tratam especificamente sobre o gênero na comparação do autor e das 

fontes com os temas feministas, mas centralizado no tema aborto. 

Tabela 15 – Frequência do gênero do autor das noticias no jornal O Estado de São Paulo 

(Junho/Outubro de 2010) 

Gênero Frequência % 

 Mulher 678 32,6 

Homem 1257 60,4 

Ambos 145 7,0 

Total 2080 100,0 

Entradas Perdidas 530 
 

Total 2610 
 

Tabela 16– Gênero do autor da noticia segundo tema geral da fonte noticiosa presente no 

Jornal O Estado de São Paulo (Junho/Outubro de 2010) 

Tema geral 
Gênero do autor 

Total 
Mulher Homem Ambos 

 Campanha eleitoral 505 903 101 1509 
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Político-institucional 61 105 15 181 

Economia 11 24 2 37 

Política Social 8 21 5 34 

Infraestrutura e meio ambiente 5 16 3 24 

Violência e segurança 5 3 0 8 

Ético moral 32 67 11 110 

Política para esporte 2 4 0 6 

Cultura e variedades 2 7 1 10 

Política Estadual/Nacional 1 0 0 1 

Política Internacional 6 7 0 13 

Política para mulheres 4 5 2 11 

Temas feministas 13 24 3 40 

Outros 23 71 2 96 

Total 678 1257 145 2080 

Tabela 17 - Frequência do gênero do autor de acordo com a fonte utilizada no texto contido 

nas matérias do Jornal Estado de São Paulo (Junho/Outubro de 2010)  

FONTE Mulher Homem Total 

Representante do Poder executivo 14 285 299 

Representante do Poder legislativo 14 138 152 

Representante do Poder Judiciário 06 23 29 

Lideranças Partidárias/membros do partido 51 455 506 

Técnicos/especialistas/profissionais/intelectuais 29 205 234 

Representantes de organizações da sociedade civil 08 33 41 

Representantes de Igrejas/religiões 00 54 54 

Cidadão individualizado 31 34 65 

Empresários 00 14 14 

Outros 05 13 18 

Total 158 1254 1412 

Tabela 18 - Gênero do autor de acordo com o formato da matéria presente no Jornal O Estado 

de São Paulo (Junho/Outubro de 2011) 

Gênero 

do 

autor 

Chamada 

de 1° 

página 

Reportagem Foto 
Coluna 

Assinada 

Artigo 

Assinado 

Carta 

do 

leitor 

TOTAL 

Mulher 16 491 13 82 9 67 678 

Homem 26 620 180 92 77 262 1257 

Ambos 11 131 2 0 0 1 145 

TOTAL 53 1242 195 174 86 330 2080 
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Esses dados indicam que o campo do jornalismo político é majoritariamente composto 

por homens, que são os mais presentes como autores das noticias e como fontes citadas e 

consideradas. No que diz respeito a esse último, cabe destacar que a maior parte de fontes 

consideradas nas matérias tem origem no próprio sistema político e que as fontes femininas se 

equiparam as masculinas somente como cidadãos individualizados. Além disso, o maior 

índice de aparição de mulheres como autoras se deve ao fato de que possuem um espaço fixo 

no jornal, que é a coluna assinada. Chamamos atenção, também, ao fato de que, nem em 

assuntos como “políticas públicas para mulheres” ou “temas feministas”, as mulheres são 

chamadas para escrever. 

