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RESUMO 
 

Nas últimas décadas, a pesquisa na área de Comunicação & Política tem se dedicado a 
compreender as particularidades dos sistemas de mídia de variadas regiões mundo afora. Nesse 
contexto, o conceito de paralelismo político surge como uma importante contribuição a fim de 
se analisar de que modo ocorrem as associações entre atores midiáticos e políticos. Se boa parte 
da literatura se debruçou, até o momento, nos casos de países da Europa e da América do Norte, 
estudiosos de diferentes áreas têm procurado expandir o entendimento sobre as conexões entre 
os campos da mídia e da política, atentando para as particularidades de regiões ainda pouco 
exploradas pelos trabalhos já elaborados. Esta investigação parte da premissa de que fenômenos 
que marcam o campo da comunicação política "beyond the Western world" trazem novas 
questões, dimensões e problemas de análise, bem como novas interpretações sobre a ideia de 
paralelismo. Esta dissertação examina as diferentes dimensões do conceito de paralelismo a 
partir dos posicionamentos e interesses revelados nos editoriais do jornal O Estado de S. Paulo 
sobre as reformas previdenciárias dos governos Lula, Temer e Bolsonaro. O estudo possui os 
seguintes objetivos específicos: (1) identificar quais foram os argumentos mobilizados e as 
prioridades definidas pelo jornal para os ajustes no sistema previdenciário nacional; (2) analisar 
de que forma a publicação avaliou as decisões referentes às reformas empreendidas pelos atores 
e instituições envolvidos nos processos; (3) examinar em que grau existiram diferenças nas 
posturas adotadas pelo periódico em relação às distintas medidas investigadas; e, por fim, (4) 
verificar até que ponto as posições da empresa jornalística sobre as mudanças na Previdência 
permitem interpretar o conceito de paralelismo político no Brasil. O problema de pesquisa que 
norteia a investigação é: De que maneira o paralelismo se revela nos editoriais de O Estado de 
S. Paulo a tratarem das reformas previdenciárias de Lula, Temer e Bolsonaro no Brasil? Por 
sua vez, três questões de pesquisa orientam o estudo: (QP1) De que forma O Estado de S. Paulo 
se posicionou editorialmente no que concerne às reformas previdenciárias propostas por Lula, 
Temer e Bolsonaro? (QP2) Que perspectivas/argumentos os editoriais de O Estado de S. Paulo 
enfatizaram ao tratar das alterações na Previdência? (QP3) Em que medida O Estado de S. 
Paulo estabelece um tipo de paralelismo com diferentes governos que vai além da dimensão 
política tradicional, alinhando-se, mais diretamente, às agendas de reformas econômicas? Para 
a realização do estudo, foram coletados todos os editoriais publicados entre os meses de 
apresentação de cada uma das reformas ao Congresso Nacional e os meses em que elas foram 
enfim promulgadas – ou suspensas, já que no caso de Temer o projeto não foi aprovado. O 
material coletado, então, foi filtrado por meio dos termos de busca: Previd*, Aposent*, Pensão, 
INSS e Seguridade. Desse modo, chegou-se ao corpus da pesquisa, que contém 341 editoriais 
(Lula = 57 | Temer = 161 | Bolsonaro = 123). Os dados foram analisados por meio da aplicação 
da técnica de Análise de Conteúdo, tendo sido elaborado um livro de códigos dividido em cinco 
dimensões, totalizando 39 variáveis dummy. O livro foi aplicado por dois pesquisadores com 
experiência na utilização de tal procedimento. Os resultados, por sua vez, foram avaliados por 
meio de estatística descritiva. Os achados indicam que, no caso da três reformas previdenciárias, 
O Estado de S. Paulo demonstrou ser favorável às medidas, evidenciando, e utilizando como 
argumento a favor das propostas, acima de tudo, sua preocupação com o equilíbrio das contas 
públicas e com os déficits da Previdência. Em relação aos alinhamentos políticos do jornal, 
mais exatamente, as conclusões sugerem que, mais do que um alinhamento estritamente político 
ou ideológico, parece plausível falar em um paralelismo sustentado por motivações pragmáticas 
e econômicas.  
 

Palavras-chave: Paralelismo Político; Sistemas de Mídia; Jornalismo; Editoriais; Reforma da 
Previdência.   



ABSTRACT 
 

In recent decades, research in the field of Political Communication has been dedicated to 
understanding the particularities of media systems in various regions around the world. In this 
context, the concept of political parallelism emerges as an important contribution to analyzing 
how associations between media and political actors occur. While much of the literature has so 
far focused on the cases of European and North American countries, scholars from different 
areas have sought to expand the understanding of the connections between the fields of media 
and politics, paying attention to the particularities of regions still little explored by previous 
research. This investigation starts from the premise that phenomena that mark the field of 
political communication "beyond the Western world" bring new questions, dimensions, and 
problems of analysis, as well as new interpretations of the idea of parallelism. Therefore, this 
dissertation examines the different dimensions of the concept of parallelism stem from the 
positions and interests revealed in the editorials of the newspaper O Estado de S. Paulo on the 
pension reforms of the Lula’s, Temer’s, and Bolsonaro’s governments. The study has the 
following specific objectives: (1) to identify which were the arguments mobilized and the 
priorities defined by the newspaper for the adjustments in the national pension system; (2) to 
analyze how the publication evaluated the decisions regarding the reforms undertaken by the 
actors and institutions involved in the processes; (3) to examine the degree to which there were 
differences in the positions adopted by the journal concerning the different measures 
investigated; and, finally, (4) to verify to what extent the journalistic company’s positions on 
changes in Social Security allow us to interpret the concept of political parallelism in Brazil. 
The research problem that guides the investigation is: How is parallelism revealed in the 
editorials of O Estado de S. Paulo dealing with the pension reforms of Lula, Temer and 
Bolsonaro in Brazil? In turn, three research questions guide the study: (QP1) How did the O 
Estado de S. Paulo position itself editorially regarding the pension reforms proposed by Lula, 
Temer, and Bolsonaro? (QP2) What perspectives/arguments did the editorials of O Estado de 
S. Paulo emphasize when dealing with changes in Social Security? (QP3) To what extent does 
O Estado de S. Paulo establish a type of parallelism with different governments that goes 
beyond the traditional political dimension, aligning itself more directly with economic reform 
agendas? To carry out the study, we collected all the editorials published between the months 
of presentation of each of the reforms to the National Congress and the months in which they 
were finally enacted - or suspended, since in Temer's case the project was not approved. The 
material collected was then filtered using the search terms: Previd*, Aposent*, Pensão, INSS 
and Seguridade. In this way, we established the research corpus, which contains 341 editorials 
(Lula = 57 | Temer = 161 | Bolsonaro = 123). Data were analyzed using the Content Analysis 
technique. A codebook divided into five dimensions was prepared, comprising 39 dummy 
variables. The book was applied by two researchers with experience in applying such a 
procedure. The results, in turn, were evaluated using descriptive statistics. The findings indicate 
that, in the case of the three social security reforms, O Estado de S. Paulo proved to be in favor 
of the measures, evidencing, and using as an argument in favor of the proposals, above all, its 
concern with the balance of public accounts and with the pension deficits. Regarding the 
newspaper's political alignments, more precisely, the conclusions suggest that, more than a 
strictly political or ideological alignment, it seems plausible to speak of a parallelism sustained 
by pragmatic and economic motivations. 
 

Keywords: Political Parallelism; Media Systems; Journalism; Editorials; Pension Reform. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Desde a publicação do trabalho seminal de Colin Seymour-Ure (1974) – The Political 

Impact of Mass Media –, os estudos que se debruçam sobre a ligação entre mídia e política têm 

lidado com um conceito fundamental: a noção de paralelismo político. Tal ideia – entendida 

originalmente como a medida em que há uma conexão, ou correspondência, entre jornais e 

partidos políticos – foi posteriormente absorvida e reinterpretada na obra também basilar de 

Daniel Hallin e Paolo Mancini (2004) – Comparing Media Systems –, responsável por formular 

um conjunto de fatores que moldariam as pesquisas em comunicação política nos anos seguintes 

à sua publicação. Para eles, o paralelismo político se trata do grau em que distintas empresas de 

comunicação oferecem suporte ou se associam a diferentes posições, organizações ou ideias 

que buscam se sobrepor no debate público (HALLIN; MANCINI, 2004; MANCINI, 2015a). 

A partir da obra de Hallin e Mancini, várias investigações se preocuparam em aplicar, 

reexaminar e avaliar os efeitos do paralelismo em variadas dimensões da vida democrática: van 

Kempen (2006, 2007) explora suas consequências sobre o comparecimento eleitoral em países 

europeus; Lelkes (2016) investiga em que medida o paralelismo é uma variável relacionada ao 

que nomeia como “lacuna de legitimidade”, isto é, à diferença existente na legitimidade 

atribuída às instituições entre os eleitores que apoiaram a gestão eleita e os eleitores derrotados; 

Baumgartner e Bonafont (2015) observam, dentre outras coisas, o impacto do fenômeno sobre 

a cobertura negativa de partidos políticos na Espanha, entre 1996 e 2011; van Dalen (2020), 

por sua vez, investiga o efeito do paralelismo na percepção que os indivíduos apresentam acerca 

da situação da economia de seus países; e, por fim, Horwitz e Nir (2014) enfatizam seu impacto 

nos níveis de partidarismo em nações europeias. 

Apesar da centralidade que as pesquisas supracitadas conquistaram e da atenção 

atribuída ao fenômeno pela literatura internacional, ainda são poucos os estudos que se dedicam 

a analisar tal processo no caso nacional (ALBUQUERQUE, 2012a, 2012b, 2013; AZEVEDO, 

2006, 2017; DIAS, 2019). Um dos elementos que explicam essa constatação pode ser a alegada 

baixa aplicabilidade da ideia em contextos tais quais o brasileiro. De acordo com Albuquerque 

(2018), o conceito de paralelismo carrega consigo as particularidades das sociedades que foram 

utilizadas como base para a sua formulação. Isto é, inicialmente pensado para descrever as 

ligações entre mídia e política em países europeus (e.g. Portugal e França) ou norte-americanos 

(Estados Unidos e Canadá), o conceito não englobaria as particularidades de nações do “Sul 

Global” (ALBUQUERQUE, 2018; CHAKRAVARTTY; ROY, 2013; MCCARGO, 2012). 
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De fato, o campo de pesquisas em comunicação, e em comunicação política, encontra-

se em um momento de expansão de suas bases teóricas e conceituais (MELLADO; GEOGIOU; 

NAH, 2020). Se, há alguns anos, as investigações se debruçavam sobre países considerados 

desenvolvidos, como nações da Europa Ocidental e Estados Unidos, recentemente, a demanda 

por trabalhos que tentem ir além de tais regiões tem aumentado (ALBUQUERQUE, 2021a; 

ALBUQUERQUE et al., 2020). Autores têm enfatizado a relevância de se ampliar o arcabouço 

teórico e conceitual nesse âmbito, refletindo sobre as diversas condições de produção intelectual 

e estimulando o que chamam de “des-ocidentalização” (WAISBORD; MELLADO, 2014). 

Inseridos nesse debate, pesquisadores têm se empenhado em expandir o conhecimento 

sobre as características que definem a prática jornalística e os sistemas midiáticos de países de 

regiões pouco privilegiadas pelos estudos existentes (HANITZSCH; HANUSCH; LAUERER, 

2016; MÁRQUEZ-RAMÍREZ et al., 2020; MELLADO et al., 2012; MELLADO et al., 2017; 

VOLTMER, 2012). Entre esses trabalhos, encontra-se uma corrente interessada em reexaminar 

conceitos centrais nas pesquisas sobre sistemas de mídia, como a ideia de paralelismo político 

(CHAKRAVARTTY; ROY, 2013; MCCARGO, 2012). No Brasil, porém, são poucos aqueles 

que investem no tema (e.g. ALBUQUERQUE, 2013, 2018; PIMENTEL; MARQUES, 2021).  

Frente a essa realidade, as reformas do sistema previdenciário brasileiro oferecem um 

profícuo cenário para se investigar as relações entre mídia e política no Brasil em momentos de 

grande mobilização política, social e econômica. Ao se debruçar sobre as posições institucionais 

de importantes empresas jornalísticas do país em situações de confrontos acerca de temas 

controversos, é possível mapear não apenas os interesses dos jornais em relação a tais assuntos 

como, também, pode-se explorar de que maneira eles avaliam e pressionam os atores e 

instituições envolvidos nos processos e quais fatores são mais determinantes na constituição 

dos alinhamentos entre os media e agentes de outros campos, como o político.  

Um contexto como o descrito acima, portanto, abre um leque de oportunidades para se 

compreender não apenas quais interesses norteiam a atuação das instituições midiáticas no 

Brasil, mas também de que maneira esses interesses permitem melhor entender um dos 

conceitos fundamentais da literatura sobre comunicação política, tendo como panorama uma 

nação que se localiza fora da tradicional órbita em que o fenômeno geralmente é analisado. 

O atual modelo de Previdência Social do Brasil, é relevante apontar, comporta uma 

das maiores instituições do Estado, garantidora de renda para milhões de indivíduos (BRASIL, 

2017). Seu desenho pelos constituintes, nos anos 1980, representou uma importante conquista 

para a sociedade, sendo ela fator elementar para a definição de um conjunto de direitos sociais 

(SILVA, 2004). Quando são realizadas reformas previdenciárias, uma profusão de setores da 
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população se mobiliza para se certificar de que garantias e direitos sejam preservados, enquanto 

uma extensa coleção de interesses se faz notar na vida democrática. O diálogo público, então, 

é tomado pelas vozes de diferentes grupos políticos, econômicos e sociais, e as reformas, feitas 

as negociações entre os envolvidos, tornam-se o resultado desse grande debate (SOUZA, 2019). 

É comum, aliás, que estudos de várias áreas, da Economia à Administração Pública, 

passando pela Ciência Política, façam menções ao papel “da mídia” ou “da imprensa” no 

desenrolar das mudanças nas aposentadorias no Brasil (ARAÚJO, 2009; CARDOSO, 2019; 

COELHO, 1999; NAKAHODO; SAVOIA, 2008; SILVA, 2004). No entanto, poucas pesquisas 

se interessam em investigar mais profundamente de que maneira esse papel vem sendo 

desempenhado, sobretudo por meio de trabalhos comparativos entre as alterações empreendidas 

por distintos governos e considerando as posturas institucionais dos grupos midiáticos 

(CAMPOS; ARAÚJO, 2020; SOUZA, 2019). O “viés da mídia”, nessas situações, como em 

outras, é bem mais presumido do que, na prática, comprovado (MONT’ALVERNE, 2020). Esta 

dissertação também busca auxiliar no preenchimento dessa lacuna.  

A pesquisa em tela também está em consonância com a extensa literatura que enfatiza 

a função política das instituições jornalísticas (AZEVEDO, 2017; BAUGUT, 2019; COOK, 

2006, 2011; MARQUES; MONT’ALVERNE; MITOZO, 2021; MONT’ALVERNE, 2020; 

PAGE, 1996; SPARROW, 2006; THESEN, 2017; VAN AELST; WALGRAVE, 2017). Nesta 

investigação, os grupos de mídia são tratados como atores políticos estratégicos que não apenas 

informam sobre as questões que se passam na esfera pública; aqui, os jornais são, eles mesmos, 

os agentes que integram tais embates e emplacam suas opiniões (FIRMSTONE, 2008, 2019). 

É com base nisso que a presente dissertação utiliza os editoriais jornalísticos como os 

principais indicadores das posições institucionais dos jornais. De fato, é nos editoriais que as 

empresas jornalísticas tornam públicas as suas preocupações e tentam interferir na discussão 

política de maneira a pressionar atores e instituições específicas para que estes considerem os 

interesses e objetivos dos medias no contexto de variadas disputas e contendas na esfera pública 

(FIRMSTONE, 2008; 2019; MELO, 1985; XICOY; PERALES-GARCÍA; XAMBÓ, 2017).  

Os editoriais, consequentemente, são o espaço por excelência onde os jornais buscam 

participar do diálogo público e intervir nas deliberações e atitudes dos agentes envolvidos em 

determinadas propostas, atuando, assim, enquanto atores políticos com atribuições essenciais 

para se entender o desenrolar de certos projetos (ALLERN; BLACH-ØRSTEN, 2011; ALVES 

FILHO, 2006; AZEVEDO, 2017; FIRMSTONE, 2008, 2019; GUERREIRO NETO, 2016; 

MARQUES; MONT’ALVERNE, 2021; MELO, 1985; MONT’ALVERNE, 2017). 



21 
 

Mais exatamente sobre as reformas previdenciárias no país, três delas recebem ênfase 

nesta dissertação: a reforma da Previdência aprovada durante o governo Lula (PT), em 2003; a 

proposta não aprovada de reforma do sistema previdenciário de Temer (MDB), que tramitou 

entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2018; e a medida aprovada no governo Bolsonaro (à 

época, integrante do PSL), em 2019. Argumenta-se que essas se tratam das três últimas maiores 

mudanças na Previdência que permearam o debate público nacional desde a redemocratização.  

Os governos de Fernando Collor de Mello (à época, PRN) e de Dilma Rousseff (PT) 

não efetuaram nenhuma extensa e profunda alteração no sistema de aposentadorias, mesmo que 

modificações pontuais tenham sido implementadas durante ambas as gestões. Já Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB) executou a primeira grande reforma da Previdência no país, entre 

1995 e 1998, mas não está contemplado na presente pesquisa, sobretudo, por razões de tempo 

e recursos. De todo modo, a investigação em tela discute o papel do jornalismo em três dos 

momentos mais relevantes de um dos sistemas fundamentais da Seguridade Social no Brasil 

(CARDOSO, 2019; COELHO, 1999; COSTANZI et al., 2018; GIAMBIAGI, 2000; 

GIAMBIAGI et al., 2004; HIROI, 2008; LAVINAS; ARAÚJO, 2017; MARQUES; BATICH; 

MENDES, 2003; MELO, 2004; PORTO; CAETANO, 2015; TAFNER, 2012). 

Sobre as empresas jornalísticas, mais diretamente, pretende-se analisar a atuação de 

um periódico em particular: O Estado de S. Paulo1. Tradicional jornal paulista, ligado a um dos 

maiores e mais poderosos conglomerados de mídia do país – o Grupo Estado, comandado pela 

família Mesquita (CAPELATO; PRADO, 1980; PILAGALLO, 2012) –, a publicação ocupa 

uma posição privilegiada entre as mais acompanhadas pela elite política nacional (TOKARSKI, 

2019) e está entre as que possuem a maior circulação no Brasil2. Fundado em 1875, OESP tem 

atuado em momentos chave da história política brasileira, alinhando-se a distintos grupos e 

agremiações políticas, dependendo das circunstâncias enfrentadas (AZEVEDO, 2017; 

PILAGALLO, 2012; WEFFORT, 1984). Embora a pesquisa de um caso em particular imponha 

limitações no tocante à possibilidade de se fazer generalizações, a escolha realizada proporciona 

um promissor ponto de partida para se entender os vínculos entre mídia e política nacionalmente 

à luz do conceito de paralelismo (SEYMOUR-URE, 1974; HALLIN; MANCINI, 2004). 

Tendo em vista (1) a discussão relacionada ao fenômeno de paralelismo político e 

acerca da necessidade de entendê-lo, também, a partir de realidades distintas daquelas que 

 
1 No decorrer da dissertação, a menção ao jornal poderá ocorrer por meio de seu nome por extenso, pelas iniciais 

“OESP” ou através de seu nome popular, Estadão. 
2 Disponível em: <https://www.poder360.com.br/midia/grandes-jornais-mantem-circulacao-nos-2-primeiros-

anos-de-bolsonaro/>. Acesso em: 05 jan. 2022. 
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marcaram sua formulação; (2) a oportunidade de fazê-lo tendo como base uma investigação 

focada em uma das maiores instituições do Estado de bem-estar brasileiro, a Previdência; e (3) 

o foco na atuação política de um dos jornais mais importantes no universo midiático nacional, 

através de seus editoriais, este trabalho se concentra no seguinte problema de pesquisa: De que 

maneira o paralelismo se revela nos editoriais de O Estado de S. Paulo a tratarem das reformas 

previdenciárias de Lula, Temer e Bolsonaro no Brasil? 

Diante do exposto, o objetivo geral da pesquisa é investigar as diferentes dimensões 

do conceito de paralelismo a partir dos posicionamentos e interesses revelados nos editoriais de 

O Estado de S. Paulo sobre as reformas previdenciárias dos governos Lula, Temer e Bolsonaro. 

O estudo possui os seguintes objetivos específicos: (1) identificar quais foram os argumentos 

mobilizados e as prioridades definidas pelo jornal para os ajustes no sistema previdenciário 

nacional; (2) analisar de que forma a publicação avaliou as decisões referentes às reformas 

empreendidas pelos atores e instituições envolvidos nos processos; (3) examinar em que grau 

existiram diferenças nas posturas adotadas pelo periódico em relação às distintas medidas 

investigadas; e, por fim, (4) verificar até que ponto as posições da empresa jornalística sobre as 

mudanças na Previdência permitem interpretar o conceito de paralelismo político no Brasil. 

Amparado na literatura discutida até aqui, o estudo procura responder, também, a três 

Questões de Pesquisa (QP) mais específicas. São elas: (QP1) De que forma O Estado de S. 

Paulo se posicionou editorialmente no que concerne às reformas previdenciárias propostas por 

Lula, Temer e Bolsonaro? (QP2) Que perspectivas/argumentos os editoriais de O Estado de S. 

Paulo enfatizaram ao tratar das alterações na Previdência? (QP3) Em que medida O Estado de 

S. Paulo estabelece um tipo de paralelismo com diferentes governos que vai além da dimensão 

política tradicional, alinhando-se, mais diretamente, às agendas de reformas econômicas? 

As duas primeiras questões se destinam a sistematizar as principais posturas adotadas 

pelo Estadão quando o jornal tratava das reformas previdenciárias. Quais juízos e argumentos 

mais estiveram presentes em seus editoriais em cada proposta? Quais aspectos, de acordo com 

a publicação, deveriam ou poderiam orientar os projetos? A empresa se mostrou favorável às 

reformas em todos os cenários ou demonstrou resistências em alguma situação? 

A terceira questão de pesquisa, por sua vez, traz um elemento mais conectado ao tema 

levantado no início da introdução: seria o tradicional conceito de paralelismo político aplicável 

em um contexto diferente daquele que lhe deu origem ou, para isso, precisaria ser realizada uma 

reavaliação de alguns princípios que o determinam para que ele esteja em sintonia, por exemplo, 

com realidades de nações situadas no chamado “Sul Global”? A dimensão política do 

paralelismo é a predominante nesses casos ou outras dimensões se mostram mais relevantes? 
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Ainda na terceira questão, é importante salientar que a literatura já há muito tempo tem 

utilizado o conceito em conjunturas marcadas: a) pela estabilidade dos sistemas partidários; b) 

pelo enraizamento social dos partidos; c) pela existência de clivagens sociopolíticas 

razoavelmente consolidadas; e d) pela presença de tendências políticas, ideológicas e culturais 

estáveis (HALLIN; MANCINI, 2004, 2016). À vista disso, vale a indagação: essa é a realidade 

da maior parte dos países mundo afora? Pensando mais propriamente no contexto brasileiro e 

nas atribuições dos partidos no país, pode-se dizer que a resposta à questão seria negativa.  

