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RESUMO

Este estudo analisa de que forma a mídia contribuiu para a formação da opinião pública na deposição de João Goulart em 1964 e no 
impeachment de Dilma Rousseff em 2016, analisando, de forma comparativa, as capas do jornal O Globo durante esses dois momentos. O jornal 
carioca foi fundado em 29/07/1925 é atualmente, considerado o 2º maior jornal em circulação do país com média de 190 mil edições impressas e 
seguido por 5,5 milhões de usuários do Facebook. Partindo do princípio de que o jornalismo é um dos principais responsáveis, na sociedade 
midiatizada, por moldar a realidade, estabelecer prioridades e definir aquilo que a própria sociedade estabelecerá como verdade, o problema 
norteador da pesquisa questiona sobre a possível identificação do impeachment de Dilma com um cunho mais ou menos midiático do que a 
deposição de Jango, especificamente analisando o conteúdo que pode ter influenciado negativamente a opinião pública sobre Goulart e Dilma e 
favorecido os golpes realizados pela oposição. A metodologia utilizada valeu-se da revisão bibliográfica e da análise de conteúdo, construindo 
categorias analíticas através da análise de valência, proposta pelo Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública (LEMEP - UERJ) para classificar 
as capas como negativas, positivas ou neutras. O recorte do objeto foi realizado considerando a temporalidade dos temas, com análise de todas 
capas do jornal que fizeram menção aos presidentes durante os 3 meses que antecederam os golpes. Foram analisadas as manchetes das 
matérias, seu foco, suas fotos, as charges e as colunas, ambas com grande destaque nos períodos analisados. Como amostra total, obtivemos 27 
capas do ano de 1964, durante os meses de janeiro, fevereiro e março, e 33 capas em 2016, nos meses de março, abril e maio. Pela análise de 
1964, observa-se que das 23 capas classificadas como negativas para Goulart, 20 trazem matérias sobre a ameaça comunista no país e a tentativa 
de Jango em dar um golpe no Brasil. Já nas capas de 2016, O jornal apresentou 31 capas negativas para a imagem de Dilma Rousseff e favorável 
ao impeachment e a seus opositores. O conteúdo predominante nesses dois períodos versa sobre a defesa da nação, já que ‘o país estava em 
perigo’. Em 1964, esse discurso foi construído com base no enredo sobre a ameaça comunista, que levou o jornal a narrativas que estimularam a 
população ir às ruas defender suas famílias, as práticas católicas e o futuro do país. Já em 2016, o conteúdo foi majoritariamente baseado na 
corrupção. O jornal narra à população a necessidade de ir às ruas para defender o país, que estaria afundando em uma crise econômica, devido às 
práticas corruptas do governo. Essa visão de nacionalismo é muito reforçada em 2016 também através das imagens publicadas, com bandeiras do 
Brasil, fotos dos deputados contrários a Dilma em verde e amarelo e as mesmas cores destacadas na cobertura das manifestações realizadas 
contra Dilma. Assim, temos o jornal atuando fortemente para a desconstrução da imagem de ambos os presidentes, com narrativas que 
apresentam semelhanças e diferenças. Conclui-se pela atuação imprescindível d’O Globo em ambos os momentos, uma atuação que se torna 
ainda mais problemática em 2016 dada a ausência completa de capas com valências positivas sobre Dilma. Se em 1964, apesar do 
enquadramento narrativo do medo do comunismo ter sido marcante, havia, ainda, capas que garantiram espaço a João Goulart e à sua versão, 
em 2016, vimos como a noção de neutralidade perde-se, já que não há um volume de capas positivas sobre Dilma que equilibre o volume 
significativo de capas negativas, ressaltando a influência midiática para a consolidação do golpe parlamentar. Tais dados apontam a importância 
das discussões sobre o coronelismo eletrônico em sociedades midiatizadas, na contramão da afirmação simplista de que a mera existência de 
uma imprensa livre garantiria solidez a uma democracia, mesmo quando da deposição de presidentes democraticamente eleitos.

Economia Criativa

Comunicação Social
X Seminário de Pesquisa da Estácio