Tabela 19 – Frequência do gênero do autor de acordo com o tema de acordo com o jornal O 

Estado de São Paulo (Junho/Outubro de 2010) 

Gênero do autor Tema Feminista Tema Específico: Aborto 

Mulher 13 12 

Homem 24 18 

Ambos 3 2 

Total 40 32 

Das 45 entradas em que abordam temas feministas, 24 foram escritas por homens, 13 

entradas foram escritas por mulheres, 3 escritos por ambos os gêneros, e 5 entradas em que o 

gênero do autor não aparece. Esperava-se que neste tema houvesse uma predominância 

feminina, mas a hipótese inicial não se realizou já que o tema em sua maioria foi abordado 

por autores homens. Ao se recodificar a variável “Temas Feministas”, concentrando-se apenas 

no tema aborto, notou-se que o tema aborto também foi debatido por homens mesmo havendo 

uma diferença pequena entre as entradas que foram debatidas por mulheres. Deste modo, tem-

se que mesmo em temas referenciados as mulheres não são essas que expõem os temas, ou 

seja, não há oportunidade do tema ser abordado por uma visão diferente da usual. 

Tabela 20 - Frequência das Fontes Citadas nas matérias em que o tema específico da entrada 

era presente no jornal O Estado de São Paulo (Junho/Outubro de 2010) 

Fonte citadas nas matérias Frequência 

Representante do Poder Executivo 2 

Representante do Poder Legislativo 2 

Representante do Poder Judiciário 0 

Lideranças Partidárias/membros dos partidos 7 

Técnicos/Especialistas/Profissionais/intelectuais 3 

Representantes de organizações da sociedade civil 1 

Representantes de Igrejas/Religiões 17 

Empresários 0 
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Cidadãos Individualizados 2 

Outros 0 

Total 34 

Tabela 21 - Frequência do gênero das fontes citadas nas matérias em que o tema específico 

aborto presente no jornal O Estado de São Paulo (Junho/Outubro de 2010) 

Gênero das fontes citadas Frequência 

Mulher 5 

Homem 29 

Total 34 

A fonte mais utilizada para compor o debate sobre o tema aborto foi os Representantes 

de Igrejas e Religiões (50%), seguido por membros partidários e lideranças partidárias (21%). 

O homem foi o mais chamado para compor o debate sobre o tema aborto, uma vez que 17 dos 

29 indivíduos são representantes de igrejas e religiões. Apenas 5 mulheres foram chamadas 

para compor o debate. Isto demonstra que as mulheres ainda encontram obstáculos para 

debater em meios públicos de abordagem nacional, sendo uma das possíveis causas a 

vinculação da imagem do homem como porta voz do meio público e por isso, detentor de 

opinião mais legítima.  
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Resultados e conclusões 

Após todo o processo de coleta de dados e desenvolvimento da pesquisa, foi possível observar 

que: 

 De modo geral, o jornal tratou os candidatos de forma uniforme. Porém, 

proporcionalmente, Dilma foi retratada de forma mais negativa que Serra, enquanto 

este, de forma mais equilibrada; 

 Quando se analisa os temas, percebe-se que os focos da maioria das matérias eram em 

discorrer sobre os fatos da campanha eleitoral, como corrida eleitoral e fatos simples 

do cotidiano da campanha. Os temas feministas ou relacionados à política para 

mulheres não obtiveram grande visibilidade. Isto acaba por refutar a hipótese inicial de 

que a presença majoritária das mulheres como principais candidatas iriam provocar 

debates sobre a condição da mulher na sociedade brasileira ou explanação sobre 

questões ligadas ao gênero; 

 Os dados apontam que os homens ainda continuam sendo mais creditados para 

escrever e expor suas opiniões sobre política. Isto reforça as estruturas patriarcais da 

sociedade contemporânea. 

 As mulheres não foram selecionadas nem mesmo para compor o debate sobre o 

próprio gênero, já que para “políticas para mulheres” e “temas femininas”, as matérias 

tiveram a autoria em sua maioria compostas de homens. 
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ANEXOS: 

Anexo 1: PESQUISA ELEIÇÕES 2010 - Livro de códigos Jornais 

1 – PESQUISADOR: nome do pesquisador. 