Embora haja investigações que demonstrem haver alguma clareza ideológica por parte 

da população nacionalmente (SINGER, 2002), outros trabalhos revelam a inconsistência no que 

diz respeito aos partidos, tanto ideológica quanto programática (CARREIRÃO, 2014). Fatores 

também importantes nesse contexto são o baixo enraizamento social das agremiações políticas 

no Brasil, a grande fragmentação do sistema partidário e a significativa desconfiança presente 

na sociedade em relação aos partidos (MOISÉS; CARNEIRO, 2015). Outro aspecto a se pensar 

se trata da inexistência de um continuum partidário no país, o que o distancia de nações como 

a Inglaterra e os Estados Unidos. Por exemplo, o Brasil nunca teve um sistema partidário que 

sobrevivesse um período elevado, ocorrendo, ao longo de sua história, diversas interrupções 

nesse sentido, seja por decisões da sociedade civil, seja pelos golpes militares que marcaram o 

passado nacional (LAMOUNIER; MENEGUELLO, 1986; SCHMITT, 2000).  

Considerando um horizonte mais amplo, é fato que as agremiações políticas não mais 

desempenham as mesmas funções que cumpriam há décadas (INGLEHART, WELZEL, 2009; 

KIRCHHEIMER, 2012[1966]) e mesmo as conexões entre setores da sociedade e partidos, em 

alguns cenários, não tem mais ocorrido por razões ideológicas, e sim por motivos pragmáticos 

ou simplesmente por afeto (IYENGAR; SOOD; LELKES, 2012). Desse modo, parece plausível 

cogitar que em um sistema político repleto de particularidades (ABRANCHES, 1988), a relação 

entre mídia e política possa se dar a partir de outras ênfases. Diante disso, é possível indagar, 

sobretudo pelo histórico de defesa de políticas liberalizantes na economia por parte das maiores 

empresas midiáticas do país (ALBUQUERQUE, 2021b; FONSECA, 2005), em que grau 

fatores econômicos podem guiar uma ligação mais pragmática entre mídia e política no Brasil.  

Quanto às estratégias metodológicas do trabalho, a coleta do material a ser analisado 

foi realizada manualmente no acervo digital3 do periódico. Foram coletados todos os editoriais 

publicados por O Estado de S. Paulo entre os meses de apresentação das reformas de interesse 

deste estudo ao Congresso Nacional e os meses em que cada proposição foi, enfim, promulgada 

 
3 Disponível em: <https://acervo.estadao.com.br/>.  
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– ou suspensa, no caso de Temer. Uma vez coletados todos os textos opinativos publicados no 

período supracitado, o material passou por um processo de filtragem por meio do uso de termos 

de busca. Os termos foram:  Previd*; Aposent*; INSS; Pensão e Seguridade. Então, os editoriais 

que mencionaram algum termo de busca foram separados. A próxima etapa consistiu na seleção 

das peças opinativas alocadas na parte superior da página A3 do jornal, espaço mais prestigiado, 

e na leitura desse material de modo a eliminar textos não alinhados ao tema da pesquisa. Feito 

todo esse processo, chegou-se ao corpus avaliado nesta investigação, composto por um total de 

341 editoriais, distribuídos pelas três gestões (Lula = 57 | Temer = 161 | Bolsonaro = 123).  

A avaliação consiste na aplicação da técnica de Análise de Conteúdo (NEUENDORF; 

KUMAR, 2015; SAMPAIO; LYCARIÃO, 2021; SCHREIER, 2012) nos textos de opinião que 

integram o corpus da pesquisa. Com base em literatura especializada e na leitura prévia de parte 

dos editoriais, foi desenvolvido um livro de códigos divido em cinco dimensões (totalizando 39 

variáveis dummy) capazes de captar juízos, argumentos, preocupações, avaliações e interesses 

do jornal quando ele discutia as reformas previdenciárias. O livro de códigos foi aplicado no 

material por dois pesquisadores com experiência na aplicação da referida técnica e foram 

respeitados os critérios de confiabilidade recomendados pela literatura especializada 

(KRIPPENDORFF, 2004; NEUENDORF, 2017). Por fim, a análise dos resultados foi feita a 

partir de estatística descritiva, com o emprego de testes de associação (CERVI, 2014, 2017).  

Os resultados indicam que, no caso das três reformas previdenciárias, o jornal O 

Estado de S. Paulo foi favorável às medidas, evidenciando, e utilizando como argumento a 

favor das propostas, sua preocupação com o equilíbrio das contas públicas e com os déficits da 

Previdência. Além disso, o periódico enfatizou sua postura em defesa de uma economia com 

visão mais ortodoxa, ansiosa por ajustes no orçamento público, para que, segundo a empresa, 

fosse alcançado um padrão significativo de crescimento e desenvolvimento econômico, 

abrindo, também, margens para o investimento em setores estratégicos. Identificou-se, ademais, 

diferenças expressivas nas posições editoriais entre as três proposições, a depender dos 

objetivos que nortearam cada reforma e do contexto político e econômico de cada período. 

Em relação aos alinhamentos políticos do jornal, mais exatamente, percebeu-se que a 

empresa esteve, a todo momento, interessada em pressionar os atores e instituições envolvidos 

na tramitação dos projetos, insistindo na necessidade de aprovação das matérias. Pela efetivação 

das reformas, a publicação se mostrou disposta a apoiar inimigos históricos e a criticar a atuação 

de antigos aliados, tecendo, para mais, julgamentos negativos a todos aqueles que se colocavam 

contra as propostas, e vice-versa. Os achados mostram que mais do que um alinhamento político 

parece plausível falar de um paralelismo sustentado por motivações pragmáticas e econômicas.  
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O presente trabalho está organizado em sete capítulos, contando com esta introdução. 

O próximo capítulo traz um panorama sobre o sistema previdenciário do Brasil e está dividido 

em quatro partes: em primeiro lugar, oferta-se um breve debate sobre a história da Previdência 

no Estado brasileiro; em seguida, parte-se para a apresentação das principais ideias e conflitos 

que marcaram as mudanças nas aposentadorias do país; a próxima seção exibe uma parcela das 

alterações que o sistema da Previdência enfrentou desde a redemocratização; por fim, oferece-

se uma contextualização acerca do momento político, econômico e em relação às características 

das propostas de mudanças previdenciárias dos governos Lula, Temer e Bolsonaro. 

O Capítulo 3 tem como foco o conceito de paralelismo político. Ele é repartido também 

em quatro partes: a primeira discute as origens do conceito e algumas das modificações que ele 

sofreu desde que foi originalmente cunhado, em 1974; na segunda parte são apresentados alguns 

estudos que se dedicaram a buscar aplicações para a ideia e a analisar o impacto do fenômeno 

no campo político; em seguida, o trabalho se debruça sobre várias pesquisas que questionaram 

e reexaminaram os trabalhos existentes sobre sistemas de mídia e paralelismo, à procura de 

novas maneiras através das quais seja possível enxergar o fenômeno; o capítulo se encerra com 

uma seção que busca enfatizar o papel ativo do jornalismo como ator político, a relevância dos 

editoriais nesse contexto e para a compreensão dos alinhamentos políticos dos jornais e, por 

fim, abre-se a possibilidade de tratar o paralelismo a partir de outros realces, possivelmente 

mais conectados com o cenário brasileiro e, quem sabe, com o “Sul Global”. 

O Capítulo 4 se concentra nos parâmetros metodológicos da investigação e está 

dividido em três seções: a primeira é responsável por relatar parte da história do jornal O Estado 

de S. Paulo, a relevância do periódico para a política nacional e o porquê de ele ser escolhido 

em detrimento de outras publicações; a parte seguinte descreve o processo de coleta e filtragem 

dos dados da pesquisa até a definição do corpus a ser avaliado no trabalho; a terceira seção 

sublinha as estratégias de análise do material, desde a formulação e aplicação do livro de 

códigos até a utilização de estatística descritiva para investigar os dados. 

O Capítulo 5 é dedicado à apresentação dos resultados da pesquisa. Ele traz diversos 

gráficos e tabelas com os cruzamentos das informações do trabalho com o objetivo de 

evidenciar o que mais se mostrou importante na análise quantitativa e qualitativa do material. 

O Capítulo 6 se concentra especificamente na discussão propiciada pelos achados da 

investigação. Ele tem como maior objetivo explorar os significados por trás dos resultados que 

foram alcançados na pesquisa, sempre em diálogo com a literatura que pavimenta o trabalho. 

O Capítulo 7 encerra a dissertação. O capítulo possui, particularmente, a intenção de 

retomar os objetivos e perguntas de partida do trabalho e entregar algumas respostas de forma 
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direta às indagações que estimularam o estudo. Evidentemente, o capítulo disponibiliza mais 

algumas questões que, espera-se, sejam respondidas por outros pesquisadores interessados no 

campo da comunicação política. 

* 

Antes de partir para o próximo capítulo, acredita-se que é meritório responder a duas 

perguntas instigantes para o estudo: em um ambiente informacional tão plural e dinâmico como 

o que temos atualmente, o “jornalismo tradicional” ainda possui importância? E, além disso, 

por que esta dissertação é relevante, em especial para a área de Ciência Política? 

Tratando-se da primeira pergunta, a resposta, claramente, é sim. Mas há elementos que 

merecem atenção. Diferentemente do jornalismo praticado na segunda metade do século XX 

(GOMES, 2004; LEWIS, 2019), hoje as empresas midiáticas disputam espaço com uma miríade 

de grupos de comunicação, sejam fontes alternativas de conteúdo, sejam as redes sociais que se 

proliferaram com o passar do tempo (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok etc.).  

Com efeito, uma profusão de trabalhos tem mostrado que fatores tecnológicos (como 

a expansão e a consolidação dos meios digitais), econômicos (como as alterações nos padrões 

socioeconômicos e de vida da população mundo afora) e institucionais (como a (des)regulação 

dos mercados midiáticos) estão levando grandes grupos de mídia a situações que exigem novas 

estratégias de atuação em seus mercados, marcadas, muitas vezes, por uma (re)partidarização 

da imprensa e/ou por um conflito entre credibilidade e fidelização de seu público (LATTMAN-

WELTMAN, 2016; LATTMAN-WELTMAN; CHAGAS, 2016; VAN AELST et al., 2017). 

As tecnologias digitais também impulsionaram novas estratégias de produção de conteúdo no 

ambiente online, motivadas pela procura da atenção da audiência, ofuscando algumas normas 

institucionalizadas no jornalismo convencional – as mídias clickbait (MUNGER, 2020). 

Entretanto, apesar dessas alterações e da perda da hegemonia da imprensa em variados 

contextos, incluindo no Brasil (SANTOS JÚNIOR; ALBUQUERQUE, 2019), pesquisas têm 

evidenciado a significância ainda preservada pelos media tradicionais no que se refere, por 

exemplo, à sua capacidade de sugerir quais assuntos habitam o debate público (DJERF-

PIERRE; SHEHATA, 2017). Mais precisamente no caso nacional, a elite política do país ainda 

tem como a principal fonte de informações jornais e revistas tradicionais do mercado midiático 

brasileiro, como diários tais quais O Estado de S. Paulo, O Globo e Folha de S. Paulo 

(TOKARSKI, 2019) – esta última envolvida em diversos confrontos diretos com o atual 

presidente, Jair Bolsonaro, realçando, de certa forma, seu poder de influenciar o diálogo público 

(FONTES; MARQUES, 2022).  
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Além disso, a publicação de conteúdo por parte de importantes empresas jornalísticas 

do Brasil sobre escândalos envolvendo figurões da política nacional ainda geram impacto no 

debate nacional (MARQUES et al., 2020b), revelando a habilidade dos meios tradicionais de 

influenciar o comportamento de atores políticos e sociais e a distribuição de poder nas instâncias 

de representação através do oferecimento de insumos para a atuação política (THESEN, 2017; 

VAN AELST; WALGRAVE, 2017). Ainda na conjuntura brasileira, e a despeito de todos os 

desafios enfrentados pelas instituições tradicionais de comunicação nos últimos anos, elas ainda 

mantêm um número razoável de pessoas que, quando indagadas, dizem confiar nas informações 

por elas veiculadas (cerca de 65%, entre os que confiam muito ou confiam pouco)4. Em verdade, 

mesmo que esse nível de confiança não seja constante, ele ainda é superior à confiança atribuída 

a outras instituições cruciais para a democracia, como o Congresso e os partidos políticos. 

Refletindo sobre um quadro mais geral, é válido destacar o potencial de grandes grupos 

midiáticos tradicionais de emitir opiniões – por exemplo, pelos editoriais – que são prontamente 

respondidas ou rebatidas por personagens de grande expressão na esfera pública (PIMENTEL; 

MARQUES; SANTOS, 2021). Além do mais, o jornalismo convencional passou por um longo 

processo de institucionalização, acima de tudo no decorrer do século XX, que permitiu que os 

agentes que integram esse ramo midiático desenvolvessem técnicas profissionais que são muito 

particulares (e.g. manuais de redação, lead, pirâmide invertida, copy-desk) e que possibilitaram 

a produção de notícias e opiniões em uma escala industrial ainda muito relevante (ARTEMAS; 

VOS; DUFFY, 2016; GALTUNG; RUGE, 1965; GOMES, 2004; HARCUP; O’NELL, 2001; 

2016; LEWIS, 2019; MONT’ALVERNE; MARQUES, 2019). 

É possível concluir, portanto, que a centralidade do jornalismo tradicional, embora não 

mais como em tempos atrás, ainda se faz presente. O que há é um ambiente informacional onde 

antigas e novas maneiras de produzir e consumir notícias e opiniões coexistem, cada um com 

certo grau de prestígio. O fato de não ser mais o único ou o maior agente capaz de afetar a esfera 

pública e a tomada de decisões não necessariamente faz do jornalismo um ator que não precise 

ser levado em consideração em momentos chave da política nacional e internacional. 

No que concerne à segunda pergunta, fora os elementos já discutidos anteriormente, é 

importante salientar que a relação entre mídia e política tem sido fonte de estudos e de dilemas 

entre as áreas da Comunicação e da Ciência Política no país desde a fase de redemocratização 

(RUBIM; AZEVEDO, 1998). O reconhecimento da centralidade das instituições midiáticas nas 

democracias modernas tem gerado debates inclusive sobre os limites das teorias democráticas 

 
4 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/09/datafolha-cai-confianca-da-populacao-nas-

instituicoes-e-nos-tres-poderes.shtml> . Acesso em: 18 jan. 2022.  
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ao não contemplarem o fator comunicação como um elemento determinante na arena política 

(MIGUEL, 2000a). Não obstante os conflitos, o fato é que a comunicação política se tornou um 

campo intrinsecamente conectado às pesquisas interessadas em entender as particularidades que 

circundam o sistema político nacional em sua completude (SAMPAIO, 2021). Este estudo está 

alinhado ao enorme conglomerado de investigações que sustentam a posição de que política e 

comunicação são dois campos repletos de intersecções e que, portanto, precisam ser avaliados 

tanto pelo ótima da Comunicação quanto pela perspectiva da Ciência Política. 

Para mais, também faz sentido salientar que a relação entre mídia e política é algo que 

faz parte de praticamente toda a história brasileira, desde o Império (PILAGALLO, 2012). As 

associações entre partidos políticos e grupos midiáticos, em especial, aconteceram em diversos 

casos na história política nacional (AZEVEDO, 2017; PILAGALLO, 2012; WEFFORT, 1984). 

O impacto das empresas de comunicação, seja ele político ou mais propriamente eleitoral, tem 

inspirado vários estudos (BORBA, 2009; MARQUES; MIOLA, 2021; MONT’ALVERNE, 

2020; MUNDIM, 2012, 2010, 2014; SHAPIRO et al. 1994; VAN DIJK, 2017). Atualmente, o 

embate entre jornais e lideranças políticas também tem sido algo recorrente no diálogo público5.  

Tais fatores fortalecem o entendimento de que os media, mais do que somente ofertar 

informações à audiência, buscam atuar, também, como atores políticos e, consequentemente, é 

preciso compreendê-los também pelos ditames da Ciência Política (COOK, 2006; EBERWEIN; 

PORLEZZA; SPLENDORE, 2015; SPARROW, 2006; PAGE, 1996; SCHUDSON, 2002; 

THESEN, 2017; VAN AELST; WALGRAVE, 2017). 

  

 
5 Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/brasil-teve-recorde-de-ataques-%C3%A0-imprensa-em-2020-diz-

relat%C3%B3rio/a-56354093>. Acesso em: 18 jan. 2022.  
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2. A PREVIDÊNCIA SOCIAL NO ESTADO BRASILEIRO 
2.1 UM BREVE HISTÓRICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 
 

No âmbito nacional, remete a tempos atrás a ideia de oferecer um suporte específico a 

trabalhadores inativos em razão de invalidez, idade avançada, doença ou por outras condições 

(SOUZA, 2019). Santos (2014), por exemplo, aponta que já na primeira metade do século XIX 

havia organizações responsáveis por ofertar algum tipo de assistência a funcionários do 

Império, como o Montepio do Exército (datado de 1827) e o Montepio Geral dos Servidores do 

Estado (de 1835). Ao longo do século XX, aliás, diversas constituições estipularam a existência 

de garantias aos trabalhadores estatais (PORTO; CAETANO, 2015). Segundo Silva (2012), “a 

Previdência Social nasce e se estrutura no Brasil concomitantemente à estruturação do mercado 

de trabalho, entre as décadas de 1920 e 1970” (p. 125). 

A Lei Eloy Chaves, de 1923, é considerada o marco inicial do sistema previdenciário 

brasileiro, por criar caixas de aposentadorias e pensões focadas, em um primeiro momento, nos 

trabalhadores ferroviários, e, depois, nos portuários, marítimos e funcionários dos serviços 

telegráficos (SANTOS, 2009). Silva (2012) sublinha que a Caixa de Aposentadorias e Pensões 

da Great Western do Brasil, formulada em 20 de março de 1923, foi a primeira instituição 

previdenciária do país. Com base na legislação citada, uma miríade de caixas de aposentadorias 

foram se estabelecendo em solo nacional, contemplando profissionais de diferentes setores da 

economia, a depender do seu grau de organização e relevância econômica (SILVA, 2012). 

A partir da década de 1930 e já sob o governo de Getúlio Vargas, houve uma expansão 

das garantias previdenciárias com a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) 

(SANTOS, 2009). De 1933 em diante, a gestão getulista iniciou um processo de transformação 

das caixas de aposentadorias e pensões em institutos, processo que continuaria a ocorrer por 

meio da unificação das unidades de Previdência Social (ou seja, a união de caixas e institutos) 

após a saída de Vargas da cena política nacional (SILVA, 2012). 

Nesse sentido, a Lei Orgânica da Previdência Social6, criada em 1960, foi essencial 

para uniformizar os critérios, serviços e valores dos benefícios previdenciários no país, abrindo 

margem para a padronização e centralização do sistema, que, em novembro de 1966, passou a 

ficar sob o comando do recém-criado Instituto Nacional de Previdência Social (SILVA, 2012).  

 

 

 
6 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l3807.htm>. Acesso em: 27 de dez. 2021. 
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Segundo Gentil (2019, p. 84) “as décadas de 1970 e 1980 são consideradas importantes 

por terem gerado grandes avanços no sistema previdenciário brasileiro”. Dentre esses avanços, 

destaca a autora, estão a criação do Ministério da Previdência e Assistência Social, em 1974; a 

instituição de programas dedicados a atender trabalhadores rurais; e a criação de benefícios 

como o salário-maternidade e a renda mensal vitalícia para idosos e inválidos (p. 84).  

O modelo previdenciário em vigência no Brasil foi implementado pela Constituição 

de 1988 (SANTOS, 2014; TAFNER, 2012). Consagrado como um dos elementos centrais da 

Seguridade Social7, o sistema previdenciário assegurou aos trabalhadores o acesso a uma série 

de salvaguardas. O modelo de Previdência Social adotado pelo Brasil foi o de repartição 

simples8. No sistema de repartição, os trabalhadores na ativa são responsáveis por custear os 

profissionais já aposentados, esperando que os futuros trabalhadores lhes façam o mesmo 

(SANTOS, 2009). Freitas (2013, p. 25), em debate sobre o contexto de 1988, também aponta 

que “a Previdência assume um papel social importantíssimo na redistribuição de renda, na 

inclusão social de uma grande parcela que anteriormente era excluída desses direitos e, além 

disso, na busca da erradicação da pobreza”. 

No país, há três diferentes regimes previdenciários, que atendem distintas camadas da 

população. Santos (2009, p. 157) descreve os regimes que constituem a Previdência brasileira9:  

 
a) Regime Geral de Previdência Social (RGPS), de repartição simples, administrado 

pelo INSS [Instituto Nacional de Seguro Social], de caráter contributivo e regido 
pelo equilíbrio financeiro e atuarial, no qual se vinculam todos os trabalhadores 
que exercem profissão remunerada, que não estejam vinculados ao RPPS. 

b) Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), também de caráter contributivo e 
regido pelo princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, assegurado 
exclusivamente aos servidores públicos titulares de cargos efetivos, conforme 
dispõe o art. 40 da Constituição Federal (redação introduzida pela Emenda 
20/1998 e modificada pela Emenda 41/2003). 

c) Regime de Previdência Complementar, introduzido pela Emenda 20/1998, de 
caráter facultativo, pode ser administrado por meio de entidades abertas de 
previdência complementar (EAPC), com fins lucrativos ou por entidades 
fechadas de previdência complementar (EFPC), sem fins lucrativos, os 
conhecidos fundos de pensão. 

 

 
7 “Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e 

da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (BRASIL, 
1988, grifo do autor). 

8 Existe um extenso debate na literatura especializada sobre as características, vantagens e desvantagens de 
diferentes modelos previdenciários. Essa discussão, usualmente, gira em torno de dois modelos: o de repartição 
e o de capitalização (sistema em que, grosso modo, a previdência se trata de uma poupança feita pelo próprio 
trabalhador, que recolhe o valor poupado quando se aposentar). Para mais informações, ver Orenstein (2005). 

9 Acrescente-se à descrição de Santos (2009) o regime de previdência das Forças Armadas e suas particularidades. 
Para mais, ver Tafner e Nery (2019). 
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Compreende-se, então, que o sistema previdenciário nacional é resultado de um longo 

processo que se desenrolou a partir do século XIX e se constituiu de forma mais efetiva no 

decorrer do século XX, até a promulgação da Carta Magna de 1988. As próximas seções se 

dedicam a detalhar um pouco mais os conflitos envolvendo a Previdência Social atual, após a 

sua criação, as mudanças que nela foram executadas e os cenários políticos e econômicos das 

reformas que mais interessam à investigação em tela. 

 

2.2 AJUSTANDO A PREVIDÊNCIA: IDEIAS E CONTENDAS ACERCA DO QUE FAZER 
 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o debate sobre as reformas das 

aposentadorias sempre esteve presente na esfera pública nacional, e, a partir deste momento, 

muitas alterações foram feitas nas regras que regem a Previdência Social no país (MARQUES; 

BATICH; MENDES, 2003). Tais modificações, em geral, preocupavam-se não somente em 

aprimorar aspectos deixados em aberto pelos constituintes, como, também, tinham como mote 

a alegada necessidade de garantir a sustentabilidade do sistema, frequentemente apontado como 

deficitário (CARDOSO, 2019; MARQUES; BATICH; MENDES, 2003; SANTOS, 2009). Na 

prática, na maioria das ocasiões não existiu consenso acerca do que devia ser priorizado quando 

o tema era Seguridade Social e Previdência no Brasil: se seria a garantia de proteção social para 

a população ou a certificação da rentabilidade econômica do sistema (SILVA, 2012). 

Várias foram as mudanças previdenciárias que geraram longos debates entre setores 

do Estado e da sociedade no Brasil10 (NAKAHODO; SAVOIA, 2008; SILVA, 2004; SOUZA, 

2019). Ademais, no decorrer do tempo, pesquisadores de diversas áreas se debruçaram sobre as 

falhas, limites e conflitos internos ao sistema de aposentadorias, seu papel no desenvolvimento 

econômico e social do país e os incrementos que poderiam ser empreendidos pelas autoridades 

públicas para o seu aprimoramento (CARDOSO, 2019; GIAMBIAGI, 2000; MARQUES; 

BATICH; MENDES, 2003). 

A exemplo disso, Porto e Caetano (2015) comparam os regimes previdenciários dos 

servidores públicos (RPPS) e da inciativa privada (RGPS) brasileira, acentuando o consumo 

expressivo de recursos fiscais e o caráter regressivo do primeiro. Os autores destacam que, até 

o ano de 2015, o déficit do RPPS da União era superior ao déficit do RGPS, mesmo o regime 

dos servidores estatais atingindo um público 27 vezes menor. Os pesquisadores argumentam 

que ao tributar toda a sociedade para garantir o equilíbrio das contas do RPPS, o Estado 

 
10 Ver: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/04/brasil-discute-previdencia-a-cada-dez-anos-relembre-

negociacoes-de-fhc-e-lula.shtml>. Acesso em: 05 jan. 2022. 
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aprofunda ainda mais os problemas de transferência desigual de renda no Brasil, uma vez que 

tributa a população em geral para garantir a renda de indivíduos do topo da pirâmide social. 

Outro exemplo é o trabalho de Lima e Matias-Pereira (2014), que discorrem sobre os 

efeitos da dinâmica demográfica nacional sobre a sustentabilidade do RGPS. Os pesquisadores 

apontam que em decorrência da transição demográfica em andamento no país (i.e., crescimento 

da população idosa, queda das taxas de fertilidade e redução da população em idade laboral), a 

sobrevivência do RGPS (nos moldes vigentes no período investigado) seria significativamente 

comprometida – na análise, os autores oferecem subsídios para se avaliar a evolução entre 2003 

e 2030. Diagnóstico similar também é enfatizado por Santos (2009). 

   Entretanto, ao discutir a configuração da Previdência Social brasileira, e tendo como 

base as reformas propostas pelos governos Temer (PEC 287/2016) e Bolsonaro (PEC 06/2019), 

Cardoso (2019) questiona a legitimidade do argumento de que tais mudanças seriam necessárias 

por problemas internos à própria Previdência, responsáveis pela sua insustentabilidade. Para a 

autora, “os ataques à Previdência Social, em verdade, têm como origem a onda neoliberal e a 

crise fiscal-financeira do Estado, não sendo ela, por si só, a responsável pelos déficits 

apontados, havendo influência relevante de fatores exógenos e de escolhas políticas” (p. 137).  

Esses três últimos exemplos ilustram não somente pesquisas realizadas com o objetivo 

de encontrar falhas no sistema previdenciário e sugerir soluções, como também exemplificam 

um conflito de visões permanente quando se discute reformas da Previdência. Tal conflito gira 

em torno de um detalhe central no debate: a existência (ou não) de um déficit previdenciário.   

Esse ponto enseja diversos debates na literatura especializada em decorrência do 

cálculo realizado para se avaliar esse suposto déficit. Enquanto alguns autores apontam que a 

Previdência não é deficitária ou que o déficit é menor do que o propagado por determinados 

especialistas (CARDOSO, 2019; GENTIL, 2019), outros alegam que o déficit não só é 

significativo como também é ascendente (SANTOS, 2009; TAFNER; NERY, 2019).  

A questão fundamental se concentra naquilo que é levado em conta na hora do cálculo. 

Certos pesquisadores defendem que as contas devem ser feitas tendo em vista todo o Sistema 

de Seguridade Social, e não somente a Previdência (ARAÚJO, 2009; CARDOSO, 2019). 

Outros argumentam que devem ser levados em conta apenas os valores referentes ao sistema 

previdenciário, já que, se considerada toda a Seguridade Social, haveria distorções que 

camuflariam a real situação previdenciária, o que poderia causar perdas importantes para os 

outros sistemas que compõem a Seguridade, como Saúde e Assistência Social (SANTOS, 2009; 

TAFNER, 2012). 
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O embate entre essas duas visões também proporciona distintas sugestões acerca de 

quais ajustes deveriam ser feitos nos regimes de aposentadorias do país. De um lado, partindo 

de uma perspectiva mais convencional, são salientadas questões tais quais a indispensabilidade 

de se definir limites mais rígidos para a idade mínima para a aposentadoria; a equiparação das 

idades para aposentadoria de homens e mulheres; a previsão de novas fontes de arrecadação 

para a Seguridade; modificações nas regras que regem as aposentadorias rural e dos 

funcionários públicos; a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema; o fortalecimento 

de medidas que visem a redução do número de aposentadorias precoces etc. (GIAMBIAGI, 

2000; GIAMBIAGI et al., 2004; SANTOS, 2009; TAFNER; NERY, 2019).  

De outro lado, partindo de uma interpretação menos convencional, questiona-se 

fatores, como: os impactos dos desvios de recursos da Seguridade Social, e, consequentemente, 

da Previdência, via dispositivos como a Desvinculação das Receitas da União; a importância 

de se incrementar a produtividade no país e de se expandir o mercado formal de trabalho, e, 

desse modo, garantir receitas para o sustento da Previdência; a revisão das desonerações 

tributárias; a implementação de políticas que visem o crescimento econômico etc. (ARAÚJO, 

2009; CARDOSO, 2019; GENTIL et al., 2017; GENTIL, 2019). 

O fato é que, em todas as ocasiões em que estiveram em pauta reformas 

previdenciárias, ocorreram intensos confrontos de perspectivas acerca de quais ajustes 

deveriam ser feitos no sistema (até mesmo sobre a necessidade de tais ajustes). Entender alguns 

pormenores por detrás desse aspecto é essencial para se ter uma compreensão mais aprofundada 

das muitas reformas que se fizeram presentes no período posterior à Constituição de 1988 e 

sobre quais argumentos e perspectivas tradicionalmente estiveram em jogo nos processos de 

implementação de tais projetos. A seção seguinte apresenta uma parcela das medidas mais 

relevantes que estiveram em pauta do período supracitado. 

 

2.3 UM PANORAMA DAS MODIFICAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PÓS-CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988 
 

Embora houvesse interesse de setores do governo Collor em promover uma profunda 

mudança no sistema previdenciário do país, essa alteração nunca foi de fato implementada pelo 

ex-presidente, retirado da função já na metade de seu mandato (MELO, 2004). Os governos de 

Collor (à época PRN) e Itamar Franco (à época PMDB), porém, fizeram pequenas modificações 



34 
 
nas regras previdenciárias – como a Emenda Constitucional n°03/199311, que estabeleceu que 

os servidores públicos contribuíssem com o custeio de sua Previdência (PORTO; CAETANO, 

2015). Mesmo Collor tendo executado algumas alterações, diversos estudos apontam que uma 

significativa reforma previdenciária só foi debatida no Brasil após a posse de Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) e a subsequente apresentação de sua proposta de reforma, em 1995 

(CARDOSO, 2019; COELHO, 1999; GIAMBIAGI, 2000; GIAMBIAGI et al., 2004; 

LAVINAS; ARAÚJO, 2017; MARQUES; BATICH; MENDES, 2003; MELO, 2004). 

Encarada como a primeira grande reforma das aposentadorias pós-1988, a Emenda 

Constitucional n°20/199812, de autoria da gestão do PSDB, teve sua origem em março de 1995, 

quando foi enviada pelo Executivo ao Congresso Nacional (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1998). 

Apresentada ainda no primeiro ano da administração FHC, a matéria só foi promulgada em 15 

de dezembro de 1998 (NAKAHODO; SAVOIA, 2008). 

Uma vez implementada sua reforma do sistema de aposentadorias, FHC efetuou outras 

mudanças importantes, como a instituição do fator previdenciário, em 1999 (SANTOS, 2009). 

Contudo, somente em 2003, no primeiro ano do governo Lula, que uma nova e extensa reforma 

previdenciária voltaria ao centro do debate público – a Emenda Constitucional n°41/200313 

(NAKAHODO; SAVOIA, 2008). Na gestão de Lula foi aprovada uma reforma focada no 

funcionalismo público (NAKAHODO; SAVOIA, 2008), setor menos afetado pelas 

modificações de FHC, já que este não logrou êxito em sua tentativa de promover muitas 

mudanças na Previdência dos funcionários do Estado (HIROI, 2008).  

Em 2005, ainda na administração Lula, também houve a aprovação da Emenda 

Constitucional n°4714, que, dentre outros elementos, operou modificações “como a concessão 

de aposentadoria especial para os servidores com deficiência, para aqueles que exerçam 

atividades de risco, e para aqueles cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que 

prejudiquem a saúde ou a integridade física” (PORTO; CAETANO, 2015, p. 6). Araújo (2009) 

salienta, no entanto, que a referida medida não foi uma reforma em si mesma, mas sim um 

complemento feito à reforma anterior, de 2003. 

 
11 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc03.htm>. Acesso em: 05 

jan. 2022.  
12 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm>. Acesso em: 05 

jan. 2022. 
13 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm>. Acesso em: 05 

jan. 2022. 
14 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc47.htm>. Acesso em: 05 

jan. 2022. 
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Dilma Rousseff (PT), em seus quase seis anos à frente do país, não promoveu nenhuma 

grande alteração no sistema previdenciário. Entretanto, ocorreram algumas modificações nas 

regras da Previdência durante sua administração, principalmente por inciativa de membros do 

Congresso. Em 2012, por exemplo, foi promulgada a Emenda Constitucional n°7015, de 

iniciativa da então deputada federal, Andrea Zito (PSDB)16. A medida definiu critérios para o 

cálculo e a correção dos proventos dos servidores públicos aposentados por invalidez. Ainda 

em 2012, Dilma sancionou a Lei n°12.618, que criou a Fundação de Previdência Complementar 

do Servidor Público da União (FUNPRESP)17. 

Em 2015, houve nova alteração com a Emenda Constitucional n°8818, que ampliou a 

idade para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos de 70 para 75 anos. Essa 

mudança, de iniciativa do Senado Federal, ficou conhecida como “PEC da Bengala”, e seus 

defensores foram acusados de tentar enfraquecer a presidente Dilma, que perderia a 

oportunidade de nomear cinco novos ministros para o Supremo Tribunal Federal19. Ainda em 

2015, foi promulgada a Lei n° 13.18320, que, dentre outras coisas, criou a “fórmula 85/95”, 

combinando a idade e o tempo de contribuição dos novos solicitantes de benefícios 

previdenciários – uma alternativa ao fator previdenciário, criado por FHC21. 

Nota-se, portanto, que, ao longo da gestão Dilma Rousseff, houve várias mudanças, 

mas nenhuma delas representou uma profunda iniciativa para se reformar a Previdência Social, 

de modo a modificar regras sobre um amplo conjunto de aspectos. Tafner (2012), inclusive, 

afirma que, em um espaço de 20 anos após a CF/88, foram realizadas duas grandes reformas, 

justamente as medidas implementadas por FHC, em 1998, e Lula, em 2003. Nos anos que se 

seguiram à reforma de 2003, não houve nenhuma profunda mudança previdenciária, mas sim 

complementações nas medidas adotadas em governos anteriores (COSTANZI et al., 2018).  

 
15 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc70.htm>. Acesso em: 

05 jan. 2022. 
16 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2012/03/29/promulgadas-emendas-sobre-

aposentadorias-por-invalidez-e-defensoria-publica-do-df>. Acesso em: 05 jan. 2022. 
17 Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/05/dilma-sanciona-lei-que-cria-novo-fundo-de-

previdencia-do-servidor.html>. Acesso em: 05 jan. 2022. 
18 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc88.htm>. Acesso em: 05 

jan. 2022. 
19 Disponível em: <https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/pec-da-bengala-60-dos-

%E2%80%98governistas%E2%80%99-apoiaram-proposta-que-contraria-o-planalto/>. Acesso em: 05 jan. 
2021.  

20 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13183.htm>. Acesso em: 05 
jan. 2022. 

21 Disponível em: <https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2015/07/04/entenda-
como-funciona-a-regra-8595.htm>. Acesso em: 05 jan. 2022. 
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A primeira significativa reforma do sistema previdenciário apresentada pelo governo 

federal posteriormente às mudanças de FHC e Lula foi a Proposta de Emenda à Constituição 

n°287/2016, de Michel Temer (MDB). Afonso (2018, p. 253) aponta que a reforma de Temer 

foi “a mais abrangente proposta de reforma previdenciária da história recente do país”. Embora 

não tenha sido aprovada, a reforma das aposentadorias de Temer foi uma das proposições que 

mais geraram mobilizações favoráveis (ou não) ao governo, sendo, também, uma das medidas 

mais importantes da gestão do então presidente.  

Por conseguinte, eleito em um pleito repleto de polêmicas e em um dos períodos de 

maior acirramento ideológico no país (AVRITZER, 2019), Jair Bolsonaro fez da reforma da 

Previdência seu primeiro grande projeto como presidente. Já no início de seu governo, em 

fevereiro de 2019, entregou ao Congresso sua proposta de reforma das aposentadorias. A 

Emenda Constitucional n°103/201922 foi fonte de profundas discussões que envolveram o 

governo federal, o Poder Legislativo e diversos setores da sociedade civil. Depois de um agitado 

trâmite no Congresso, a reforma foi aprovada, em outubro de 2019. 

A presente seção não busca esgotar todas as proposições que mudaram algum aspecto 

do regime previdenciário nacional, mas sim apresentar um panorama geral sobre o tema. Nota-

se, com base no que foi apresentado até aqui, que os governos Lula, Temer e Bolsonaro foram 

os responsáveis por apresentar as três últimas maiores reformas das aposentadorias no país. 

Collor não efetuou mudanças expressivas, Dilma efetivou mudanças pontuais, e FHC, embora 

tenha promovido uma significativa reforma, não se integra à pesquisa em tela. Seis motivos 

específicos fundamentam a escolha de Lula, Temer e Bolsonaro:  

1) como já apontado, os governos dos três atores supracitados foram os responsáveis 

por apresentar as três últimas maiores reformas previdenciárias; 

2) analisar esses três casos já permite transitar por governos de três distintos partidos, 

que se situam em três diferentes posições do espectro político (da centro-esquerda, com 

Lula, passando pela centro-direita, com Temer, até a extrema-direita, com Bolsonaro); 

3) esses três casos também possibilitam transitar por distintas conjunturas econômicas 

(o cenário econômico da reforma de Lula foi diferente daquele que definiu as reformas 

de Temer e Bolsonaro);  

 
22 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm>. Acesso em: 

17 fev. 2022. 
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4) investigar esses três projetos permite averiguar possíveis mudanças nas posturas de 

O Estado de S. Paulo ao longo do tempo, já que o espaço que separa Lula dos demais é 

de cerca de 15 anos; 

5) a seleção das três reformas favorece o estudo acerca de proposições aprovadas e não 

aprovadas, possibilitando compreender o papel do jornalismo mesmo quando projetos 

de grande relevo não são concretizados; 

6) não houve tempo e recursos necessários para se incluir FHC, tarefa que uma futura 

pesquisa pode se encarregar de cumprir. 

 

2.4 OS CENÁRIOS DAS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA DE LULA DA SILVA, MICHEL 
TEMER E JAIR BOLSONARO 

2.4.1 Lula da Silva (PT): Emenda Constitucional n°41/2003 

 

A reforma realizada pela administração Lula foi uma extensão da reforma do governo 

anterior, de FHC (ARAÚJO, 2009; FREITAS, 2013). Encaminhada ao Congresso Nacional em 

30 de abril de 2003, no começo do primeiro mandato do líder petista, a Emenda Constitucional 

n°41/200323 viria a ser promulgada em 19 de dezembro do mesmo ano. Ao contrário de seu 

antecessor, que fez mudanças principalmente no sistema privado de aposentadorias, a reforma 

de Lula teve como alvo principal a Previdência dos funcionários públicos, atingindo todas as 

esferas da federação (NAKAHODO; SAVOIA, 2008). 

O cenário da tramitação da reforma do governo petista se caracterizou pela alegada 

necessidade de continuar contendo os déficits do sistema de aposentadorias; por uma menor 

intervenção de atores internacionais, se comparada à mudança praticada pelo governo anterior; 

por um ambiente institucional mais propício, exemplificado pelo apoio ofertado pelo principal 

partido da oposição ao governo, PSDB; por um apaziguamento da relação entre a gestão petista 

e o mercado financeiro, em decorrência das sinalizações de Lula durante sua campanha, quando 

se comprometeu a manter as medidas macroeconômicas do seu antecessor; por conflitos com o 

Judiciário, em que certos atores, sentindo-se ameaçados pela reforma, demonstraram oposição 

à medida (conflito contornado após negociações com juízes e demais profissionais da Justiça); 

por resistências internas ao próprio PT e suas bases sociais, gerando uma dissidência que viria 

a formar o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL); e, para finalizar, por um relativo suporte da 

 
23 Apresentada originalmente como Proposta de Emenda à Constituição – PEC n°40, de 2003. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm>. Acesso em: 11 jan. 2022.  



38 
 
população, alimentado pela ênfase no corte das vantagens do funcionalismo público (FREITAS, 

2013; HIROI, 2008; HUNTER; SUGIYAMA, 2009; NAKAHODO; SAVOIA, 2008). 

Especificamente sobre o contexto econômico do período, é válido destacar o perfil de 

continuidade das decisões do governo empossado em 2003 em relação à gestão anterior, acima 

de tudo no que se refere à política macroeconômica – e.g., a garantia do crescimento econômico 

sustentado, responsabilidade fiscal e o regime de metas de inflação (LISBOA; PESSÔA, 2019; 

PAIVA, 2006; SAMUELS, 2004; SINGER, 2012). Junte-se a isso o início do planejamento e 

implementação de políticas sociais que se tornariam a marca das administrações petistas, como 

o Bolsa Família (ALMEIDA, 2004). Sobre os indicadores econômicos, e de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), houve, em 2003, um crescimento de 1,1% 

do Produto Interno Bruto (PIB) do país, a inflação se manteve abaixo dos 10% e houve um 

superávit primário de 4,3% do PIB (PAIVA, 2006). Ou seja, a conjuntura econômica que 

marcou a reforma previdenciária de Lula foi marcada pelo início de uma relativa estabilidade24. 

Segundo Araújo (2009), Giambiagi et al. (2004), Melo e Anastasia (2005), Porto e 

Caetano (2015) e Freitas (2013), os pontos elementares da reforma foram: a) a imposição de 

limites ao direito à aposentadoria integral dos funcionários públicos; b) alteração do teto dos 

benefícios dos novos funcionários do Estado (equiparado ao teto dos trabalhadores da iniciativa 

privada – R$ 2.400,00); c) fim da aposentadoria proporcional e estabelecimento de um redutor 

para o cálculo das novas pensões para aqueles que desejassem se aposentar antes da idade 

mínima; d) formulação do regime de previdência complementar dos servidores; e) introdução 

da taxação dos servidores e pensionistas inativos nos moldes dos funcionários ativos, com um 

limite mínimo de isenção; e f) a definição do teto salarial do funcionalismo público de acordo 

com a maior remuneração de um ministro do Supremo Tribunal Federal. 

A reforma de Lula promoveu mudanças substanciais no sistema de aposentadorias, em 

especial no que diz respeito aos servidores públicos (LAVINAS; ARAÚJO, 2017). No entanto, 

alguns pesquisadores afirmam que a necessidade de suporte para a sua aprovação no âmbito do 

Congresso Nacional e a pressão exercida por grupos organizados levaram ao enxugamento da 

proposição inicial, impedindo modificações mais significativas na Previdência do setor privado 

e nas aposentadorias dos servidores na ativa (NAKAHODO; SAVOIA, 2008). Mesmo assim, 

comparando o processo de implementação das reformas de FHC e Lula, Hiroi (2008) e Melo e 

Anastasia (2005) ressaltam que o governo petista teve mais sucesso no que tange ao tempo de 

tramitação da matéria nas Casas Legislativas e na preservação de seus aspectos originais.  

 
24 Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 11 jan. 2022. 
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2.4.2 Michel Temer (MDB): Proposta de Emenda à Constituição n°287/2016 

 

Como já discutido anteriormente, a proposta de reforma previdenciária de Temer foi a 

maior tentativa de promover mudanças nas aposentadorias desde as medidas implementadas na 

primeira administração petista (AFONSO, 2018; SOUZA, 2019). Michel Temer submeteu seu 

projeto (PEC287/201625) ao Congresso em 05 de dezembro de 2016. Depois de uma conflituosa 

fase de tramitação no Legislativo, marcada por escândalos envolvendo aliados do presidente e 

por mudanças na proposta original, surgiram questionamentos acerca das reais possibilidades 

de a reforma ser aprovada. Em 16 de fevereiro de 2018, Temer sancionou uma intervenção 

federal no estado do Rio de Janeiro, o que exigia a suspenção da tramitação de alterações na 

Constituição. A intervenção no Rio, assim, decretou o fim da proposta de reforma de Temer26. 

Todo o cenário de tramitação da reforma foi marcado pela profusão de acontecimentos 

que se desenrolaram no Brasil após as eleições de 2014. É possível afirmar que o período que 

vai de 2015 a 2018 foi um dos momentos mais conturbados da história política recente do país 

(AVRITZER, 2016, 2019; LIMONGI, 2017). Múltiplos fatores contribuíram para isso. Dentre 

eles estão: os desdobramentos da Operação Lava Jato, iniciada em 2014; o impeachment da ex-

presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016; os frequentes escândalos de corrupção envolvendo 

vários partidos políticos e figuras públicas de grande expressividade na política nacional; e os 

diversos protestos de rua exigindo mudanças no sistema político brasileiro (AMORIM NETO, 

2016; AVRITZER, 2019; LIMONGI, 2017; SANTOS; GUARNIERI, 2016).  

Michel Temer assumiu a Presidência da República depois do impeachment de Dilma, 

que teve seu desfecho definitivo no final de agosto de 2016. Muito da situação econômica do 

país naquele momento era resultado das providências adotadas por Dilma e pela sua equipe de 

economistas entre o período que a petista esteve no Poder (2011-2016). De Bolle (2016) afirma 

que a fase de Dilma à frente da administração federal foi definida por uma notável mudança 

nos rumos econômicos do país, inicialmente motivada pelas consequências da crise econômica 

mundial de 2008. Além disso, a autora assinala que o forte interesse da gestão Dilma em manter 

as elevadas taxas de crescimento da economia nacional conquistadas pelo seu antecessor (e.g. 

em 2010, no último ano da gestão Lula, o PIB do país cresceu 7,5%), fez com que a mandatária 

 
25 Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2119881>. 