2 – JORNAL: nome do jornal: O Estado de São Paulo 

3 – DATA: data da publicação da noticia 

4 - MATÉRIA indica a numeração sequencial das matérias naquela edição daquele jornal  

5 - FORMATO indica o tipo de matéria noticiosa de acordo com a seguinte classificação: 

CÓDIGO TIPO Explicação 

1 Chamada de 1ª página 

Textos informativos de primeira página com citação de 

um ou mais candidatos a presidente/governador. Conta 

apenas o espaço de texto/imagem. 

2 Reportagem 
Textos informativos e noticiosos produzidos por 

jornalistas/agências a respeito da disputa eleitoral. 

3 Foto 

Imagem fotográfica que normalmente acompanha os 

textos com um ou mais candidatos. Conta-se uma 

aparição por foto. 

4 Coluna Assinada 

Texto interpretativo/opinativo, assinado por articulista 

do veículo ou agência. Normalmente com espaço fixo 

no jornal. 

5 Artigo Assinado 

Texto interpretativo/opinativo, assinado por 

especialista ou figura de destaque. Normalmente nas 

páginas de opinião. 

6 Editorial 

Texto opinativo, em espaço fixo no jornal, sem 

assinatura, que representa a opinião do próprio veículo 

de comunicação. Válido para erratas. 

7 Carta do leitor 
Espaço fixo no jornal, com identificação de leitor, 

opinando sobre as candidaturas. 

 

6 – TÍTULO: transcrever o título da matéria ou, no caso de fotos e infográfico, legenda  

7 – GENERO DO AUTOR DA ENTRADA (1= mulher; 2= homem; 3= ambos) (na 

ausência do autor, deixar em branco) 

8 - PÁGINA número da página. No caso de cadernos que mudam a paginação, transcrever 

também a letra que identifica o caderno, Exemplo: A5. 

9 - POSIÇÃO localização da matéria relativa ao espaço que ocupa na página:  

CÓDIGO TIPO 

1 Página Inteira 

2 Metade Superior 
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3 Metade Inferior 

4 Metade Direita 

5 Metade Esquerda 

6 Quadrante Superior Direito 

7 Quadrante Superior Esquerdo 

8 Quadrante Inferior Direito 

9 Quadrante Inferior Esquerdo 

 

10 - TEMA GERAL relacionado ao assunto que predomina no texto (ver lista ao final) 

11 - TEMA ESPECÍFICO relacionado ao assunto que predomina no texto (ver lista ao 

final). 

12 – ENQUADRAMENTO: aplicado apenas para reportagens. 

CÓDIG

O 
TIPO Explicação 

1 
Corrida de 

Cavalos 

Trata da evolução da campanha como uma corrida entre os 

candidatos, dando ênfase a quem está na frente, avançando ou 

perdendo espaço nas pesquisas eleitorais e estratégias de 

campanha. 

2 
Personalist

a 

Dá preferência aos atores individuais, focalizando a atenção no 

candidato ou em dramas humanos relacionados a ele, deixando 

em segundo plano os aspectos da política institucional. Enfatiza a 

vida dos candidatos, descrevendo suas habilidades, qualidades 

e defeitos. 

3 Temático 

Interpreta posições e propostas dos candidatos sobre aspectos 

substantivos da campanha. Dá ênfase às plataformas 

partidárias ou programas para diferentes temas. Tenta 

contextualizar assuntos da campanha eleitoral, abstraindo-se da 

própria campanha. 

4 Episódico 

Restringe-se a relatar acontecimentos recentes da campanha, 

sem o enfoque característico dos outros três enquadramentos. 

É descritivo e orientado por acontecimentos que geram reações do 

público. Desconsidera aspectos mais amplos do evento. É simples 

relato de fatos ou declarações de candidatos ou não sobre a 

campanha. 

A partir de PORTO, M. (2000). 

 

13 - RESUMO/LEGENDA breve texto que deve complementar informações que não 

constam no título da entrada: (Máximo de 140 toques. Em caso de foto, o resumo será o 

mesmo do título). 