Acesso em: 11 jan. 2022. 
26 Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/02/16/o-que-a-intervencao-federal-no-rj-

tem-a-ver-com-a-reforma-da-previdencia.htm>. Acesso em: 11 jan. 2022.  
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abandonasse as diretrizes econômicas praticadas até então em prol de um “experimentalismo” 

repleto de planos/pacotes que nem sempre geraram os resultados esperados (SINGER, 2018). 

Em se tratando da conjuntura econômica, então, pode-se afirmar que o país enfrentava 

um período de significativas dificuldades. Os índices de desemprego mostravam tendência de 

alta, a confiança dos agentes econômicos no Brasil estava em queda, a redução da arrecadação 

e da capacidade de investimento do Estado também exemplificavam o momento de recessão e 

os indicadores sociais apresentavam retrocessos importantes pela primeira vez em muito tempo 

(ALMEIDA, 2017; CARLEIAL, 2015; DIAS, 2018; FELIÚ, 2018). Em paralelo a tudo isso, a 

manutenção dos gastos públicos no patamar da época parecia algo insustentável e as despesas 

previdenciárias só aumentavam (CARLEIAL, 2015; DIAS, 2018).  

Em seu governo, portanto, Michel Temer defendeu uma série de reformas baseadas 

em alegações de que a economia do país precisava de ajustes para se modernizar e voltar a 

crescer27. Nesse cenário, foram feitas várias reformas na educação, nas leis trabalhistas, nas 

regras de terceirização. Nesse meio, foi formulada a reforma da Previdência (FELIÚ, 2018). 

Os pontos centrais da proposta foram: a) desvinculação do salário-mínimo do piso dos 

benefícios previdenciários; b) elevação da idade mínima e enrijecimento das regras para as 

aposentadorias não contributivas (Benefício de Prestação Continuada); c) unificação das regras 

para homens e mulheres e trabalhadores rurais e urbanos; d) criação de uma idade mínima para 

todas as aposentadorias pelo RGPS; e) aumento da idade mínima para o RPPS; f) eliminação 

da aposentadoria especial do professor; g) aumento do período mínimo de contribuição para se 

ter direito aos benefícios previdenciários; h) alterações nas regras de aposentadoria por 

invalidez; i) fim da possibilidade de acumulação de pensão e aposentadoria (COSTANZI et al., 

2018; DIAS, 2018; LAVINAS; ARAÚJO, 2017; MARTINS; CAMPANI, 2019). 

Apesar de não ter sido aprovada, a reforma de Temer pode ser vista como um elemento 

importante para se compreender o novo momento econômico e político em que o Brasil se 

encontrava, principalmente se comparado ao contexto da reforma de Lula. Desde o início dos 

anos 2000, houve um período de significativo crescimento e estabilidade econômica que se 

deteriorou a partir da metade da primeira gestão Dilma. A partir de então, a conjuntura política 

e econômica brasileira foi marcada por novos conflitos que levaram a impasses envolvendo as 

principais lideranças nacionais (AVRITZER, 2016, 2019). As modificações nas diretrizes da 

 
27 Parte considerável das medidas defendidas por Temer e as razões que as fundamentaram podem ser consultadas 

em documento publicado pelo seu partido em outubro de 2015, intitulado “Uma ponte para o futuro”. Disponível 
em: <https://www.fundacaoulysses.org.br/wp-content/uploads/2016/11/UMA-PONTE-PARA-O-
FUTURO.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2022.   
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economia do país foram iniciadas nesse ambiente, e a reforma de Temer contribuiu para a 

retomada do debate sobre o sistema de aposentadorias nacional – debate recuperado pelo seu 

sucessor, Jair Bolsonaro, tão logo assumida sua função como presidente, em 2019. 

 

2.4.3 Jair Bolsonaro (à época, PSL): Emenda Constitucional n°103/2019 

 

Assim como é possível afirmar que a reforma previdenciária de Lula foi uma extensão 

da reforma de FHC, faz sentido dizer que a reforma de Bolsonaro foi a consumação da proposta 

não aprovada de Michel Temer28. Uma das primeiras medidas conduzidas ao Congresso pela 

gestão eleita em 2018 foi a reforma das aposentadorias (EC 103/201929), em 20 de fevereiro de 

2019. Após um período de negociações e intensos confrontos envolvendo o governo federal e 

membros do Poder Legislativo – nomeadamente, o então presidente da Câmara dos Deputados, 

Rodrigo Maia (à época, DEM) –, a reforma foi definitivamente aprovada e promulgada em 12 

de novembro do mesmo ano30 (GUERRA; CAMARGOS, 2021; SANTOS; BARBOSA, 2021). 

A reforma de Bolsonaro se inseriu em um contexto de expectativas, já que era uma das 

primeiras propostas de grande relevância encampada pelo presidente no início de seu mandato. 

Bolsonaro foi eleito em um pleito bastante conturbado e marcado pelo acirramento ideológico 

que se seguiu ao período de impasses que a democracia brasileira vivia e que já foi descrito na 

subseção anterior (AVRITZER, 2016, 2019). Ademais, ainda havia incertezas acerca das 

políticas que seriam priorizadas por Bolsonaro, político com a carreira caracterizada pela defesa 

de medidas polêmicas associadas a temas como a flexibilização do acesso a armas de fogo, a 

exaltação da Ditadura Civil-Militar e a postura favorável a restrições de direitos da comunidade 

LGBTQIA+ (ANDERSON, 2019). Também existiam dúvidas sobre a capacidade do presidente 

articular seus interesses junto ao Parlamento, em razão da postura crítica por ele adotada acerca 

dos mecanismos tradicionais de negociação política no Brasil (vulgo “toma lá, dá cá”) e o 

distanciamento assumido pelo mandatário em relação aos partidos políticos (AMARAL, 2021).  

Além disso, tão logo foi escolhido para ocupar o Palácio do Planalto, o presidente viu 

seu filho e senador eleito pelo PSL, Flávio Bolsonaro, implicado em escândalo envolvendo um 

ex-assessor chamado Fabrício Queiroz. Esse caso rendeu investigações sobre a família de 

 
28 Disponível em: <https://economia.uol.com.br/reportagens-especiais/o-caminho-da-reforma-da-

previdencia/#page4>. Acesso em: 11 jan. 2022. 
29 Apresentada originalmente como Proposta de Emenda à Constituição – PEC n°06, de 2019. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm>. Acesso em: 11 jan. 2021. 
30 Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50148479>. Acesso em: 11 jan. 2022. 
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Bolsonaro e foi amplamente utilizado por setores da oposição para enfraquecer o presidente31. 

Nessa mesma conjuntura, foram apresentadas ações junto ao Tribunal Superior Eleitoral contra 

a chapa eleitoral de Bolsonaro e seu vice, Hamilton Mourão (PRTB), acusada de abuso de poder 

econômico no caso envolvendo disparos de mensagens em massa por apoiadores dos candidatos 

via WhatsApp – ações julgadas improcedentes pelo Tribunal32. Não bastasse tudo isso, também 

houve a instauração de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), em setembro de 

2019, interessada em investigar a disseminação de informações falsas com objetivos políticos, 

atingindo grupos próximos à Bolsonaro33. Por fim, o mandatário também teve conflitos com 

sua inconsistente base aliada que levaram, inclusive, à sua saída do partido pelo qual foi eleito. 

Mais exatamente do ponto de vista econômico, o primeiro ano de mandato foi marcado 

pelas tentativas do novo ministro da economia, Paulo Guedes, de emplacar uma agenda liberal, 

propondo reformas não só na Seguridade Social, mas, também, em outras instituições do 

sistema administrativo do país (DWECK, 2021; GUERRA; CAMARGOS, 2021). Nesse 

período, houve uma redução do déficit primário brasileiro, a inflação se manteve baixa e ocorreu 

um aumento no PIB em 2019, fortalecendo, por um curto momento, as expectativas de que a 

economia enfim estava em processo de aceleração (AMORIM NETO; PIMENTA, 2020). 

Dentre as alterações visadas para a Previdência Social, destacaram-se: a) a definição 

de uma idade mínima para aposentadoria de 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres), incluindo 

trabalhadores dos setores privado e público; b) o tempo mínimo de contribuição para se 

aposentar passou a ser de 20 anos (homens) e 15 anos (mulheres), e 25 anos para os funcionários 

públicos de ambos os sexos; c) foram instituídas regras mais flexíveis para policiais, professores 

e trabalhadores de atividades de alta periculosidade; d) houve mudanças nas alíquotas de 

contribuição e nas regras de cálculo das aposentadorias (passando a se considerar a média de 

todos os salários); e) foram realizadas modificações nas regras das pensões por morte; e f) foi 

retirada da Constituição a permissão de pena disciplinar de aposentadoria compulsória para 

juízes34 (GUERRA; CAMARGOS, 2021). 

 
31 Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/06/19/rachadinha-relacao-com-familia-

bolsonaro-e-prisao-entenda-o-caso-queiroz>. Acesso em: 11 jan. 2022. 
32 Disponível em: <https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2021/Fevereiro/tse-julga-improcedentes-duas-

acoes-contra-bolsonaro-por-suposto-disparo-em-massa-de-mensagens-pelo-whatsapp-nas-eleicoes-de-2018>. 
Acesso em: 11 jan. 2022. 

33 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/09/04/cpmi-das-fake-news-e-instalada-
no-congresso>. Acesso em: 11 jan. 2022. 

34 Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-10/entenda-principais-mudancas-
com-aprovacao-da-reforma-da-previdencia>. Acesso em: 11 jan. 2022. 
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Dois pontos polêmicos debatidos na reforma inicialmente foram descartados ou 

tratados separadamente: a reforma das aposentadorias dos militares e a instituição de um 

dispositivo constitucional para se criar, via lei complementar, o regime de capitalização.  

No primeiro caso, houve uma reforma das aposentadorias dos militares que tramitou 

separadamente no Congresso e que permitiu uma pequena economia para as despesas da União 

– o projeto foi criticado pela manutenção de privilégios para o setor35. Sobre a possibilidade de 

se instituir uma brecha na Constituição visando a criação de um regime de capitalização no 

país, ocorreu um rechaço à proposta por parte de seguimentos políticos e sociais, que apontaram 

os limites da proposição e os problemas que outros países latino-americanos que a adotaram, 

como o Chile, enfrentam na atualidade36 (LOBATO; COSTA; RIZZOTTO, 2019).  

A despeito de todo o turbulento processo para a aprovação da reforma, ela foi instituída 

já no primeiro ano do governo Bolsonaro, representando um marco para a administração e para 

a história das mudanças previdenciárias já vividas pelo país, e deixando expectativas de que tal 

política permitisse a retomada dos investimentos e do crescimento econômico brasileiro – o que 

não aconteceu da forma como planejado, em parte pela pandemia de Covid-19 e pela condução 

desastrosa do governo no combate ao novo vírus (OLIVEIRA; FERNANDEZ, 2021). 

O capítulo seguinte se debruça sobre o debate central da pesquisa em tela: o conceito 

de paralelismo político, sua ligação com os estudos sobre sistemas de mídia, suas possíveis 

aplicações, suas limitações e possíveis mudanças tendo em vista o caso brasileiro e as posições 

editoriais de O Estado de S. Paulo no decorrer dos períodos estudados. 

 

 

 

 
35 Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/12/17/bolsonaro-sanciona-reforma-

previdencia-militares.htm>. Acesso em: 11 jan. 2022. 
36 Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/05/10/%C3%89-justo-e-vi%C3%A1vel-uma-

Previd%C3%AAncia-por-capitaliza%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 11 jan. 2022. 
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3. O CONCEITO DE PARALELISMO POLÍTICO NO ÂMBITO DOS ESTUDOS 
SOBRE SISTEMAS DE MÍDIA: ORIGENS, APLICAÇÕES E LIMITES 
3.1 ORIGEM E ADAPTAÇÕES DO CONCEITO DE PARALELISMO POLÍTICO 
 

O conceito de paralelismo surge originalmente na obra de Colin Seymour-Ure, 

intitulada The political impact of mass media (1974). Em seu livro, o autor destaca o que chama 

de party/press parallelism (paralelismo partido/imprensa), uma conexão, ou correspondência, 

entre jornais e partidos políticos. Para ele, “as mesmas forças sociais que encontram expressão 

nos partidos também tendem a encontrá-la nos jornais” (SEYMOUR-URE, p. 159, tradução do 

autor)37. O argumento que sustenta essa afirmação é de que a imprensa e os partidos 

compartilham muitas funções em comum e, portanto, haveria a possibilidade de que fossem 

estabelecidas conexões de diferentes níveis entre ambos. 

Seymour-Ure (1974) elenca três motivos para se considerar as relações entre jornais e 

agremiações políticas. Para começar, as ligações entre imprensa e partidos são fatos históricos. 

Esses vínculos, por exemplo, foram vitais para a ascensão de movimentos como o fascismo, o 

nazismo e o comunismo, na Itália, Alemanha, e antiga União Soviética, respectivamente. Em 

segundo lugar, os jornais cumprem um papel essencial na distribuição e circulação de ideias e 

informações políticas, sendo, portanto, um instrumento central para a divulgação dos interesses 

partidários – o que leva à terceira razão: “as funções dos partidos são altamente compatíveis 

com as aptidões dos jornais”38 (SEYMOUR-URE, 1974, p. 158, tradução do autor). Já que os 

partidos são instituições compostas por indivíduos que compartilham determinados ideais e que 

buscam promovê-los, as publicações jornalísticas se tornam peças-chave para o processo de 

comunicação político-partidária. 

Isto posto, Seymour-Ure (1974) aponta, partindo do caso britânico e de outras nações 

(sobretudo europeias), três dimensões que podem ser levadas em consideração quando se 

pretende mensurar o nível de paralelismo entre um jornal e um partido: 1) a organização 

partidária; 2) as metas partidárias; e 3) os membros e apoiadores da agremiação. 

 A primeira dimensão (organização partidária) diz respeito ao mecanismo mais estreito 

de alinhamento entre um partido e um jornal: a posse do segundo pelo primeiro. Tal fenômeno 

era comum no período entre os séculos XIX e XX, quando predominava a imprensa de opinião 

(GOMES, 2004). Seymour-Ure (1974), porém, acentua que, embora o jornalismo tenha sofrido 

um processo de institucionalização no decorrer do século XX (LEWIS, 2019), as conexões entre 

 
37 No original: “The same social forces that find expression in a party or parties of a political system tend to find 

expression also through the press”. 
38 No original: “The functions of parties are highly compatible with the capabilities of newspapers”. 
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partidos e jornais não deixaram de existir definitivamente, apenas passaram a acontecer em um 

cenário em que também havia publicações mais independentes. 

A dimensão subsequente (metas partidárias) ressalta que, mesmo em um cenário de 

maior autonomia, é possível existir certa correspondência entre os interesses de um dado jornal 

e de um partido. Isto é, mesmo em uma situação de independência, alguns jornais podem 

apresentar certo paralelismo em relação às agremiações políticas, por exemplo, ao defenderem 

agendas semelhantes ou possuírem posturas similares acerca de certos temas. Salvo em 

condições em que os jornais se vinculam a grupos de interesse restrito – como igrejas ou 

sindicatos, que podem apoiar diferentes partidos a depender das circunstâncias – ou quando os 

princípios de uma publicação rejeitam explicitamente qualquer tipo de partidarismo, sempre 

pode haver alguma coincidência entre os interesses de um jornal e de algum partido político. 

A última dimensão (apoiadores do partido) salienta que, para que o paralelismo possa 

ocorrer, os leitores de um periódico devem ter uma identificação partidária alinhada à do jornal 

que seguem. Portanto, o público de uma determinada empresa jornalística deve ser composto, 

predominantemente, por indivíduos alinhados ideologicamente a ela. 

Em resumo, para haver paralelismo entre um jornal e um partido, deve existir uma 

conexão organizacional, uma compatibilidade de objetivos e um significativo grau de 

partidarismo da audiência (que deve estar em consonância com a publicação que acompanha).  

Seymour-Ure também ressalta que, para o paralelismo existir em nível sistêmico, uma 

quarta variável deve ser levada em consideração: a distribuição existente entre jornais e partidos 

em um dado contexto. Ele alega que um paralelismo entre sistema de mídia e sistema partidário 

aconteceria se o número de jornais fosse distribuído entre os partidos de acordo com a força 

política de cada agremiação (mensurada, por exemplo, pelo seu sucesso eleitoral) – ou seja, em 

um cenário onde cada jornal estivesse vinculado a um determinado partido. 

Visando ofertar um modelo de análise comparativa com base nas distintas formas pelas 

quais o paralelismo pode se manifestar, o autor elenca um conjunto de características ligadas 

aos sistemas de comunicação e partidário que devem ser levadas em conta quando se pretende 

entender se, e em que medida, há relações entre partidos e imprensa em um dado contexto, 

assim como quais são os elementos que potencialmente explicam a existência do fenômeno. 

Sobre os sistemas de comunicação, destaca-se que caraterísticas a serem examinadas 

em estudos mais amplos são: cultura política (o papel atribuído à imprensa em cada país e o 

grau de aceitação da intervenção repressiva do governo na atividade jornalística); geografia e 

estrutura social (a existência de monopólios regionais, o nível de competição entre diferentes 

canais de comunicação e elementos culturais como religião e variações linguísticas); e fatores 
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econômicos (o desenvolvimento econômico da nação, o custo de entrada no mercado de mídia, 

crescimento de multinacionais no mercado de comunicação, instrumentalização da atividade de 

imprensa e as distinções entre jornais de referência e periódicos populares). 

Sobre os sistemas partidários, as características enfatizadas são: número e a força 

relativa dos partidos (diferenças entre contextos onde não existem partidos, sistemas de partido 

único ou bipartidários e sistemas multipartidários, bem como o grau de estabilidade política em 

cada um deles); objetivos e ideologias partidárias (clareza ideológica e dimensão das clivagens 

políticas existentes); bases sociais de suporte dos partidos (variações entre sistemas partidários 

naturalmente desenvolvidos e sistemas impostos); estrutura partidária (o grau de centralização 

do poder dentro de cada partido e a presença de lideranças carismáticas); e as funções e o peso 

de cada partido no sistema (a relevância que cada agremiação detém no sistema partidário). 

 Seymour-Ure (1974), assim, foi responsável por um importante avanço na literatura 

em comunicação política comparada – até então, o trabalho que mais se destacava nesse campo 

era o livro Four Theories of the Press (1956), de Fred Siebert, Theodore Peterson e Wilbur 

Schramm39. Além disso, o conceito de paralelismo abordado pelo pesquisador se tornou uma 

relevante ferramenta analítica para se compreender mais a fundo as relações entre mídia e 

política em diferentes sistemas midiáticos, sendo retomado e reinterpretado por pesquisas 

subsequentes – e é a esse aspecto que o trabalho em tela dará atenção agora. 

 

3.1.1 Sistemas de mídia e a adaptação do paralelismo a um novo contexto 

 

Uma das obras responsáveis pela retomada da discussão sobre o tema se trata de livro 

intitulado The crisis of public communication. Publicado por Jay Blumler e Michael Gurevitch 

(1995[1975]), o trabalho reúne vários estudos desenvolvidos pelos autores e apresenta uma 

proposta para se investigar as relações entre instituições midiáticas e políticas em diferentes 

sociedades – expandindo as bases conceituais existentes em estímulo aos estudos comparados.  

 
39 A referida obra é uma tentativa de propor uma tipologia sobre sistemas de mídia pelo mundo. Os autores 

propõem quatro sistemas: Autoritário, Libertário, de Responsabilidade Social, e Comunista Soviético. Eles 
partem da premissa de que “a imprensa sempre assume a forma e a coloração das estruturas sociais e políticas 
nas quais opera. Especialmente, ela reflete o sistema de controle social pelo qual as relações de indivíduos e 
instituições são ajustadas” (SIEBERT; PETERSON; SCHRAMM, 1963[1956], p. 1-2, tradução do autor). Os 
sistemas, porém, são vistos como uma extensão do modelo Libertário, usado para caracterizar as nações 
ocidentais em comparação com as demais (ALBUQUERQUE, 2013; SIEBERT; PETERSON; SCHRAMM, 
1963[1956]). Embora tal proposta tenha caído na obsolescência, foi responsável por estimular vários estudos no 
âmbito da comunicação política comparada (que adotaram os modelos propostos ou os criticaram), como os 
trabalhos a serem discutidos neste capítulo (ALBUQUERQUE, 2013). 
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Embora os autores não utilizem especificamente o termo “paralelismo” para descrever 

as associações entre imprensa e partidos políticos, eles descrevem tais relações em duas das 

quatro dimensões de análise que sugerem, a saber: 1) o grau de controle do Estado sobre as 

instituições midiáticas; 2) o grau de partidarismo das empresas de comunicação; 3) o grau de 

integração entre as elites políticas e midiáticas; e 4) a natureza dos valores por meio dos quais 

as instituições da mídia legitimam sua atuação. 

Tratando-se do grau de partidarismo das instituições midiáticas, os autores salientam 

que há múltiplas formas pelas quais o fenômeno pode se manifestar, a depender de 

determinantes como as conexões organizacionais entre imprensa e partidos, a intensidade e a 

estabilidade dos compromissos assumidos pelas empresas de comunicação, e a existência (ou 

não) de restrições legais para o alinhamento entre instituições da mídia e da política. 

São listados cinco níveis de partidarismo: 1) o grau mais alto de partidarismo, segundo 

eles, ocorre quando as empresas de comunicação são propriedade de partidos políticos, quando 

há relações que envolvem subsídios financeiros ou quando há a participação direta dos partidos 

na gestão ou nos conselhos editoriais dos jornais; 2) um grau menor de partidarismo ocorre 

quando há comprometimento e fidelidade por parte das empresas de comunicação aos interesses 

partidários, porém sem haver uma conexão organizacional formal entre as duas partes; 3) um 

terceiro, e ainda menor, grau de partidarismo se dá quando instituições midiáticas se alinham a 

algum partido, mas apresentam ressalvas tendo em vista as deficiências da agremiação e se 

mantêm em prontidão caso outros grupos proponham algo mais meritório segundo os critérios 

dos jornais; 4) o penúltimo grau de partidarismo diz respeito à quando ocorre um suporte 

imprevisível e circunstancial por parte da mídia a partidos políticos; 5) o menor grau de 

partidarismo se dá quando as instituições de comunicação não se posicionam a respeito de 

assuntos políticos e tentam, sempre que possível, manter sua neutralidade. 

No que concerne à integração entre elites políticas e midiáticas, são apontados vários 

elementos, tanto formais quanto informais, relacionados aos “fluxos de influência” entre atores 

dos campos político e da comunicação. Esses fatores se relacionam, sobretudo, a elementos de 

socialização política, social e cultural. Por exemplo, integrantes das elites midiáticas podem ser 

recrutados ou socializados nos mesmos campos sociais e/ou culturais dos integrantes das elites 

políticas, podendo, desse modo, apresentar valores e interesses em comum. Outra possibilidade 

ocorre quando há uma “sobreposição de pessoal”; ou seja, quando membros da elite dos media 

apoiam determinados partidos e se envolvem em suas atividades, mesmo que considerem a si 

mesmos membros periféricos ou independentes. Em terceiro lugar, está o que é chamado pelos 

autores de “agências de fronteira”. Eles se referem aqui aos órgãos de assessoria e de relações 
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públicas integrados por atores políticos e jornalísticos. Por fim, ressaltam as possibilidades de 

interações informais, como quando atores de ambas as esferas frequentam os mesmos lugares. 