14 – VISIBILIDADE DO NOME DO CANDIDATO TÍTULO E SUBTÍTULO (0 = 

ausência 1 = presença) - Se cita ou não o candidato no título da entrada.  

a) na ausência, colocar o “0”; b) considerar apenas o nome do candidato. Por exemplo: 

Dilma, Serra, José Serra, Dilma Rousseff, Marina, Marina Silva. Ou seja, não 
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considerar: “candidata do PT, candidato tucano, candidata verde etc.”; c) para 

indicar visibilidade, vamos contar também o subtítulo, considerar quando o nome do 

candidato aparecer nos subtítulos).  

15 - VISIBILIDADE DO NOME CANDIDATO TEXTO (número de citações do 

candidato na entrada. Em caso de foto ou ilustração, conta-se uma vez se o candidato pode 

ser identificado na imagem). (considerar apenas o nome do candidato, tal como no item 

anterior) 

16 - VALÊNCIA PARA A CANDIDATURA (valência da entrada para cada candidato 

levando em conta seu efeito positivo ou negativo para a campanha em questão): deve-se 

evitar o máximo de interpretações subjetivas para escolher o código.  

CÓD. TIPO Explicação 

1 Positiva 

Texto sobre ou com candidato abordando ações de sua iniciativa; auto-

declarações ou declarações de terceiros favoráveis (avaliações de 

ordem moral, política ou pessoal) ao candidato ou suas propostas de 

governo; resultados de pesquisas ou estudos favoráveis. 

2 Negativa 

Texto que reproduz ressalvas, críticas ou ataques (contendo 

avaliação de ordem moral, política ou pessoal) do autor ou de 

terceiros a respeito da atuação do candidato ou de suas propostas; 

divulgação de resultados de pesquisas ou estudos desfavoráveis. 

3 Neutra 

Agenda do candidato, citação sem avaliação moral, política ou 

pessoal. Simples reprodução de resultados de campanha, sem 

nenhuma avaliação com respeito à posição do candidato. 

4 
Equilibrad

a 

Texto que reproduz aspectos positivos e negativos do candidato com 

intensidades muito semelhantes, gerando equilíbrio de 

opiniões/abordagens contidas nas entradas. 

 

17 – MENÇÃO AO GÊNERO DA CANDIDATURA (0=ausência 1=presença): indicar 

presença em qualquer caso em que o gênero do candidato está enunciado no texto. Ex: “José 

Serra, que é um homem honesto”; “Marina diz que, como mulher, não aprova (...)”; “Para 

uma mulher como Dilma (...)”; “O instinto feminino de Dilma (...)”. 

18 – MENÇÃO A PAPÉIS SOCIAIS NA FAMÍLIA TRADICIONALMENTE 

ASSOCIADOS AOS GÊNEROS (0=ausência 1=presença): indicar presença em qualquer 

caso em que o candidato esteja associado a um papel/função associado tradicionalmente ao 

seu gênero. Ex: “José Serra, como pai, (...)”; “Marina diz que, como mãe, não aprovaria (...)”; 

“Dilma se diz a mãe dos brasileiros”. 

19 - APARÊNCIA FÍSICA DA CANDIDATURA (0 = ausência, 1= presença): menção às 

características de cabelo, corpo e aparência física no geral da candidatura, inclusive menção à 

indumentária. Julgamento estético da aparência física da candidatura (feio, belo etc.).  
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20 - CONDIÇÕES EMOCIONAIS DA CANDIDATURA (0 = ausência, 1=presença): 

menção às condições emocionais da candidatura, como medo, alegria, tristeza, irritação, raiva, 

felicidade etc. 

21 – QUALIDADES PSICOLÓGICAS OU DO CARÁTER DA CANDIDATURA (0 = 

ausência, 1=presença): Ex: 21: “Marina=carismática; Serra=sagaz; Dilma=agressiva. 

Trata de qualificações diretas à personalidade do candidato. 

22 E 23 – PERSONAGENS CITADAS COMO FONTES NO TEXTO E GÊNERO DA 

FONTE: Considerar apenas pessoas que aparecem como fontes para o argumento da 

matéria. Ou seja, não se trata de mera citação de personagens, mas de citação de 

personagens cujas falas (literalmente ou não) são consideradas como fonte das 

informações ou ideias expostas / defendidas na matéria. A maneira de registrar essa 

variável na planilha será da seguinte forma: utilizaremos os códigos abaixo para 

preencher a primeira coluna, que se refere ao “lugar de fala” da fonte, e, para a segunda 

coluna, que se refere ao gênero da fonte citada, utilizaremos 1=mulher, 2=homem.  

Código  Tipo de Fonte 

1 Representantes do Poder executivo 

2 Representantes do Poder legislativo 

3 Representantes do Poder judiciário 

4 Lideranças Partidárias/membros de Partidos 

5 Técnicos/especialistas/profissionais/intelectuais  

6 Representantes de organizações da Sociedade civil 

7 Representantes de Igrejas/religiões  

8 Empresários 

9 Cidadão individualizado 

10 Outros 

 

24 – OBSERVAÇÕES 

Lista de Temas – Livro Código Jornais – Pesquisa Eleições 2010: 

Tema geral está vinculado aos temas específicos. 

CÓD TEMA GERAL CÓD TEMA GERAL 

1 Campanha Eleitoral 8 Política para Esporte 

2 Político-institucional 9 Cultura/variedades 

3 Economia 10 Política Estadual/Nacional 

4 Política Social 11 Política Internacional 

5 Infraestrutura e meio ambiente 12 Políticas para mulheres 
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6 Violência e segurança 13 Temas feministas 

7 Ético-moral 14 Outros 

 

 

CÓD. TEMA ESPECÍFICO 
T. 

GERAL 

100 Corrida Eleitoral (pesquisas) 1 

101 Campanha para presidente/governador (organização e fatos da 

campanha) 

1 

102 Denúncias/defesas formais na justiça eleitoral contra adversário 1 

200 Governo do Estado/Brasil 2 

201 Governador/Presidente 2 

202 Governo regional 2 

203 Governo Federal 2 

204 Câmara Federal e Senado 2 

205 Assembleia Estadual 2 

206 Poder Judiciário Geral 2 

207 Justiça Eleitoral TER (Tribunal Regional Eleitoral) TSE (Tribunal 

Superior Eleitoral) 

2 

208 Partido ou instituições políticas 2 

300 Finanças (juros, câmbio, bolsas) 3 

301 Indústria 3 

302 Agricultura 3 

303 Comércio (local ou importação/exportação) 3 

304 Emprego, desemprego e salário 3 

305 Indicadores econômicos (PIB, renda per capita, dívida pública) 3 

306 Política econômica (crescimento, planejamento, incentivo) 3 

400 Educação 4 

401 Saúde 4 

402 Habitação 4 

403 Políticas compensatórias (renda mínima, bolsa-escola, bolsa 

família etc.). 

4 

404 Questão agrária 4 

405 Indicadores sociais (renda, pobreza, desigualdade, exclusão). 4 

406 Minorias - Juventude 4 

407 Minorias - Terceira Idade 4 

408 Minorias - Étnicas 4 

409 Assistencialismo (ligado a atendimentos pessoais/de balcão) 4 

500 Obras 5 

501 Saneamento básico 5 

502 Energia 5 

503 Transporte - infraestrutura urbana 5 

504 Questões ambientais/ecológicas 5 

505 Cidade 5 

600 Violência e crime organizado 6 
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601 Penas e punições (pena de morte, prisão perpétua) 6 