Seymour-Ure (1974) e Blumler e Gurevitch (1995) enfatizam, em seus respectivos 

trabalhos, as possibilidades de alinhamentos entre jornais e, especificamente, partidos políticos. 

Eles partem da premissa de que não somente os cidadãos, mas, especialmente, os jornais 

compartilhariam interesses ordenados segundo as clivagens político-partidárias da sociedade. 

As agremiações, assim, exerceriam um papel elementar, organizando e orientando as 

preferências ideológicas da população (que teriam um significativo grau de estabilidade) 

(MONT’ALVERNE, 2020).  

No entanto, no decorrer do tempo, diversos estudos apontaram a expressiva queda dos 

índices de filiação partidária em diferentes contextos, principalmente o europeu (MAIR; VAN 

BIEZEN, 2001; VAN BIEZEN; MAIR; POGUNTKE, 2012). Isto é, embora os partidos tenham 

continuado a exercer papel relevante em várias dimensões que cerceiam as dinâmicas políticas, 

eles não mais detinham o mesmo grau de identificação que um dia possuíram junto a diversos 

setores da sociedade, bem como não cumpriam mais da mesma forma a função de organizadores 

dos interesses de grupos/clivagens sociais específicas (KIRCHHEIMER, 2012[1966]). Mesmo 

a representação via partidos sofreu mudanças com o desenvolvimento de algumas sociedades, 

ensejando formas alternativas de ação política (INGLEHART, WELZEL, 2009). 

Em Comparing Media Systems, Daniel Hallin e Paolo Mancini (2004) levam em conta 

o enfraquecimento dos partidos ao proporem uma reinterpretação do conceito de paralelismo. 

Eles classificam os sistemas de mídia de 18 países, entre nações da Europa Ocidental e América 

do Norte. Tal investigação se desenvolveu na esteira dos estudos comparados em comunicação 

política, sendo tributária das obras discutidas até aqui (ALBUQUERQUE, 2012b).  

Hallin e Mancini (2004) elencam quatro dimensões analíticas para se compreender os 

sistemas midiáticos das sociedades que examinam: 1) a formação do mercado de comunicação; 

2) o grau de paralelismo político; 3) o desenvolvimento profissional da atividade jornalística; e 

4) o nível e a natureza da intervenção do Estado no mercado midiático. Com base nessas quatro 

dimensões, e tendo em vista a constituição histórica, social e política de cada caso, os autores 

classificam as nações investigadas em três diferentes sistemas. 

O primeiro sistema, denominado Pluralista Polarizado (ou Mediterrâneo), é definido 

como um modelo em que os jornais são mais alinhados aos interesses político-partidários do 

que comerciais. Em grande medida, as empresas de comunicação surgiram como extensão de 

grupos políticos específicos da sociedade e o mercado é caracterizado pela baixa circulação dos 

jornais, que são orientados, sobretudo, para a elite política. O sistema apresenta alto grau de 
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paralelismo entre agentes do campo político e jornalístico. Há significativa intervenção do 

Estado no mercado de comunicação, seja como proprietário, regulador ou financiador das 

instituições midiáticas. Por fim, são baixos os níveis de profissionalização da atividade de 

imprensa, que, frequentemente, é instrumentalizada para fins políticos. Os países investigados 

que se enquadraram nesse sistema foram: França, Grécia, Itália, Portugal e Espanha. 

O segundo sistema é nomeado como Democrático Corporativo (ou do Centro-Norte 

Europeu). Ele é caracterizado pelo maior desenvolvimento do mercado de comunicação, pela 

maior liberdade de imprensa e pelas taxas elevadas de circulação dos jornais. As instituições 

midiáticas exibem alinhamentos tanto econômico-comerciais quanto político-partidários. Há 

significativo histórico de paralelismo em que os jornais estão associados não só a partidos, mas, 

também, a organizações da sociedade civil. Há um grau elevado de intervenção do Estado, em 

consonância com o estado de bem-estar social característico dos países que compõem o sistema. 

Por fim, há uma elevada profissionalização da atividade de imprensa, com a existência de 

diversas organizações formais. As nações avaliadas que integraram esse modelo foram: Áustria, 

Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Países Baixos, Noruega, Suécia e Suíça. 

 O terceiro sistema é o Liberal (ou do Atlântico-Norte). Esse modelo é definido pela 

prevalência dos interesses comerciais de suas instituições midiáticas. As taxas de circulação 

dos jornais são menores que a do modelo anterior, mas maiores que a do Mediterrâneo.  O perfil 

mais liberal da economia dos países que integram esse sistema precede a baixa intervenção do 

Estado no mercado de comunicação. Ademais, há um baixo nível de paralelismo e alto grau de 

profissionalização da prática jornalística, fortemente orientada para fins informativos. Os países 

que se encaixaram nesse sistema foram: Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda e Canadá. 

Uma vez apresentados os modelos, faz-se necessário se debruçar sobre a dimensão que 

mais interessa à investigação em tela. O paralelismo entre partidos políticos e jornais passa a 

ter um significado ligeiramente distinto na obra de Hallin e Mancini (2004). Os autores não 

adotam a expressão original: party-press parallelism. Eles consideram a primeira definição do 

conceito um tanto quanto limitada para a nova realidade que analisam – na qual, como já 

apontado, o papel exercido pelos partidos políticos não é exatamente o mesmo de quando o 

termo foi cunhado. Ademais, as próprias instituições midiáticas passaram por mudanças, haja 

vista o processo de institucionalização pelo qual passou o jornalismo ao longo do século XX 

(GOMES, 2004; LEWIS, 2019). É válido salientar que Hallin e Mancini (2004) não ignoram 

as clivagens sociopolíticas em seu estudo (MONT’ALVERNE, 2020), ainda mais dada a 

importância de tais elementos para o próprio conceito de sistema (HALLIN, 2015). 
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Dito isso, os autores se referem ao conceito como political parallelism (paralelismo 

político): o grau em que diferentes empresas de comunicação oferecem suporte ou se associam 

a distintas culturas, ideais, posições e/ou organizações que exercem algum papel dentro da arena 

política (HALLIN; MANCINI, 2004; MANCINI, 2015a). Portanto, a conexão um-a-um entre 

jornais e partidos políticos é substituída por uma concepção mais abrangente, que não considera 

somente as agremiações políticas, mas, também, as general political tendencies (HALLIN; 

MANCINI, 2004, p. 27). As conexões formais, de propriedade, entre partidos e jornais são 

marginalizadas e enfatiza-se associações mais sutis, baseadas em visões ideológicas, políticas 

e culturais. Relações com algum partido ou conjunto de partidos ainda podem ocorrer, porém 

sem a mesma dependência que caracterizava o conceito em sua origem (MANCINI, 2015a). 

Cinco características são usadas pelos pesquisadores como indicadores do paralelismo. 

Em primeiro lugar, tem-se o conteúdo publicado pelos jornais. Ou seja, o grau em que diferentes 

orientações políticas se fazem presentes na cobertura jornalística. Dado a sua relevância 

histórica, a conexão organizacional entre partidos (mas também outros grupos como sindicatos 

e igrejas) e jornais se trata de mais um indicador. Do mesmo modo, o partidarismo da audiência 

também é levado em consideração. Outro elemento elencado pelos autores se refere ao grau de 

envolvimento político dos atores do jornalismo. Mais exatamente, a dependência de filiações a 

grupos ou ideais políticos para o prosseguimento de suas carreiras. Por fim, encontram-se as 

funções atribuídas ao jornalismo e à prática jornalística em diferentes sociedades. 

Após proporem tal sistematização dos modelos de mídia europeus e norte-americanos, 

Hallin e Mancini (2004) ganharam significativos prêmios internacionais40, mas também foram 

alvos de críticas. Enquanto alguns especialistas questionaram a consistência e a coerência dos 

modelos em questão (MCQUAIL, 2005; PATTERSON, 2007), outros apontaram a dificuldade 

em se considerar as categorias analíticas elencadas pelos autores em democracias com outros 

padrões de desenvolvimento (CHAKRAVARTTY; ROY, 2013; VOLTMER, 2012). Mesmo a 

operacionalização dos conceitos e medidas sugeridas foi colocada em xeque. Sobre o conceito 

de paralelismo político, Norris (2009) critica a obrigação de se realizar um massivo processo 

para, de fato, conseguir mensurar o fenômeno, já que o partidarismo midiático varia 

substancialmente entre os países e até mesmo dentro do sistema de cada nação, a depender, por 

exemplo, do alcance dos jornais ou do canal de comunicação.  

 
40 A exemplo do prêmio Outstanding Book, da Associação Internacional de Comunicação, e do prêmio Goldsmith 

Book, do Shorenstein Center on Press and Politics de Harvard.  
Disponível em: <https://communication.ucsd.edu/people/faculty/hallin-dan.html>. Acesso em: 13 fev. 2022.  
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Cientes das críticas direcionadas ao trabalho, Hallin e Mancini (2010, p. 54) afirmam 

que longe de querer ofertar uma estrutura analítica que resuma todos os fatores que cerceiam 

as pesquisas comparadas em comunicação política, sua proposta com o livro Comparing Media 

Systems é iniciar um processo que visa o desenvolvimento de uma base mais sólida para as 

análises comparadas no campo. Ou seja, o objetivo não foi delimitar em definitivo as variáveis 

e características que devem ser levadas em consideração, e sim oferecer um ponto de partida 

mais consistente e que sirva de estímulo a outras investigações. 

Verificando os estudos que se desenrolaram ao longo de dez anos após a publicação 

do livro, Hallin e Mancini (2016) destacam que diversas pesquisas apresentaram revisões ou 

releituras dos conceitos (re)formulados pelos autores, assim como sugeriram novos conceitos e 

dimensões a serem consideradas. Aliás, conceitos que foram criticados pela dificuldade em sua 

operacionalização foram reforçados por investigações empíricas que indicaram o contrário (um 

exemplo se trata da própria noção de paralelismo político) – do mesmo modo, estudos 

continuaram acentuando alguns equívocos da obra, como os limites na classificação dos países. 

Um exemplo de tais pesquisas é o artigo de Brüggemann et al. (2014), intitulado Hallin 

and Mancini Revisited: Four Empirical Types of Western Media Systems. Nesse trabalho, os 

investigadores “operacionalizam, validam e – em certos aspectos – modificam a estrutura 

analítica apresentada por Hallin e Mancini”41 (BRÜGGEMANN et al., 2014, p. 1038, tradução 

do autor). Tendo delimitado subdivisões de cada uma das quatro dimensões originais e 

selecionado seus indicadores (respaldados por bases de dados de diversos estudos, como o 

Worlds of Journalism Survey, o Worlds Values Survey e o European Media System Survey, 

entre outros), chega-se à conclusão de que enquanto algumas das dimensões originalmente 

propostas demonstram significativo nível de consistência interna (como a profissionalização 

jornalística e o paralelismo político), outras dimensões precisam ser analisadas de maneira 

segmentada (sendo o caso, por exemplo, da função exercida pelo Estado). 

No que concerne à classificação dos países, o resultado dos autores conduz a uma nova 

formação, ligeiramente distinta dos três sistemas de Hallin e Mancini (2004). Mais exatamente, 

os pesquisadores chegam a quatro modelos empíricos42: Norte (Dinamarca, Finlândia, Suécia, 

e Noruega); Central (Áustria, Alemanha, Suíça e Grã-Bretanha); Ocidental (Portugal, Bélgica, 

Irlanda, Holanda e Estados Unidos); e Sul (Espanha, França, Itália e Grécia). Eles afirmam que, 

a despeito de os sistemas empíricos demostrarem variações se comparados aos sistemas teóricos 

 
41 No original: “[…] operationalizing, validating, and — in some respects — modifying the framework introduced 

by Hallin and Mancini”. 
42 Nos modelos, ressalte-se, não se encontra o Canadá, em razão da ausência de dados padronizados sobre o país. 
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originais, os resultados indicam que ainda há uma importante relação entre eles, visto que muito 

do que foi pensado originalmente continua a atuar nos modelos empíricos, além da contribuição 

que os sistemas teóricos ainda oferecem para o entendimento mais amplo dos modelos.  

De todo modo, em geral, desde Four Theories of the Press (SIEBERT; PETERSON; 

SCHRAMM, 1963[1956]), uma profusão de pesquisas tem buscado estabelecer bases 

conceituais mais consistentes e abrangentes para se analisar os sistemas de mídia de diferentes 

sociedades. Dentre as obras basilares nessa seara, destacam-se os livros discutidos até aqui. As 

próximas seções desse capítulo apresentarão alguns dos efeitos do fenômeno de paralelismo 

político e, em seguida, serão realizadas ponderações sobre os limites deste conceito quando se 

pretende compreender as realidades de sistemas midiáticos de países que não compuseram a 

base original de sua formulação. Na esteira dessas críticas, serão destacadas novas dimensões 

que podem ser levadas em conta quando se pretende analisar o sistema midiático e as relações 

entre mídia e política em contextos “não-ocidentais”, como o brasileiro.  

 

3.2 ANALISANDO O PARALELISMO POLÍTICO: APLICAÇÕES E EFEITOS 
 

Diante dos expressivos avanços conceituais nos estudos comparados em comunicação 

política, diversas pesquisas se dedicaram a aplicar e verificar os conceitos que passaram a 

compor o arcabouço teórico dessa área de investigações. Tratando-se do fenômeno de 

paralelismo, vários trabalhos começaram a abordá-lo tanto para averiguar a sua consistência 

quanto para examinar os seus impactos em diferentes dimensões políticas e sociais. 

Nesse sentido, van Kempen (2006), a partir do caso sueco, defende que o paralelismo 

partido/imprensa deve ser considerado uma variável contextual associada ao comportamento 

político da população. Ela investiga se, e em que medida, o grau de paralelismo entre partidos 

e jornais está relacionado com a participação eleitoral na Suécia. Dentre as distintas dimensões 

do fenômeno (destacadas na seção anterior), enfatiza-se o grau de partidarismo da audiência. 

Utilizando surveys conduzidos entre 1979 e 2002, a autora constrói um indicador de paralelismo 

considerando o grau de partidarismo do público e suas preferências em relação às publicações 

jornalísticas. Usando estatística multivariada, ela conclui que há uma associação positiva entre 

paralelismo e o aumento das taxas de participação eleitoral – o fenômeno reforça preferências 

político-partidárias pré-existentes. O impacto do paralelismo, aliás, mostra-se maior sobre os 

indivíduos que não possuem interesse por política. 

Empregando estratégia similar, van Kempen (2007) analisa o grau de paralelismo nos 

15 países membros da União Europeia, em 1999 – mais exatamente, a autora se refere ao 
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paralelismo como media-party parallelism, já que considera não só os jornais, mas também os 

noticiários de TV. Ela examina em que medida o grau de paralelismo afeta o comportamento 

político individual, avaliando a interferência do fenômeno sobre a participação nas eleições 

europeias de 1999. Entre os achados, destacam-se as significativas diferenças entre as nações 

que integram os mesmos sistemas de mídia, tendo em vista a classificação proposta por Hallin 

e Mancini (2004). Enquanto alguns casos se enquadram nos modelos propostos pelos referidos 

autores – como é a situação da Grécia, que apresenta altos índices de paralelismo –, outras 

nações demonstraram expressiva divergência – como Portugal, que apresenta taxas muito 

distintas dos demais países do modelo Mediterrâneo. 

No que se refere à influência do fenômeno sobre a dinâmica eleitoral, nota-se que, 

assim como no cenário sueco, altos índices de paralelismo exerceram considerável influência 

sobre a participação nas eleições de 1999 para o Parlamento Europeu. O resultado se mostra 

ainda mais expressivo sobre os indivíduos que não possuem interesse por política. Ademais, 

apesar de o nível de paralelismo ser maior nos jornais do que nos noticiários de TV, ambos 

exerceram impacto positivo sobre o comparecimento eleitoral. 

Goldman e Mutz (2011) utilizam técnica semelhante à de van Kempen (2007) para 

investigar a relação entre três fenômenos da comunicação – a exposição seletiva43, a percepção 

da mídia hostil44 e o media-party parallelism – com o que é abordado pelos pesquisadores como 

exposição transversal (a exposição a perspectivas políticas que não sejam sempre agradáveis). 

Partindo dos casos de 11 países (Espanha, Hungria, Grécia, Chile, Bulgária, Uruguai, EUA, 

Hong Kong, Japão, Itália e Reino Unido), Goldman e Mutz (2011) apontam que, no que se 

refere à função exercida pela variável Media-party parallelism, quanto maior o grau de 

paralelismo, maiores são as chances de as pessoas identificarem “fontes amigáveis”; ou seja, o 

paralelismo político, nas nações investigadas, apresenta-se positivamente associado à exposição 

seletiva. Afirma, então, que a exposição transversal se torna significativamente improvável em 

países com maiores taxas de partidarismo midiático.  

Outro exemplo se trata do trabalho de Bayram (2010), dedicado ao contexto turco. Em 

seu estudo, o pesquisador destaca os diferentes níveis de paralelismo apresentados pela 

imprensa da Turquia desde o surgimento do primeiro jornal, em 1830, até as eleições do ano de 

2002 naquele país. Por meio de perspectiva histórica, avalia-se em que medida, no decorrer do 

tempo, ocorreram alterações nos níveis de paralelismo político na nação e quais fatores 

elencados pela literatura especializada mais se adequam e explicam aquele cenário. São 

 
43 Tendência em privilegiar fontes de informações alinhadas às próprias posturas ideológicas (STROUD, 2008). 
44 Tendência em acreditar que as fontes de informações são enviesadas e contrárias à sua opinião (GOMES, 2016). 
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analisadas as seguintes variáveis: o desenvolvimento da imprensa comercial (e o papel do 

Estado nesse processo); o grau de modernização da sociedade; e as características do sistema 

partidário ao longo do tempo (número de partidos, polarização ideológica, tipo de governo, e a 

força das clivagens sociopolíticas). 

Bayram (2010) ressalta que ocorreram seguidas variações nas medidas de paralelismo 

político no decorrer do desenvolvimento da imprensa turca. Entretanto, na maioria das vezes, 

os jornais demonstraram níveis altos ou médios de paralelismo, localizando-se, assim, entre os 

modelos Mediterrâneo e do Centro-Norte Europeu (HALLIN; MANCINI, 2004). As variáveis 

sobre comercialização e modernização não foram muito relevantes, seja pela ausência de dados 

mais robustos sobre o desenvolvimento da imprensa comercial, seja pelas particularidades 

históricas do país. As variáveis acerca do sistema partidário, porém, apresentaram resultados 

importantes. Identifica-se que há taxas maiores de paralelismo quando o grau de polarização 

ideológica no sistema é alto; quando o país é governado por coalizões, e não por um partido 

majoritário; e quando há fortes clivagens políticas na sociedade. 

Lelkes (2016), por sua vez, investiga em que medida o paralelismo político se trata de 

variável relacionada à “lacuna de legitimidade”; isto é, à diferença existente na legitimidade 

atribuída às instituições entre os eleitores que apoiaram o governo eleito e aqueles que foram 

derrotados no processo eleitoral. O autor analisa 28 países europeus, de Portugal ao leste do 

continente. Para medir a legitimidade, utiliza-se indicadores como a confiança em instituições 

políticas e a satisfação com a democracia. O paralelismo é mensurado através da avaliação de 

especialistas de todas as nações envolvidas com base em elementos como: a) a interferência 

político-partidária na cobertura jornalística; b) a defesa de políticas específicas pelas empresas 

de comunicação; e c) a representatividade das matérias veiculadas pelos jornais. Além disso, as 

características da audiência também são levadas em conta na montagem do indicador.  

Estabelecidos os controles, Lelkes (2016) afirma que a “lacuna de legitimidade” não 

está relacionada com o paralelismo político entre os indivíduos que não possuem o hábito de 

consumir notícias. Todavia, quanto maior o grau de paralelismo e maior o padrão de consumo 

de notícias, mais expressivas são as diferenças na legitimidade atribuída às instituições e na 

satisfação com o regime democrático entre “vencedores” e “perdedores”. O autor destaca que 

a literatura, além dos fatores institucionais internos ao sistema político, também deve considerar 

o grau de paralelismo entre instituições midiáticas e políticas ao promover análises sobre as 

diferenças presentes no campo da legitimidade democrática – o que pode ser relevante dado o 

contexto político mundial recente. 
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Em consonância com o trabalho de Lelkes (2016), van Dalen (2020) acentua o impacto 

do paralelismo na percepção que os indivíduos possuem em relação à economia. Examinando 

dados do Estudo Eleitoral Europeu de 2014 (survey representativo dos estados membros do 

Bloco), o autor encontra expressiva variação na percepção econômica entre os indivíduos que 

apoiam o governo e os que fazem parte da oposição, a depender do nível de paralelismo presente 

no sistema de mídia de cada caso. Em países com baixos níveis de paralelismo, governistas e 

opositores tendem a mostrar visões similares sobre o andamento da economia. Porém, conforme 

o aumento do grau de paralelismo, aumenta-se, também, a divergência na percepção econômica 

– enquanto apoiadores do governo enxergam o andamento da economia de forma mais positiva, 

o contrário ocorre entre os indivíduos que integram a oposição – e o efeito é ainda maior sobre 

aqueles que consomem mais notícias. 

Por sua vez, van der Pas, van der Brug e Vliegenthart (2017) se debruçam sobre como 

as relações mútuas de agendamento entre partidos e jornais dos Países Baixos são afetadas pelo 

paralelismo político – entendido como a afiliação partidária dos usuários dos jornais. Os autores 

avaliam se os partidos políticos tendem a seguir a agenda das publicações jornalísticas que seus 

eleitores acompanham e, inversamente, se os jornais seguem com maior frequência as agendas 

parlamentares privilegiadas pelas agremiações que seus leitores apoiam.  

Investigando as perguntas proferidas no parlamento do país sobre integração europeia 

e imigração, entre 1996 e 2010, e examinando a cobertura de dois jornais nacionais (De 

Telegraaf e Volkskrant), eles apontam que o paralelismo político afeta o poder de agendamento 

dos periódicos sobre os partidos, e vice-versa. As agremiações políticas, de fato, respondem 

especialmente às matérias publicadas pelos jornais que seus eleitores leem. Similarmente, os 

jornais privilegiam temas endereçados pelos partidos que seu público apoia, deixando de lado 

agendas levantadas por agremiações que não recebem muito suporte por parte de seus leitores. 

Seja para analisar seu desenvolvimento em um determinado país, seja para avaliar seus 

impactos sobre diferentes dimensões ligadas à vida política e social, o fato é que o conceito de 

paralelismo político se popularizou nos estudos em comunicação política em todo o mundo. Tal 

fenômeno tem sido apontado como relevante aspecto a se levar em conta em investigações que 

buscam melhor compreender o papel exercido pelas instituições de comunicação sobre o campo 

político a partir das relações entre mídia e política em múltiplos contextos (HALLIN; 

MANCINI, 2016). Contudo, como já discutido, o conceito, e mesmo os modelos midiáticos dos 

autores tratados na seção anterior, apresentam limitações, e é exatamente o aprofundamento 

sobre esse aspecto que norteia a seção seguinte. 
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3.3 SISTEMAS DE MÍDIA E PARALELISMO POLÍTICO: “BEYOND THE WESTERN 
WORLD” 

 

Embora uma quantidade significativa de trabalhos tenha se dedicado a aplicar e 

explorar as dimensões discutidas no livro seminal de Daniel Hallin e Paolo Mancini (2016), 

diversos estudiosos adotaram uma postura mais ponderada, ou até mesmo crítica, em relação à 

pesquisa – interpelando, por exemplo, “o quão longe os sistemas de mídia propostos poderiam 

viajar”, no sentido de questionar se eles se adequariam a realidades de nações distintas das que 

fundamentaram a sua formulação (VOLTMER, 2012). 