602 Sistema penitenciário/prisional 6 

603 Política de segurança 6 

700 Família, tradição e costumes. 7 

701 Temas controversos (clonagem, etc.) 7 

702 Corrupção e má gestão do dinheiro público 7 

800 Política de incentivo ao Esporte 8 

801 Eventos esportivos 8 

900 Política de incentivo à atividade cultural 9 

901 Espaços culturais – bibliotecas, escola, música, teatro. 9 

902 Parcerias com segmentos culturais 9 

903 Proposta para área de lazer 9 

904 Artistas e estrelas do mundo artístico 9 

905 Política de incentivo ao turismo 9 

1000 Proposta de parceria com governo estadual (integração formal) 10 

1001 Proposta de parceria com governo federal (integração formal) 10 

1002 Proposta de parceria com outros países (integração formal) 10 

1101 Proposta de acordo/política com outros governos EUA/Europa 11 

1102 Propostas específicas para países integrantes do MERCOSUL 11 

1103 Proposta de acordo/política com governos da América Latina 11 

1104 Propostas de acordos/política com países de outras regiões 11 

1201 Saúde 12 

 1202 Educação 12 

1203 Cultura/Esportes/Lazer 12 

1204 Políticas Urbanas (meio ambiente, habitação) 12 

1205 Geração de renda e emprego/combate à pobreza 12 

1206 Combate à violência 12 

1301 Participação política das Mulheres 13 

1302 Aborto 13 

1303 União Civil/homossexualidade 13 

999 Outros 14 

 

Critérios para enquadramentos – Livro Códigos Jornais – Pesquisa eleições 2004 

a partir de PORTO, Mauro. (2000) 

Corrida de Cavalos (1): matéria que trata da evolução da campanha como uma corrida entre 

os candidatos, dando ênfase a quem está na frente, avançando ou ficando para trás nos 

resultados de pesquisas eleitorais e nas estratégias de campanha.  

Personalista (2): matéria que dá preferência aos atores individuais, focalizando a atenção no 

candidato ou em dramas humanos relacionados a ele, deixando em segundo plano os aspectos 

mais amplos da política e institucionais. São matérias que enfatizam a vida dos candidatos e 

de outros atores, descrevendo suas habilidades, qualidades e defeitos. 

Temático (3): matéria que procura interpretar as posições e propostas dos candidatos sobre 

aspectos substantivos da campanha, dando ênfase às plataformas partidárias ou programas 
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apresentados para diferentes temas pelos candidatos. Esse enquadramento tenta contextualizar 

os assuntos da campanha eleitoral, abstraindo-se da própria campanha. 

Episódico (4): matéria que se restringe a relatar os acontecimentos mais recentes da 

campanha, sem apresentar o enfoque característico dos outros três enquadramentos. São 

notícias majoritariamente descritivas, orientadas por acontecimentos que geram reações do 

público, desconsiderando aspectos mais amplos que envolvem esse evento. Trata-se do 

simples relato de fatos ou de declarações de atores, candidatos ou não, sobre fatos da 

campanha. 

 

Critérios para valências – Livro Código Jornais – Pesquisa Eleições 

a partir de Doxa, 2008. 

Positiva (1): matéria sobre ou com candidato abordando ações de sua iniciativa; auto-

declaração ou declarações do autor da matéria ou de terceiros (pessoas ou entidades) 

favoráveis (no que diz respeito avaliações de ordem moral, política ou pessoal) ao candidato 

ou suas propostas de governo; resultados de pesquisas ou estudos favoráveis.  

Negativa (2): matéria reproduzindo ressalvas, críticas ou ataques (contendo avaliação de 

ordem moral, política ou pessoal) do autor da matéria ou de terceiros (pessoas ou entidades) a 

respeito da atuação do candidato que é objeto da matéria ou de suas propostas; divulgação de 

resultados de pesquisas ou estudos desfavoráveis ao parlamentar. 

Neutra (3): agenda do candidato, citação sem avaliação moral, política ou pessoal do 

candidato; simples reprodução de resultados de campanha, sem nenhuma avaliação em 

relação à posição do candidato. 

Equilibrada (4): Texto que reproduz aspectos positivos e negativos do candidato com 

intensidades muito semelhantes, gerando equilíbrio de opiniões/abordagens contidas nas 

entradas. 

 