No Brasil, enquanto alguns pesquisadores se mostraram mais abertos à possibilidade 

de o sistema de mídia nacional possuir similaridades com um dos três modelos de Comparing 

Media Systems – o Pluralista Polarizado (e.g. AZEVEDO, 2006) –, outros adotaram um tom 

mais cauteloso sobre o tema (e.g., ALBUQUERQUE, 2012a, 2013, 2018). 

De fato, houve uma tentativa de comparar os sistemas de mídia dos países da América 

Latina com o modelo das nações que vieram a compor o sistema Pluralista Polarizado. Hallin 

e Papathanassopoulos (2002), por exemplo, argumentam que aspectos como a baixa circulação 

de jornais, a tradição mais interpretativa, a instrumentalização dos meios privados de imprensa, 

a politização/regulação estatal da radiodifusão, o desenvolvimento limitado do jornalismo como 

profissão autônoma e, principalmente, o clientelismo que circunda o campo político e os laços 

entre mídia e política aproximam as realidades de países como Brasil, México e Colômbia com 

os contextos de nações do sul da Europa, tais quais Itália, Portugal, Grécia e Espanha. 

Contudo, ao verificar a adequação das categorias analíticas de Hallin e Mancini (2004) 

no caso nacional, Albuquerque (2012a) alega que, embora existam semelhanças, elas não são 

tão expressivas. Na prática, “ambos os sistemas midiáticos, do sul da Europa e da América 

Latina, são diferentes daqueles classificados como Democrático Corporativo e Liberal, mas 

eles não são necessariamente idênticos entre si”45 (ALBUQUERQUE, 2012a, p. 94, tradução 

do autor).  

Guerrero (2014) vai além ao sugerir um sistema que contemple as particularidades das 

nações latino-americanas. Para ele, a despeito de a América Latina possuir características que 

a assemelham ao sistema Pluralista Polarizado, existem elementos no caso desta região que 

não são incorporados na obra de Hallin e Mancini (2004). Guerrero (2014) salienta três aspectos 

presentes na América Latina que norteiam a tipologia proposta: a) a chegada de novos atores 

 
45 No original: “Both Southern European and Latin American media systems are different from the ones in the 

countries classified as having the Democratic Corporatist and the Liberal models, but they are not necessarily 
similar to one another”. 
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políticos a frente dos governos da região no período da redemocratização – anos 1970 em diante 

– trouxe consigo a necessidade de novas alianças entre esses atores e as instituições tradicionais 

da mídia, em uma relação de interdependência; b) o clientelismo dessas relações permitiu aos 

proprietários dos media conquistarem vantagens nos processos regulatórios de sua atividade; c) 

as reformas liberais da fase de transição favoreceram a desregulação das instituições midiáticas 

e a concentração do mercado. 

O modelo, assim, leva em consideração: a) a ineficiência dos processos de regulação 

da atividade de imprensa nos países latino-americanos e a criação de oligopólios muitas vezes 

associados a famílias específicas; b) a relação de interdependência entre instituições da mídia e 

atores políticos, o que favorece negociações clientelísticas, por exemplo, por meio da troca de 

coberturas positivas por recursos públicos para publicidade e propaganda; e c) a posse de 

empresas de comunicação pelos próprios atores políticos em diferentes dimensões, sejam 

grandes conglomerados de mídia, sejam grupos regionais. Esses fatores, somados à prevalência 

de uma estrutura de mídia privada, de mercado, inserida em um cenário de inconsistências 

regulatórias e com condições desfavoráveis para a profissionalização da atividade jornalística, 

são o que o autor usa como base para nomear o sistema de mídia latino-americano como Liberal 

Capturado. 

Os limites da ideia de sistemas de mídia tratada por Hallin e Mancini (2004), diga-se, 

vão além do caso latino-americano. Chakravartty & Roy (2013) descrevem que na Índia há uma 

pluralidade tão grande no sistema político e midiático que chega a ser difícil falar em sistemas 

tendo em vista o estado-nacional como unidade de análise. Para elas, as investigações devem ir 

além do que chamam de “nacionalismo-metodológico” e analisar as variedades regionais de 

cada nação – no caso indiano, por exemplo, não existe um sistema de mídia, mas sim vários, a 

depender da região. Esse também é o caso dos países do leste europeu, onde diferentes sistemas 

midiáticos, políticos e econômicos coexistem (RANTANEN; BELAKOVA, 2015). 

Em diálogo com os pesquisadores supramencionados, Picco (2013) demonstra que na 

Argentina existe uma diferença consistente quando se analisa o sistema midiático nacional e os 

sistemas vigentes no âmbito subnacional ou regional. Diante disso, por exemplo, o autor rejeita 

a classificação e as dimensões propostas por Hallin e Mancini (2004) e estabelece três novos 

sistemas para o caso argentino: o Sistema Patrimonialista (onde os governos locais controlam 

o discurso jornalístico em razão de alianças que sustentam com grandes grupos de mídia); o 

Sistema Polarizado (em cenários nos quais os governos possuem forte oposição midiática, mas 

ainda assim detêm canais a seu favor); e o Sistema Híbrido (que, em decorrência de fatores 

políticos e econômicos de suas localidades, apresentam dinâmicas particulares). A classificação 
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do pesquisador tem como base a influência do kirchnerismo em cada conjuntura e, além disso, 

a dominação do campo midiático por famílias ou elites políticas locais. 

Essa pluralidade de sistemas midiáticos, enfim, fez com que fosse necessário repensar 

alguns conceitos inicialmente propostos e delimitar mais minuciosamente suas diferenças frente 

a outros fenômenos, ao mesmo tempo em que se destacava a relevância dessas diferenciações 

para se captar realidades distintas. Isso foi feito no caso do conceito de paralelismo político.  

Discutindo as diferenças entre o conceito de paralelismo político e instrumentalização 

dos media (ou colonização ou captura), Mancini (2012) ressalta que o paralelismo político se 

manifesta, em especial, em sistemas partidários caracterizados pela estabilidade e pela 

existência de articulações políticas, ideológicas e culturais estáveis e profundamente enraizadas 

na esfera pública. Segundo ele, “essas articulações não podem ser temporárias ou voláteis. Elas 

precisam ser parte da cultura da sociedade. Quanto mais essas articulações estiverem enraizadas 

na sociedade, maior será a possibilidade de haver paralelismo político” (MANCINI, 2012, p. 

270, tradução do autor)46. Quando tais condições não são atendidas e a imprensa cumpre uma 

função politicamente ativa, é possível falar em instrumentalização dos canais midiáticos. 

Nesse último cenário, os jornais seriam apenas instrumentos de grupos políticos e/ou 

econômicos “extra jornalísticos” que os utilizariam como ferramentas para influenciar decisões 

públicas. Não haveria laços profundos e enraizados com setores específicos da sociedade, nem 

identificações ideológicas, políticas ou culturais estáveis. A atividade jornalística, por sua vez, 

seria afetada por interesses externos ao jornalismo, sendo os profissionais constrangidos (em 

forma de assédios ou ameaças) a adotarem posturas alinhadas aos interesses dos proprietários. 

As publicações serviriam para atingir objetivos (e.g. influenciar decisões políticas, construir ou 

destruir imagens públicas ou adquirir recursos do Estado), e não para promover a difusão de 

informações e opiniões na esfera pública. Nas palavras de Mancini (2012, p. 272, tradução do 

autor): 

 
Aqui reside o que parece ser a principal diferença entre paralelismo político e 
instrumentalização: paralelismo político implica a existência de uma arena pública 
para a expressão e a negociação dos diferentes pontos de vista. Diferentes grupos 
organizados (partidos políticos, sindicatos, grupos de interesse etc.) estão vinculados 
aos meios de comunicação por meio dos quais divulgam e sustentam seus próprios 
pontos de vista sobre diversos assuntos de interesse público, interagindo com os 
concorrentes. A instrumentalização atua em uma espécie de vácuo discursivo onde a 
única coisa que conta é a possibilidade de exercer pressão e construir consensos, 

 
46 No original: “These articulations should not be temporary or volatile. They need to be part of the culture of the 

society. The deeper these articulations are rooted in the society, the greater the possibility of political 
parallelism”. 
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principalmente durante as campanhas eleitorais. Muitas vezes a instrumentalização 
ocorre sem um debate público estruturado ou difuso47.  

 

Percebe-se, então, que, enquanto o paralelismo político ocorre em contextos em que 

há forte enraizamento dos partidos e de tendências políticas em geral em distintos setores da 

sociedade, a instrumentalização dos media ocorre em cenários onde o sistema partidário é frágil, 

onde a profissão jornalística é altamente suscetível a influências externas e quando as empresas 

de comunicação não passam de ferramentas de grupos políticos e/ou econômicos específicos. 

Ademais, o pesquisador também alega que a instrumentalização midiática seria predominante 

em contextos nos quais há altas taxas de personalização no campo político, baixo envolvimento 

político da população e a prevalência do particularismo em detrimento do “interesse geral”.  

Mesmo que reconheça que as fronteiras entre instrumentalização e paralelismo político 

nem sempre sejam evidentes, Mancini (2012) ainda deixa frestas em sua diferenciação. Por 

exemplo: e quando o sistema partidário é frágil (em se tratando de seu enraizamento social), a 

cultura política detém traços personalistas e há baixo envolvimento da população em assuntos 

públicos ou políticos, e, ainda assim, não seja possível afirmar firmemente que os jornais sejam 

somente instrumentos de grupos políticos específicos? E quando o cenário descrito acima está 

presente, mas os jornais, ao invés de serem considerados ferramentas de grupos de interesse, 

são eles mesmos os agentes interessados em interferir na vida pública de forma independente? 

E quando o paralelismo político e a instrumentalização coexistem em um cenário nomeado por 

autores como paralelismo político instrumentalizado48 (SELVIK; HØIGILT, 2021)? Ou, para 

finalizar, e quando há paralelismo no nível nacional e instrumentalização no âmbito regional 

ou local de um dado país (PIMENTEL; MARQUES, 2021)? 

É nesse sentido que pesquisas têm abordado os limites dos sistemas de mídia de Hallin 

e Mancini (2004) e dos conceitos por eles mobilizados, como o de paralelismo, sugerindo novas 

dimensões para se investigar os sistemas midiáticos mundo afora, com especial atenção aos 

casos localizados no “Sul Global”. Chakravartty & Roy (2013), por exemplo, sublinham que 

os sistemas midiáticos de nações do Global South podem se caracterizar por uma relação entre 

mídia e política distinta da proposição tradicional de paralelismo, não apresentando 

 
47 No original: “Herein lies what seems a main difference between political parallelism and instrumentalization: 

political parallelism implies the existence of a public arena for the expression and the negotiation of the different 
points of view. Different organized groups (political parties, unions, interests group, etc.) are tied to media outlets 
through which they spread and support their own points of view on various matters of public interest by 
interacting with competing ones. Instrumentalization acts within a sort of discursive vacuum where the only 
thing that counts is the possibility of exercising pressure and constructing consensus, particularly during electoral 
campaigns. Very often instrumentalization takes place without structured or diffused public debate”. 

48 Nesse caso, há um significativo grau de clientelismo, mas ao mesmo tempo existe uma expressiva resistência 
dos jornalistas à mera instrumentalização de sua atividade. 
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paralelismos com clivagens/instituições políticas formais ou ligações baseadas em laços 

partidários consolidados. 

Para elas, o conceito de paralelismo, em sua versão tradicional, é discutido a partir de 

três premissas básicas: a primeira diz respeito à constituição formal da política, onde os meios 

de contestação e participação na vida pública são definidos pelo seu grau de institucionalização 

e organização, em que a sociedade civil e os partidos políticos atuam na área democrática de 

maneira ordenada e conectada com associações também formais, como sindicatos e grupos 

empresariais; a segunda se relaciona com a escala nacional da política, no qual o estado-nação 

possui um sistema político único, integrado e organizado em torno de instituições nacionais “de 

ponta”; e, por fim, a terceira se sustenta no caráter estabelecido da política democrática, onde 

o sistema de mídia espelha os padrões, clivagens e a ordem política existente. 

Com base no caso indiano, então, Chakravartty & Roy (2013) assinalam que alguns 

sistemas políticos e midiáticos podem possuir múltiplas dimensões dentro do próprio país. A 

relação entre mídia e política pode se dar através de meios formais, mas também informais. Ela 

não precisa necessariamente ter um caráter nacional, podendo assumir distintos perfis a 

depender da unidade subnacional analisada. Os media também não precisam ser espelhos do 

sistema político; muitas vezes eles são agentes e facilitadores que participam ativamente dos 

processos de distribuição de recursos e de poder.  

Albuquerque (2012a) sugere duas novas variáveis a serem consideradas pelos estudos 

acerca dos media systems: a oposição entre sistemas “centrais” e “periféricos” (enquanto o 

primeiro se refere aos sistemas de mídia que servem de modelo para outros casos, o segundo 

diz respeito aos sistemas formulados em referência a modelos estrangeiros); e o sistema de 

governo de cada nação (presidencial ou parlamentarista). Esses elementos, portanto, ofertariam 

um panorama mais aprimorado para se avaliar o caso de países que não possuem as mesmas 

particularidades das nações originalmente investigadas. 

Em se tratando do conceito de paralelismo político, o pesquisador defende que ele não 

seja analisado somente como uma variável isolada, mas sim como uma junção de duas outras 

variáveis: a clareza das clivagens sociopolíticas de cada nação; e a existência de instituições 

midiáticas politicamente ativas. Assim, países como o Brasil seriam melhor representados, visto 

que, apesar de as empresas jornalísticas brasileiras exercerem um papel politicamente ativo, 

elas não necessariamente o fazem se alinhando explicitamente a grupos ou partidos políticos, 

mas sim através da adoção de uma postura catch-all49. 

 
49 Saliente-se que, recentemente, tem sido apontado pela literatura especializada um processo de (re)partidarização 

da imprensa no país, motivado tanto por fatores tecnológicos (expansão e consolidação dos meios digitais) 
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Posteriormente, Albuquerque (2013) aprofunda a tese de que o conceito de paralelismo 

apresenta limitações quando utilizado em países “não-ocidentais”. Ele afirma que o conceito só 

faz sentido se atendidas duas condicionantes: a existência de um sistema político competitivo e 

com clivagens explícitas o suficiente para serem replicadas pelas instituições midiáticas; e a 

existência de um relacionamento suficientemente estável entre instituições da mídia e agentes 

políticos que possibilite a identificação de um padrão recorrente de alinhamento. Ele, então, 

preconiza uma concepção “provicianizada” do fenômeno, que leve em conta as características 

históricas e culturais de cada caso, e não a sua distância em relação a um referencial específico. 

Albuquerque (2013) combina as duas condições citadas acima para estruturar uma 

proposta que possibilite expandir a análise sobre paralelismo a países que não necessariamente 

possuam um sistema político e um ambiente de comunicação política estáveis, assim como a 

nações que estejam experenciando processos de transição. O autor sugere a classificação de 

diferentes sociedades em quatro grupos básicos: Competitivo/Estável, Competitivo/Instável, 

Não-competitivo/Estável, e Não-competitivo/Instável. 

O grupo Competitivo/Estável é composto não somente pelos países que fazem parte da 

análise de Hallin e Mancini (2004), mas também por outras nações que conseguem alcançar 

certo nível de estabilidade, sejam elas baseadas em clivagens religiosas (e.g. Líbano) ou étnicas 

(e.g. Ruanda). O grupo Competitivo/Instável é caracterizado pela existência de organizações 

alternativas que podem, efetivamente, lutar pelo poder político, democraticamente ou não. O 

autor usa os casos brasileiro e tailandês para exemplificar esse cenário. Sobre o Brasil, destaca-

se a instabilidade muitas vezes percebida no sistema político e a ausência de um relacionamento 

claro e estável entre grupos ou partidos políticos e as empresas de comunicação, mesmo que as 

principais instituições midiáticas cumpram constantemente um papel politicamente ativo. Sobre 

a Tailândia, aponta-se a instabilidade do sistema político do país asiático, marcado por rupturas, 

e as estratégias adaptativas que seus jornais utilizam para manter as relações que possuem junto 

às forças políticas que controlam o poder (ALBUQUERQUE, 2013). 

O grupo Não-competitivo/Estável também pode ser composto por países democráticos 

ou não. Um aspecto basilar desse grupo é a presença de uma dominação de um partido ou 

organização política sem que haja competidores a altura no sistema. Isso pode acontecer em 

contextos não democráticos ou de forma legítima, por exemplo, quando um mesmo partido 

 
quanto econômicos (alterações nos padrões socioeconômicos e de vida da população) e institucionais (ligados a 
fatores de (des)regulação do mercado midiático). Tal processo tem colocado grandes empresas de mídia em uma 
posição que exige novas estratégias de atuação em seus mercados, marcadas, por exemplo, pelo conflito entre 
credibilidade e fidelização de seu público (LATTMAN-WELTMAN, 2016; LATTMAN-WELTMAN; 
CHAGAS, 2016).   
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permanece no poder durante décadas respeitando o processo eleitoral (o autor usa como 

exemplo o domínio da cena política japonesa por mais de cinco décadas pelo Partido Liberal 

Democrático). Nesse caso, além disso, há uma relação institucionalizada entre o campo político 

e midiático. Por fim, o grupo Não-competitivo/Instável é marcado não só pelo domínio da cena 

política por um determinado partido ou agrupamento político, mas também por um 

relacionamento de desconfiança entre os media e agentes políticos (usa-se como exemplo a 

relação conflituosa entre o partido sul-africano Congresso Nacional Africano e as instituições 

midiáticas daquele país no período pós-apartheid (ALBUQUERQUE, 2013)). 

Em linhas gerais, o objetivo do autor ao propor tal classificação foi expandir o sistema 

de referência existente em relação às formas de paralelismo político que podem existir em 

diferentes sociedades, baseando-se nas particularidades das próprias nações investigadas, e não 

na distância ou proximidade que apresentam em relação a modelos ou sistemas midiáticos 

estrangeiros utilizados como referencial. 

Esse argumento é retomado, uma vez mais, quando Albuquerque (2018) reforça o fato 

de que o conceito de paralelismo político carrega consigo as características muito específicas 

das sociedades que foram utilizadas como base para a sua formulação.  

 
Segue-se que o conceito de paralelismo político deve ser discutido em referência a um 
quadro analítico mais amplo, considerando outros padrões de relacionamento entre 
mídia e política, já existentes em outras sociedades, e uma constelação de fatores que 
potencialmente podem enfraquecê-lo onde ele existe como um fenômeno significativo 
(Albuquerque, 2018, p. 1346, tradução do autor)50.   

 

De fato, assim como Chakravartty & Roy (2013) e Albuquerque (2012a, 2013, 2018), 

outras pesquisas têm vislumbrado novas formas de paralelismo ou outros fatores que interferem 

nos alinhamentos entre mídia e política em distintos contextos. McCargo (2012) trabalha com 

a noção de partisan polyvalence (partidarismo polivalente). Ao se debruçar sobre os casos do 

sudeste asiático, principalmente tailandês, o autor afirma que as conexões entre mídia e política 

naquela região não acontecem sempre a partir de laços organizacionais formais, mas sim através 

de ligações pessoais. Esses laços, inclusive, sofrem mudanças a depender das circunstâncias do 

momento, sendo as empresas midiáticas no contexto asiático capazes de adotar distintas ênfases 

e abordagens de acordo com as alterações dos interesses em jogo – agindo feito um “camaleão”. 

 
50 No original: “It follows that political parallelism should be discussed in reference to a broader analytical 

framework considering other patterns of media/politics relations, already existing in other societies, and a 
constellation of factors that can potentially undermine it where it exists as a significant phenomenon”. 
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Outro exemplo nesse sentido é o estudo de Mellado e Humanes (2015) sobre a 

realidade chilena. Observando a maneira como a ideia de objetividade jornalística se aplica no 

país, as autoras apontam que as maiores empresas de comunicação do Chile, apesar da onda de 

liberalização e privatização que se desenvolveu naquela nação, apresentam expressivo nível de 

paralelismo, marcado por laços tanto com agentes políticos quanto econômicos, o que chamam 

de political-economic parallelism (paralelismo político-econômico). Zielonka (2015) também 

menciona a atuação de proprietários de grupos midiáticos tanto no campo político quanto na 

área econômica, o que nomeia de business parallelism (paralelismo de negócios).  

Na Bulgária, por sua vez, há uma inversão na forma como o paralelismo se desenvolve. 

Smilova e Smilov (2015) afirmam que, no caso búlgaro, existe uma fusão partido-mídia, onde, 

ao invés da imprensa ser uma extensão do partido e espelhar sua ideologia, o partido é que é o 

“braço político de impérios midiáticos”. Eles apontam que naquele país não há uma percepção 

de que as eleições levam a algum tipo de mudança em termos políticos e as relações entre mídia 

e política são marcadas pela ausência de constrangimentos formais que separem os dois campos. 

Dessa maneira, a diferença entre a mídia e as estruturas políticas se reduzem e ambas se tornam 

ferramentas de expressão de opiniões e de mobilização. Nesse cenário, "a mídia pode facilmente 

emergir da fusão como mais confiável e influente, uma vez que permanece mais próxima de 

seu propósito e função originais. Ao contrário, a fusão é vista como uma forma de degradação 

e emasculação dos partidos políticos, o que corrói ainda mais a confiança neles” (SMILOVA; 

SMILOV, 2015, p. 198, tradução do autor)51. 

Ressalte-se que mesmo um dos responsáveis pela formulação do conceito evidencia a 

necessidade de reexaminá-lo considerando as características correntes em variados contextos 

políticos e sociais distintos daqueles que lhe deram origem. Hallin (2015, p. 7, tradução do 

autor), em discussão sobre o conceito de sistema, em geral, e de sistema de mídia, em particular, 

argumenta que: “o paralelismo político ainda pode ser um conceito relevante no entendimento 

das relações entre a mídia e essas estruturas [políticas, econômicas e sociais], mas teria de ser 

conceitualizado de forma bastante diferente daquela utilizada na análise de sistemas 

europeus”52. Essa ponderação sobre o ajuste de conceitos como paralelismo político, e até 

mesmo o de media systems, em circunstâncias marcadas, por exemplo, pela instabilidade 

 
51 No original: “In fact, the media can easily emerge from the fusion as more trusted and influential, since by doing 

this they remain closer to their original purpose and function. Contrary to that, the fusion is seen as a form of 
structural degradation and emasculation of the political parties, which further erodes trust in them”. 

52 No original: “Political parallelism may still be an important concept in understanding the relation of the media 
to these structures, but it would have to be conceptualized quite differently than it is for analysis of European 
systems”. 
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política ou em vista das mudanças no ambiente informacional dos últimos anos tem gerado um 

intenso debate, levantando discussões, inclusive, sobre a possibilidade de se falar em “sistema” 

(HALLIN, 2020; MANCINI, 2015b). 

De todo modo, e independentemente do termo utilizado para se referir às relações entre 

mídia e política em variadas regiões, o fato é que pesquisadores têm endossado a necessidade 

de ir além dos conceitos e perspectivas já existentes (ALBUQUERQUE, 2021a; CURRAN; 

PARK, 2005; HALLIN, 2020; HANITZSCH et al., 2019; HANUSCH; VOS, 2019; REYNA; 

ECHEVERRÍA; GONZÁLEZ, 2020; WAISBORD; MELLADO, 2014). Eles afirmam, para 

mais, que os estudos já realizados tendem a privilegiar países desenvolvidos, situados, acima 

de tudo, no que chamam de Global North (ZIELONKA, 2015). O problema é que essas nações 

não necessariamente são a regra quando se consideram as práticas e as características que 

delineiam os sistemas de mídia e suas relações com a política mundo afora – elas podem ser a 

exceção (ALBUQUERQUE, 2012b, 2019; MCCARGO, 2012). 

É com base nos argumentos discutidos até aqui que o estudo ora apresentado busca 

explorar novas dimensões que podem ser englobadas no conceito de paralelismo político, tendo 

como referência o caso brasileiro – mais exatamente, o caso do jornal O Estado de S. Paulo no 

contexto das reformas previdenciárias de Lula, Temer e Bolsonaro. Como citado, a literatura 

especializada tem reforçado a relevância de se ampliar o arcabouço teórico-conceitual no campo 

da comunicação, em geral, e da comunicação política, em particular (HALLIN, 2015, 2020; 

HALLIN; MANCINI, 2016; MELLADO; GIORGIOU; NAH, 2020; WAISBORD; 

MELLADO, 2014). Portanto, acredita-se que esta pesquisa colabora com tal discussão. 

Não se pretende, com isso, propor uma nova interpretação acerca do sistema midiático 

brasileiro; muito menos formular um novo conceito sobre as relações entre mídia e política com 

base no caso nacional. Reconhece-se a complexidade do tema, logo, o intuito, com efeito, é 

contribuir com a literatura especializada, refletindo sobre novas lentes através das quais pode-

se avaliar o relacionamento entre o campo político e midiático em contextos distintos daqueles 

que definiram as pesquisas em comunicação política até pouco tempo atrás. Presume-se que as 

reformas previdenciárias no Brasil, o papel dos media no decorrer de suas implementações e as 

particularidades institucionais do sistema político brasileiro53 (ABRANCHES, 1988, 2018) são 

fatores pertinentes que ensejam a discussão do assunto à luz da literatura supracitada e levando 

 
53 É possível refletir, por exemplo, sobre o fator primordial utilizado para se trabalhar com a ideia de paralelismo 

(a organização de diferentes interesses presentes em clivagens sociais por agremiações políticas e a conexão 
dessas agremiações com jornais) e o caso do sistema partidário brasileiro, em que as desigualdade de renda, as 
assimetrias regionais e o significativo e crescente pluralismo religioso, segundo Nicolau (2017, p. 92), “não se 
expressam em termos partidários como em outras democracias”. 
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em consideração um elemento que acompanha toda a história da impressa nacional: o seu 

recorrente interesse por reformas na economia e pela agenda econômica liberalizante. 

 

3.4 PARALELISMO POLÍTICO E ECONÔMICO NO CENÁRIO BRASILEIRO: QUANDO 
O QUE PREDOMINA É O INTERESSE DO JORNAL  

3.4.1 O papel político do jornalismo 

 

Os estudos interessados no paralelismo têm ressaltado o papel politicamente ativo dos 

jornais em diferentes contextos, bem como o impacto dessa atuação sobre a compreensão desse 

fenômeno (ALBUQUERQUE, 2012a, 2013). No entanto, a menção a esse papel político ativo 

e independente nem sempre vem acompanhada de um aprofundamento sobre a função exercida 

pelo jornalismo como ator político independente capaz de intervir no processo político, acima 

de tudo, enquanto agente estratégico e player no jogo democrático. Esta subseção e a seguinte 

procuram enfatizar esse aspecto, dando mais substância à ação política e estratégica dos jornais, 

através de seus textos de opinião, no contexto do paralelismo político, e pavimentado o caminho 

para terceira subseção, em que o caso brasileiro e a relevância da economia entram no debate.  

Parte importante da literatura em Ciência Política tem destacado a relevância do papel 

exercido por instituições de comunicação em processos políticos que vêm marcando a história 

latino-americana. Pérez-Liñán (2007), por exemplo, ressalta a função desempenhada pelo 

jornalismo em processos de impeachment que se desenrolaram na América Latina entre 1990 e 

2004. O autor afirma que, embora não seja fator determinante em todas as situações, o papel de 

“cão de guarda” exercido pelas empresas jornalísticas nos processos de impedimento é um 

elemento essencial para se entender a queda de mandatários na região. Ele destaca, ademais, 

que, ao tornarem públicas informações que sustentam escândalos políticos e de corrupção, os 

jornais oferecem subsídios para a revolta popular e para a apresentação de acusações que 

fundamentam a destituição de governantes – aspecto que vai ao encontro do que é pontuado 

por Hochstetler (2007) acerca do “papel investigador da mídia” no desenrolar de impeachment. 

Além disso, em entrevista concedida em 2016, Pérez-Liñán afirma que “para entender 

esses processos [impeachment], temos que pensar os meios de comunicação como atores 

estratégicos, que possuem preferências ideológicas e interesses comerciais, mas que também 

possuem normas profissionais, normas para produzir e validar informações” (CHAGAS, 2016, 

p. 110). De fato, diversos estudos têm enfatizado a função das instituições da mídia enquanto 

atores políticos dotados de interesses particulares e dispostos a atuar de forma a defendê-los 

(AZEVEDO, 2017; COOK, 2006; PAGE, 1996; SPARROW, 2006). Muito além de analisar 
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fenômenos concernentes aos “efeitos de mídia”54 ou ao papel das empresas midiáticas enquanto 

fontes de informações, essas pesquisas salientam que os jornais também se tratam de agentes 

com posições bem delimitadas que buscam participar ativamente do debate público, emitindo 

suas opiniões de modo a tentar influenciar a tomada de decisões em distintas esferas da vida 

democrática (FIRMSTONE, 2008, 2019). 

Nesse cenário, pesquisas vêm analisando a função política do jornalismo em diferentes 

dimensões: indo da verificação de seu papel na construção da imagem de atores e instituições 

públicas (AZEVEDO; CHAIA, 2008; GOMES, 2004), passando pela interferência que exercem 

nos encaminhamentos do processo político (BAUGUT, 2019; THENSEN, 2017), e destacando 

o comprometimento de grupos midiáticos com determinadas agendas políticas e econômicas 

(ALBUQUERQUE, 2019; FONSECA, 2011). Em estudo interessado em investigar o papel das 

empresas jornalísticas no debate público sobre a reforma política no Brasil, Mont’Alverne 

(2020) reforça que as organizações da mídia não apenas ofertam recursos que podem modificar 

o comportamento dos atores políticos, como elas mesmas também possuem demandas próprias, 

agindo como players dispostos a interferir no jogo democrático. 

Em discussão sobre o caso norte-americano, Sparrow (2006) argumenta que, naquele 

país, os media se tratam de mais uma instituição do sistema político. O autor acentua que a 

existência de normas – formais e informais – que delimitam e constrangem a atividade da 

imprensa, ao mesmo tempo em que são internalizadas pelos agentes nela envolvidos e estáveis 

no decorrer do tempo, trata-se de elemento que possibilita afirmar a condição de instituição do 

jornalismo. O autor enfatiza critérios econômicos desse desenvolvimento, como a adoção de 

práticas e rotinas específicas em resposta a incertezas econômicas e em razão da busca de 

legitimidade dos atores da imprensa. Segundo ele, os media são: 

 
uma instituição no sentido de ser um ator político e governamental crucial, uma 
instituição no sentido de ser um agregado ordenado de normas compartilhadas e regras 
informais que orientam a coleta de notícias, e uma instituição no sentido de empresas 
mais ou menos no mesmo setor e com as mesmas preocupações econômicas, 
profissionais e informativas inculcarem uma forma distintiva de cultura política 
(SPARROW, 2006, p. 155, tradução do autor)55. 

 

 
54 Efeitos de mídia aqui se referem ao ramo da literatura em comunicação interessado em compreender os impactos 

que a comunicação de massa, em suas diversas manifestações, pode exercer sobre a audiência e sobre a percepção 
que esta possui acerca da realidade. Para uma revisão da literatura sobre o tema, ver Aldé e Veiga (2004). 

55 No original: “an institution in the sense of being a crucial political and governmental actor, an institution in the 
sense of being an ordered aggregate of shared norms and informal rules that guide news collection, and an 
institution in the sense of firms in more or less the same industry and with the same economic, professional, and 
informational concerns that inculcate a distinctive form of political culture”.  



67 
 

Tal perspectiva está ligeiramente alinhada ao que é defendido por Cook (2006). Este 

autor sublinha, entretanto, que não se deve considerar as instituições midiáticas atores políticos 

isolados, e sim agentes que estão constantemente interagindo com outros atores e instituições. 

Cook (2011) aponta que a própria rotina de produção jornalística é permeada por interações 

entre jornalistas e profissionais de outros campos, como agentes do Estado, em uma relação de 

interdependência. O autor enfatiza que, embora possa ser compreendido como uma instituição 

política, o jornalismo não é uma instituição como o Congresso ou a Presidência. Segundo ele: 

 
o jornalismo pode ser uma instituição política, mas mais próxima das instituições 
intermediárias do partido e do grupo de interesses que dos três poderes, legislativo, 
executivo e judiciário. Mas há uma distinção-chave entre o jornalismo, de um lado, e 
o partido e o grupo de interesses, de outro: estes são formados e mantidos para a 
perseguição estratégica coletiva de objetivos políticos explícitos. O jornalismo (pelo 
menos desde o desaparecimento da imprensa partidária no século dezenove) não o é. 
Em comparação com a política explícita do partido e grupo de interesses, a política, o 
poder e o impacto do jornalismo bem podem ser implícitos e ocultos, até mesmo (ou 
especialmente) de seus próprios praticantes (COOK, 2011, p. 235).  

 

É válido salientar que embora o referido processo de institucionalização do jornalismo 

tenha provocado certo distanciamento entre as publicações e seus antigos vínculos partidários, 

o papel político exercido pelos media permanece relevante e, em várias dimensões, ficou ainda 

mais evidente (ALLERN; BLACH-ØRSTEN, 2011). Apesar de não possuírem a mesma forma 

que um dia detiveram, as associações entre as instituições midiáticas e grupos políticos se 

mantêm presentes. Segundo Allern e Blach-Ørsten (2011, p. 12, tradução do autor): 

 
O jornalismo está, como sempre, relacionado a outras instituições da sociedade e, em 
nossos tempos, definitivamente mais dependente das instituições econômicas e das 
forças do mercado do que antes. Mas os novos e independentes meios de comunicação 
ainda desempenham um papel político e ideológico, e podem até representar uma 
influência crescente na agenda e nas prioridades dos partidos, blocos e instituições 
políticas56. 
 

Sobre o caso dos países escandinavos, por exemplo, os referidos autores apontam: 

 
Os meios de comunicação, no entanto, ainda estão inseridos nas ideologias políticas 
do sistema partidário e os principais órgãos de notícias da Escandinávia ainda são 
conhecidos por terem um perfil político que os vincula a uma das alianças e blocos 
políticos relativos às alternativas de governo. As organizações de notícias não são 
tendenciosas de uma forma partidária tradicional, mas seus quadros da luta política e 

 
56 No original: “Journalism is as always related to other institutions of society, and in our times definitely more 

dependent on the economic institutions and market forces than before. But the new and independent media still 
play a political and ideological role, and may today even represent an increasing influence on the agenda and 
priorities of political parties, blocs and institutions”. 
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suas intervenções nos processos políticos são influenciados por suas raízes na própria 
história e tradições políticas das organizações de notícias (ALLERN; BLACH-
ØRSTEN, 2011, p. 12, tradução do autor)57. 

 

No Brasil, diversos estudos também têm destacado a atuação do jornalismo enquanto 

instituição/ator político, seja realçando sua relação com partidos políticos (AZEVEDO, 2017), 

seja destacando o papel exercido pela imprensa em momentos chave da história política do país 

(ABREU, 2005; ALBUQUERQUE, 2019; MARQUES; MONT’ALVERNE; MITOZO, 2021). 

A literatura especializada tem ressaltado cada vez mais as diversas maneiras pelas quais as 

instituições jornalísticas interferem no andamento do processo político, não apenas por meio 

das informações que publicam, mas também pelas posturas que as empresas, enquanto agentes 

interessados em participar do jogo democrático, evidenciam acerca de temas, figuras ou 

instituições do Estado (EILDERS, 1999). 

Nesse sentido, Van Aelst e Walgrave (2017) apontam a relevância do jornalismo no 

comportamento e nas decisões da elite política, por exemplo, através da seleção dos assuntos 

que devem permear a reflexão dos agentes; da oferta de insumos para a atuação parlamentar; e 

da influência indireta sobre a distribuição de poder dentro dos órgãos de representação. Thesen 

(2017) também destaca que o jornalismo, a partir do conteúdo publicado, pode desempenhar 

função relevante intervindo no processo representativo a partir de sua influência sobre a 

distribuição do poder entre as instituições políticas – argumento alinhado ao que é defendido 

por Page (1996). Outras investigações sublinham a imposição da lógica de produção jornalística 

sobre a lógica presente no sistema político (STRÖMBÄCK, 2008); a centralidade e as 

alterações nas relações entre o campo jornalístico e político no decorrer do tempo em 

democracias modernas (GROSSMAN; KUMAR, 1979); e o papel das instituições midiáticas 

como responsáveis por apresentar quem detêm o poder nas dinâmicas políticas que perpassam 

as instituições estatais (BAN et al. 2018). 

Tudo isso evidencia a necessidade de considerar os alinhamentos entre mídia e política 

não somente a partir da visão que coloca as empresas jornalísticas como ferramentas de grupos 

de interesse (instrumentalização) ou, em um contexto de maior independência e autonomia, 

espelhos do sistema político (paralelismo) (MANCINI, 2012). É preciso analisá-las, também, 

enquanto atores autônomos que procuram interferir na vida pública (PAGE, 1996; THESEN, 

 
57 No original: “The news media are, however, still embedded in the political ideologies of the party system and 

leading news organizations in Scandinavia are still known to have a political profile linking them to one of the 
political alliances and blocks concerning the government alternatives. News organizations are not biased in a 
traditional party-oriented way, but their frames of the political struggle, and their interventions in political 
processes, are influenced by their roots in the news organizations’ own political history and traditions”. 
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2017) – como agentes e facilitadores que participam ativamente dos processos de distribuição 

de recursos e de poder (CHAKRAVARTTY; ROY, 2013).  

Nesse entendimento, o jornal não é uma ferramenta ou um “coadjuvante” que se alinha 

a um pensamento ou grupo protagonista. O jornal procura ser ele mesmo o protagonista e espera 

que os outros agentes e instituições se alinhem a ele. Assim, ao tratar do papel politicamente 

ativo da imprensa no contexto do fenômeno do paralelismo, deve-se levar em consideração os 

aspectos detalhados até aqui. Essa conexão pode se dar de diferentes modos. A investigação em 

tela considera os editoriais jornalísticos como pertinentes indicadores dessa relação e da ação 

política e ativa dos jornais (FIRMSTONE, 2008, 2019). 

 

3.4.2 Uma breve revisão acerca da relevância dos editoriais  

 

Como discutido anteriormente, Hallin e Mancini (2004) elencaram cinco dimensões nas 

quais o paralelismo é captado: a conexão organizacional entre partidos e jornais; o partidarismo 

da audiência; o grau de ligações políticas dos agentes do jornalismo; a dependência de filiações 

a grupos ou ideais políticos para o prosseguimento da carreira jornalística; as funções atribuídas 

ao jornalismo e à prática jornalística; e, por fim, o conteúdo publicado pelos jornais. Este estudo 

trabalha, em particular, com esse último indicador, e essa subseção busca justiçar o porquê. 

Entre o final do século XIX e as últimas décadas do século XX, a atividade jornalística 

passou por um processo de profissionalização, adotando rotinas, normas e procedimentos que 

permitiram que os jornais ocupassem um espaço cada vez mais central nas democracias 

modernas58 (GOMES, 2004; GRABER, 2003). Adotaram-se regras com o objetivo de realçar a 

posição do jornalismo enquanto instituição autônoma, a exemplo do distanciamento 

organizacional de atores de outros campos sociais, como o político, e de setores internos aos 

próprios jornais (linhas editorial e comercial); passando pela separação entre notícia e opinião 

e pela implementação de técnicas que garantissem maior objetividade e precisão na oferta de 

informações; até a definição de um consenso internalizado pelos jornalistas acerca do que é 

notícia (ARTEMAS; VOS; DUFFY, 2016; GALTUNG; RUGE, 1965; HARCUP; O’NELL, 

 
58 No Brasil, mais exatamente, o processo de modernização da imprensa e das empresas jornalísticas se deu a partir 

dos anos de 1950 (ABREU, 2002). Antes uma atividade com limitações de produção e alcance e dominada por 
jornalistas-intelectuais (ABREU, 2002; CANDIANI, 2009), a prática jornalística se profissionalizou e as 
empresas de comunicação se expandiram ainda durante a gestão getulista (1951-1954), processo que continuou 
nos anos seguintes com a adoção de técnicas como o manual de redação, o lead , a pirâmide invertida e o copy-
desk; com o crescimento dos setores de propaganda e radiodifusão; e com o investimento nos complexos editorial 
e gráfico do país (ABREU, 2002; ALBUQUERQUE, 2008; ALBUQUERQUE; GAGLIARDI, 2011; BIROLI, 
2007). 
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2001; 2016; LEWIS, 2019; MONT’ALVERNE; MARQUES, 2019; SILVA, 2005) – processo, 

em grande medida, inspirado pela realidade norte-americana59 (SCHUDSON, 2001, 2018). 

Contudo, a modernização do mercado de mídia, em geral, e das empresas jornalísticas, 

em particular, não promoveu, necessariamente, um jornalismo neutro e apartidário. Os jornais 

continuaram evidenciando seus interesses políticos, dentre outras formas, por meio de textos de 

opinião de autoria institucional, os editoriais (HADENIUS, 1983; MELO, 1985).  

É justamente nos editoriais que as empresas de comunicação evidenciam suas posições 

acerca de temas em debate na esfera pública (MARQUES; MONT’ALVERNE, 2021). Tais 

textos carregam a opinião do jornal enquanto ator interessado no jogo democrático 

(FIRMSTONE, 2008; 2019). O editorial, assim, caracteriza-se como um texto institucional 

usado por diferentes instituições midiáticas para promover um diálogo direto com a elite 

política, social e econômica (ALVES FILHO, 2006; FIRMSTONE, 2008; GUERREIRO 

NETO, 2016; MELO, 1985) – seja para criticar instituições ou figuras públicas, para sugerir 

soluções ou exigir tomadas de atitude por parte de tais atores, ou para se alinhar a grupos ou 

tendências políticas e econômicas de interesse da publicação (ALLERN; BLACH-ØRSTEN, 

2011; MONT’ALVERNE, 2017). 

Analisando o conteúdo informativo e opinativo de jornais suíços ao longo da campanha 

pela integração do país às normas da União Europeia em 2001, Tresch (2012, p. 288, tradução 

do autor) assinala que:  

 
Através da cobertura jornalística, os jornais informam o público sobre as posições e 
enquadramentos das questões pelos campos concorrentes e transmitem informações 
entre os atores políticos e os cidadãos. Nos editoriais e comentários, em contraste, os 
jornais se tornam defensores políticos por direito próprio que levantam sua voz, 
definem uma agenda, buscam opções de políticas e tentam formar a opinião pública60. 
 

Xicoy, Perales-García e Xambó (2017, p. 1042, tradução do autor) dizem que “é por 

meio dessas matérias [editoriais] que os veículos de comunicação revelam seu mapa ideológico, 

em uma linguagem inegavelmente política. Como atores, eles relatam e opinam sobre questões 

 
59 É importante salientar que a influência norte-americana não se deu de forma absoluta, mas sim foi absorvida e 

adotada por diferentes países mundo afora tendo-se como base suas culturas e as práticas já estabelecidas em 
cada contexto (ALBUQUERQUE, 2005; ALBUQUERQUE; GAGLIARDI, 2011; ALBUQUERQUE; SILVA, 
2009). 

60 No original: “Through news coverage, newspapers inform the public about the issue positions and frames of the 
competing camps and convey information between political actors and citizens. In editorials and commentaries, 
in contrast, newspapers become political advocates in their own right that raise their voice, set an agenda, pursue 
policy options and try to shape public opinion”. 
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políticas, com o objetivo de se posicionar politicamente e influenciar seu público”61. Já 

Azevedo (2017, p. 118) alega que é nos editoriais que: 

 
[...] se encontra a alma do jornal, ou seja, os seus valores, os seus ideais e as suas 
posições diante das alternativas políticas e ideológicas que circulam no interior da 
sociedade. Portanto, esse é um lugar privilegiado para pesquisar as orientações e 
posições políticas dos jornais e os seus posicionamentos diante de governos e dos 
embates partidários e eleitorais e dos atores políticos. 
 

Firmstone (2008) enfatiza que os editoriais são o único espaço onde o jornal evidencia 

de forma explícita a sua própria posição a respeito de um determinado assunto. Em trabalho 

posterior, Firmstone (2019) reforça que tais peças de opinião são escritas por especialistas com 

grande apreço junto aos proprietários dos jornais, já que os textos por eles elaborados 

representam a opinião da empresa, sendo a principal forma do jornal participar do debate 

público enquanto ator estratégico com demandas próprias. Os editoriais, além disso, não são 

textos direcionadas para o cidadão comum; essas peças opinativas visam atingir autoridades 

políticas e líderes de opinião (MONT’ALVERNE; ATHANÁSIO; MARQUES, 2018). 

O impacto desses materiais sobre a população, inclusive, tem chamado a atenção de 

pesquisadores. Kahn e Kenney (2002) investigam o efeito das coberturas editorial e noticiosa 

no pleito para o Senado dos Estados Unidos entre 1988 e 1992. Eles identificam que os 

editoriais exerceram influência sobre as predileções dos eleitores. Druckman e Parkin (2005) 

encontram resultado similar na disputa pelo Senado de Minnesota, em 2000 – o impacto se deu 

sobre a construção da imagem pública dos concorrentes. Mais recentemente, Coppock, Ekins e 

Kirby (2018) atestam a extensa e prolongada influência que os editoriais exercem sobre a elite 

norte-americana e sobre os cidadãos comuns daquela nação. 

No Brasil, Mundim (2012) demonstra que a cobertura jornalística de jornais como O 

Estado de S. Paulo, dentre outros, exerceu influência sobre o resultado das eleições de 2002 e 

2006 no país (apesar de não considerar somente os editoriais, tais peças de opinião fazem parte 

do corpus investigado pelo pesquisador). Outros trabalhos sobre o caso nacional com base na 

análise de editoriais também buscam compreender de que forma as publicações constroem a 

imagem pública de atores e instituições do campo político (AZEVEDO, 2017; NAVA; 

MARQUES, 2019); como se posicionam acerca de temas que geram conflitos entre os Poderes 

da República (ATHANÁSIO, 2017; GUAZINA; PRIOR; ARAÚJO, 2019); quais interesses 

 
61 No original: “It is through these articles that media outlets reveal their ideological map, in language that is 

undeniably political. As actors, they report on and opine on political issues, with the goal of positioning 
themselves politically and influencing their audience”. 
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norteiam a atuação dos periódicos (GUERRERO NETO, 2016; MÜLLER; DORNELLES, 

2017); ou de que maneira a relação entre notícia e opinião evidencia a atuação política dos 

jornais (MARQUES et al., 2020a; SANTOS; MARQUES; FONTES, 2020). 

O fato é que os editoriais são relevantes indicadores dos interesses e alinhamentos que 

os jornais se dispõem a estabelecer (ALLERN; BLACH-ØRSTEN, 2011). Hadenius (1983, p. 

298, tradução do autor), inclusive, sustenta que “um aspecto na discussão sobre a filiação 

partidária dos jornais é, naturalmente, seu conteúdo, especialmente o conteúdo das colunas 

dedicadas a formar a opinião pública. São os comentários do próprio jornal nos editoriais que 

determinam sua lealdade política”62. Para mais, o pesquisador assinala: “Os editoriais fazem 

parte do debate político geral, no qual vários jornais buscam representar partidos individuais ou 

blocos partidários”63 (HADENIUS, 1983, p. 303, tradução do autor). 

Dada a miríade de dimensões que definem o paralelismo (HALLIN; MANCINI, 2004; 

SEYMOUR-URE, 1974), as investigações que buscam mensurar o fenômeno, muitas vezes, 

enfatizam de uma a três maneiras pelas quais ele pode se manifestar (VAN DER PAS; VAN 

DER BRUG; VLIEGENTHART, 2017; VAN KENPEN, 2006, 2007; YILDIRIM; BARUH; 

ÇARKOĞLU, 2020). Dentre as possibilidades de se identificar o paralelismo, está o conteúdo 

publicado pelas empresas, e, em especial, seus editoriais (ALLERN; BLACH-ØRSTEN, 2011; 

HADENIUS, 1983; PIMENTEL; MARQUES, 2021; PIMENTEL; MARQUES; SANTOS, 

2021; VAN DALEN, 2020).  

Por mais que, como já discutido e apontado anteriormente, o conteúdo publicado pelo 

jornal não seja o único indicador possível do fenômeno, a pesquisa em tela, em sintonia com a 

literatura acima apresentada, sustenta que se debruçar sobre os editoriais de O Estado de S. 

Paulo a tratarem das reformas previdenciárias de Lula, Temer e Bolsonaro é atividade válida e 

pertinente para atingir os objetivos da investigação. Além disso, a investigação constitui uma 

fonte de dados sobre as conexões políticas dos jornais ainda pouco explorada pelas pesquisas 

em sistemas de mídia (VAN DALEN, 2020). Em seguida, serão expostos os aspectos centrais 

que, enfim, fundamentam as questões de pesquisa da dissertação. 
 

 

 

 
62 No original: “One aspect in the discussion of the party affiliation of the newspapers is, quite naturally, their 
content, especially the content of those columns that set out to shape public opinion. It is the newspapers' own 
commentaries in editorial columns that determine their political allegiance”. 
63 No original: “The editorial columns form a part of the general political debate, in which various newspapers 
represent individual parties or party blocks”. 
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3.4.3 O paralelismo no contexto brasileiro: é possível ir além da dimensão política? 

 

O jornalismo mainstream no Brasil é recorrentemente caracterizado pela sua simpatia 

com agendas econômicas liberais64 (ALBUQUERQUE, 2021b). Fonseca (2005), por exemplo, 

investiga a função das empresas jornalísticas brasileiras na formação da agenda “ultraliberal” 

no país entre 1985 e 1992. Ele descreve a ênfase da grande imprensa (OESP, FSP, OG e Jornal 

do Brasil) em interpretar “as tendências internacionais ultraliberais como desejáveis e 

inescapáveis”, adjetivando de “ultrapassadas” quaisquer visões que fossem de encontro à 

execução de uma agenda pró-mercado no cenário nacional. Segundo o autor, além de omitir e 

depreciar opiniões econômicas opostas das que defendiam, os jornais pavimentaram e apoiaram 

a ascensão de Collor, em 1989, visando a efetivação dessa agenda liberalizante. 

Em seguida, Lattman-Weltman, Carneiro e Ramos (1994) sublinham que, ao notarem 

os contratempos que Collor enfrentava para formar uma ampla aliança, em conjunto com a elite 

política, em favor da implementação da agenda econômica liberal por ele prometida, e diante 

dos escândalos envolvendo o então presidente e membros de sua família, os maiores jornais do 

país, que anos antes tinham lhe dado apoio, mudaram sua postura frente ao governo federal e, 

em diferentes medidas, consentiram com a retirada do mandatário do poder, desde que, saliente-

se, sua agenda econômica fosse preservada e, de fato, colocada em prática pelo seu sucessor.    

No decorrer dos anos 1990, a imprensa nacional argumentou constantemente em favor 

da adoção de medidas que garantissem a estabilidade econômica do país. Nas eleições de 1994 

e 1998, jornais como O Globo se destacaram pela simpatia destinada à candidatura de Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB) à Presidência da República, em especial pela agenda econômica de 

seu grupo político, responsável pelo controle inflacionário, pela implementação do Plano Real 

e pelas políticas de privatizações (BIROLI; MIGUEL, 2013; MIGUEL, 2003). Azevedo (2017), 

por exemplo, enfatiza que houve um “silenciamento” dos principais jornais do país (OESP, FSP 

e OG) no pleito de 1998, o que favoreceu a candidatura incumbente (FHC), “cuja visibilidade 

durante seu primeiro mandato foi muito alta e positiva por conta do Plano Real” (AZEVEDO, 

2017, p. 126) – tal constatação está em sintonia com o que é assinalado por Miguel (2000b) 

sobre a cobertura do Jornal Nacional (da TV Globo) na mesma eleição. 

 
64 Nesta seção, quando se faz uso de termos genéricos como “imprensa”, “jornalismo mainstream”, “jornais” ou 

“jornalismo tradicional” faz-se referência aos maiores conglomerados de mídia do país e suas conhecidas 
empresas jornalísticas, como Folha de S. Paulo (FSP), O Estado de S. Paulo (OESP) e O Globo (OG). Ressalte-
se, também, que esses são os quality papers nacionais, ou seja, os jornais de referência, que dedicam boa parte 
de sua cobertura informativa e opinativa a assuntos de repercussão nacional, sobretudo de temas políticos e 
econômicos, dirigindo-se especialmente às elites políticas, sociais e econômicas do Brasil. 
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Em 2002, houve a primeira eleição presidencial que gerou uma mudança significativa 

do grupo político à frente da nação, com a vitória de Lula no segundo turno. Azevedo (2017) e 

Miguel (2003) alegam que, embora tenha sido um processo eleitoral acirrado, no qual a 

tradicional resistência das principais empresas jornalísticas do país ao grupo político ligado ao 

PT persistiu, essa relutância foi reduzida, gerando uma “trégua”, em decorrência do 

compromisso feito por Lula em manter a política macroeconômica de seu antecessor – Porto 

(2007), inclusive, destaca a preferência do principal jornal televisivo do país, o Jornal Nacional, 

por coberturas enfatizando a necessidade de manutenção da política macroeconômica da 

administração FHC pelo próximo presidente. Nesse cenário, ressalta Goldstein (2015), jornais 

como OESP atuaram como porta-vozes da elite econômica brasileira e como “representante[s] 

dos agentes financeiros”.  

Sobre o jornal OESP, ademais, Nava e Marques (2019) enfatizam a mudança no tom 

dos editoriais da empresa em relação às candidaturas de Lula, entre 1989 e 2006. Eles assinalam 

que, durante esse período, houve uma significativa modificação na forma como o candidato à 

presidente foi retratado nos textos da publicação – indo de “esquerdista” (na eleição de 1989), 

“adversário eleitoral” (em 1994), “oponente ideológico” (em 1998), até ser tratado pela empresa 

com termos menos pejorativos ou que demostrassem menor antagonismo ao político, como 

“presidente eleito” (2002) e “presidente em campanha permanente” (2006). Os autores também 

destacam o favoritismo da empresa jornalística aos candidatos adversários do postulante do PT, 

especialmente FHC, em 1994 e 1998. De maneira geral, segundo os pesquisadores, ficou clara 

a preocupação do periódico com a situação financeira do Brasil ao apoiar FHC nos anos 1990 

e criticar a condução econômica da gestão Lula entre 2003 e 2006 (NAVA; MARQUES, 2019). 

Tais achados sobre a relação com FHC estão em consonância com a pesquisa de Matos (2008). 

Nos anos em que Dilma Rousseff (PT) ocupou a Presidência (2011-2016), não era 

incomum haver críticas à mandatária nos editoriais da imprensa nacional. Mont’Alverne e 

Marques (2013) apresentam que a então presidente era frequentemente abordada nos editoriais 

de OESP como uma “gestora pouco confiável” e incapaz de conduzir o país. De fato, como já 

salientado, o referido jornal apoiou os adversários de Dilma Rousseff tanto em 2010, quando 

ela disputou o cargo com José Serra (PSDB), quanto em 2014, em competição com Aécio Neves 

(PSDB). Essa resistência à presidente e ao grupo político que ela representava ficou ainda mais 

explícita no processo que culminou em sua retirada do poder, em 2016. 

Em pesquisa dedicada a entender o papel que dois dos maiores jornais do país (OESP 

e FSP) desempenharam no impeachment de Dilma, Marques, Mont’Alverne e Mitozo (2021) 

acentuam os argumentos de natureza econômica mobilizados pelos periódicos para sustentar a 
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deposição da mandatária, ao mesmo tempo em que as publicações argumentavam em favor do 

respeito às regras constitucionais. Ou seja, apesar de as publicações defenderem o respeito à 

Constituição na condução do processo pelas autoridades responsáveis, elas fundamentavam seu 

suporte ao impeachment com argumentos ligados à má condução da economia no país, mesmo 

a Constituição não prevendo tal tipo de justificativa para a retirada de uma presidente eleita. 

Assim, tais descobertas dão subsídios para a tese de que as principais instituições da imprensa 

no Brasil, ao mesmo tempo em que alegam defender a democracia, assumem posturas 

controversas que podem, na verdade, prejudicar o regime – como a flexibilização do jogo 

democrático em prol de interesses econômicos específicos (ALBUQUERQUE, 2019).    

Essa relação entre mídia e política no país baseada em perspectivas econômicas, diga-

se, vem desde antes da redemocratização, nos anos 1980. Existe, na prática, um alinhamento 

histórico entre as publicações que figuram entre as maiores do Brasil e uma postura econômica 

de perfil liberal, resistente a políticas intervencionistas que atribuam uma maior participação 

estatal na economia. Retomando o contexto da política nacional no período que antecedeu o 

golpe de 1964 e comparando com a polarização entre PT e PSDB discutida até aqui, Azevedo 

(2017, p. 169) aponta que: 

 
[...] é necessário lembrar que, de meados dos anos 1940 até a primeira metade dos 
1960, a clivagem fundamental da grande política brasileira se deu fundamentalmente 
em torno da disputa entre os nacional-desenvolvimentistas e os liberais e 
conservadores. Os primeiros abrigavam as correntes estatistas, nacionalistas e 
distributivistas, distribuídos num amplo espectro da esquerda reunindo desde 
socialistas e comunistas até trabalhistas ligados à Vargas e Jango. Do outro lado, 
estavam os liberais (na economia), adeptos das políticas pró-mercado e da redução do 
tamanho e do papel do Estado, e conservadores (na política), contrários às reformas 
sociais, ambos reunidos num bloco liderados pela UDN. A grande mídia sempre 
esteve do lado dos liberais e conservadores, atuando como um braço midiático da 
oposição nos governos Vargas e Jango – os dois mais comprometidos com projetos 
nacional-desenvolvimentistas. Esta clivagem entre liberais-conservadores e nacional-
desenvolvimentistas [...] seria reativada com novos atores políticos, na atual quadra 
democrática, através da polarização eleitoral entre PT e o PSDB. 

 

Logo em seguida do impeachment de Dilma, seu sucessor, Michel Temer (MDB), viu-

se envolvido em um dos maiores escândalos da política brasileira recente, o caso da JBS, que 

se desenrolou em meados de 2017. Ao analisar as posições dos jornais FSP e OESP sobre o 

ocorrido, Marques et al. (2020) destacam que, enquanto OESP defendeu o presidente, FSP 

teceu críticas ao governante pelo seu envolvimento no caso. Entretanto, mais uma vez, ambos 

os jornais deixaram evidente que, independentemente do desfecho da situação (abertura de 

processo de impeachment ou renúncia de Temer), o importante era que a agenda econômica 

adotada pelo presidente, de perfil liberal e próxima aos interesses dos jornais, fosse mantida. 
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Nos primeiros anos de governo, Bolsonaro propiciou certo constrangimento para as 

principais empresas jornalísticas do país. Apesar de seu discurso crítico à imprensa tradicional, 

sua relação beligerante e espinhosa com as instituições democráticas e as polêmicas que 

surgiram no início de sua administração, o mandatário ainda manteve o suporte velado de parte 

de alguns jornais em razão de sua política econômica – apoio oferecido ao menos até a gestão 

bolsonarista começar a se desviar dos interesses defendidos pelas publicações jornalísticas65. 

Em análise conjuntural e discutindo os condicionantes para o apoio velado de tais empresas à 

figura de Bolsonaro, Albuquerque (2021b, p.12, tradução do autor) sublinha: 

 
Ainda assim, há limites para as críticas da mídia ao atual presidente por dois motivos 
principais. Em primeiro lugar, a grande mídia simpatiza com a agenda econômica 
neoliberal de Bolsonaro. As políticas neoliberais geralmente envolvem medidas 
impopulares, tornando líderes autoritários como o Bolsonaro um instrumento para o 
seu emprego. Nesse sentido, por pior que seja Bolsonaro, a mídia ainda o prefere a 
Lula e ao PT. Como tal, esses meios de comunicação têm o ministro da Economia de 
Bolsonaro, Paulo Guedes, em alta conta - eles celebram seus esforços para promover 
reformas neoliberais no serviço público e no sistema de seguridade social66. 

 

Tais elementos levantam questões acerca da aplicabilidade do conceito de paralelismo 

político, tal qual formulado por Hallin e Mancini (2004), no caso brasileiro. Parece que no caso 

nacional mais do que “tendências políticas em geral”, o que tem fundamentado os alinhamentos 

dos jornais são fatores mais conectados com as agendas econômicas dos grupos políticos que 

controlam o país. Nesse contexto, os políticos, os partidos e as instituições do Estado são atores 

que implementam tais medidas, mas o que enseja o paralelismo da imprensa não são possíveis 

conexões político-ideológicas com tais figuras ou instituições, e sim em que medida os agentes 

políticos adotam agendas econômicas de interesse das publicações. 

A agenda econômica foi um dos elementos, se não o principal, que sustentou o suporte 

a Collor, em 1989. Os jornais, à época, não pareceram muito preocupados com a saída do então 

presidente, em 1992, desde que sua agenda para a economia fosse preservada. Novamente, a 

agenda econômica de FHC foi um dos aspectos que pavimentaram o suporte dado a ele em 

1994 e 1998, e o compromisso com essa mesma agenda “apaziguou” as relações com Lula, em 

2002. No governo Dilma, que adotou uma política econômica distinta da de seu antecessor e 

 
65 Ver: <https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,economia-a-servico-da-
eleicao,70003976786>. Acesso em: 17 fev. 2022. 
66 No original: “Still, there are limits to the media’s criticism of the current president for two main reasons. First, 

the mainstream media sympathizes with Bolsonaro’s neoliberal economic agenda.84 Neoliberal policies often 
involve unpopular measures, making authoritarian leaders such as Bolsonaro instrumental to their enactment. In 
this sense, as bad as Bolsonaro may be, the media still prefers him to Lula and the PT. As such, these media 
outlets hold Bolsonaro’s Minister of Economy Paulo Guedes in high regard—they celebrate his efforts to 
promote neoliberal reforms in the public service and social security system”. 
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padrinho político, os jornais se mostraram mais críticos, até apoiarem a sua deposição, sob 

argumentos econômicos, em 2016. Mesmo seu sucessor, apoiado no início do mandato, não 

preservou esse suporte depois de frequentes escândalos de corrupção envolvendo o mandatário 

e seus aliados. No entanto, sua agenda econômica continuou sendo fonte de elogios à sua gestão. 

Bolsonaro, por fim, a despeito de sua relação “ácida” com a imprensa do país, recebeu suporte 

de relevantes jornais no que dizia respeito à agenda econômica neoliberal que prometia entregar 

– pelo menos até começar a desviar desta trajetória (ALBUQUERQUE, 2021b; AZEVEDO, 

2017; MARQUES; MONT’ALVERNE; MITOZO, 2021; MARQUES et al., 2020b; MATOS, 

2008; MIGUEL, 2003; LATTMAN-WELTMAN; CARNEIRO; RAMOS, 1994). 

Nesse sentido, Pimentel e Marques (2021) trazem uma contribuição importante para o 

debate. Comparando os editoriais do jornal O Globo publicados durante os impeachments de 

Fernando Collor e Dilma Rousseff, eles assinalam que, enquanto havia certo receio pela retirada 

de Collor, em 1992, principalmente em razão do rumo que a economia do país poderia tomar 

(o periódico temia pela não continuidade da agenda econômica liberalizante do mandatário), no 

caso de Dilma a empresa se posicionou a favor de sua deposição no decorrer de boa parte do 

processo, justificando seu posicionamento também por motivos econômicos – para o jornal, 

Dilma não estaria conduzindo corretamente a economia, mas Temer, seu vice, estaria disposto 

a fazer as reformas necessárias67. Os autores, então, dizem que: 

  
Como Collor e Rousseff estavam associados a partidos políticos ideologicamente 
diferentes, podemos concluir que OG estava mais preocupado com as diretrizes 
econômicas gerais de cada governo do que com as divergências políticas. [...] Nessa 
perspectiva, o OG atribuiu-se o papel de guardião daquilo que compreende como a 
única política válida para o país, associando um quadro macroeconômico liberal a 
valores democráticos.68 (PIMENTEL; MARQUES, 2021, p. 298-299, tradução do 
autor).  

 

A partir disso, Pimentel e Marques (2021, p. 299, tradução do autor) defendem que os 

estudos sobre paralelismo devem “ir além da dimensão política do fenômeno e considerar os 

 
67 Tal agenda de reformas foi propagada com a publicação, em outubro de 2015, do documento intitulado “Uma 

ponte para o futuro”, em que o à época PMDB, partido de Temer, defendia a necessidade de implementação de 
políticas de austeridade fiscal para o controle da economia e dos gastos públicos, acompanhadas de medidas 
visando a privatização de ativos da União, a flexibilização das leis trabalhistas e a maior abertura comercial do 
país. Disponível em: <https://www.fundacaoulysses.org.br/wp-content/uploads/2016/11/UMA-PONTE-PARA-
O-FUTURO.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2022.   

68 No original: “Since Collor and Rousseff were associated with political parties ideologically different, we can 
conclude that OG was more concerned with each government’s general economic guidelines than with political 
divergences. […] From this perspective, OG has assigned itself the role of guardian of what it understands as the 
single valid policies for the country, associating a liberal macroeconomic framework with democratic values”. 
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jornais também como porta-vozes de interesses econômicos”69, inserindo novas dimensões ao 

conceito tradicional. 

Esse alinhamento motivado por razões econômicas no cenário brasileiro, muitas vezes, 

vem acompanhado pela defesa constante de reformas em setores chave da economia nacional, 

como o sistema tributário e, o que interessa a esta investigação, o sistema previdenciário. O 

anseio por reformas econômicas liberais, em geral, e por mudanças na Seguridade Social, em 

particular, é, de fato, pauta recorrente na imprensa70 (DUGNANI, 2015) e diversos estudos têm 

se dedicado a destacar e avaliar as posições e agendas defendidas pelas empresas jornalísticas 

nesses processos – sobretudo o posicionamento liberal e ortodoxo de publicações como OESP 

quando da discussão de tal temática (CAMPOS; ARAÚJO, 2020; OLIVEIRA; FERNANDES; 

CHAGAS, 2018; SOUZA, 2019).  

O paralelismo no Brasil, portanto, pode se dar de forma distinta daquela tradicional: 

por exemplo, em vez de a imprensa ser instrumentalizada por atores externos ao jornalismo, ou 

de os periódicos se associarem a partidos ou grupos políticos específicos motivados por uma 

genuína identificação com esses agentes, as conexões mídia-política ocorreriam de forma 

circunstancial, em um relacionamento no qual os jornais se associariam a grupos políticos que 

“comprassem” suas agendas; caso contrário, assumiriam um postura de oposição. Como já dito, 

as empresas jornalísticas não necessariamente refletiriam o sistema político (paralelismo) ou 

seriam por ele manipuladas (instrumentalização), mas sim tentariam emplacar seus próprios 

interesses nesse sistema, agindo como atores políticos independentes, e apoiando, se necessário, 

o grupo político disposto a fazê-lo, em uma espécie de paralelismo econômico, de ocasião, de 

agenda ou de coalização, tal como também sugerem Pimentel e Marques (2021). 

É com base nos fatores discutidos até aqui, e buscando-se expandir as possibilidades 

de análise desse fenômeno por meio da exploração de novas ênfases e dimensões que ele pode 

apresentar em contextos do “Sul Global”, que a investigação em tela propõe as seguintes 

questões de pesquisa: 

 

 
69 No original: “to go beyond the political dimension of the phenomenon and grasp news organizations as 

spokespersons for economic interests”. 
70 Em investigação sobre a cobertura dos três principais periódicos impressos (OESP, OG e FSP) e dos dois maiores 

telejornais do Brasil (Jornal Nacional e Jornal da Record) acerca das reformas previdenciária e das leis 
trabalhistas do governo Michel Temer, por exemplo, a organização Repórter Brasil identificou que, em ambos 
os casos, houve uma cobertura predominantemente positiva por parte de quase todos os jornais, que deixaram 
espaço limitado para opiniões divergentes. Sobre a reforma da Previdência, ver: 
<https://reporterbrasil.org.br/2017/04/midia-ignora-criticas-a-reforma-da-previdencia/>; sobre as leis 
trabalhistas, ver: <https://reporterbrasil.org.br/2017/06/reforma-trabalhista-maior-parte-da-midia-nao-aborda-o-
impacto-negativo-das-mudancas/>. Acesso em: 03 de nov. 2021. 
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QP1. De que forma O Estado de S. Paulo se posicionou editorialmente no que concerne às 
reformas previdenciárias propostas por Lula, Temer e Bolsonaro?  
 
QP2. Que perspectivas/argumentos os editoriais de O Estado de S. Paulo enfatizaram ao tratar 
das alterações na Previdência?  
 
QP3. Em que medida O Estado de S. Paulo estabelece um tipo de paralelismo com diferentes 
governos que vai além da dimensão política tradicional, alinhando-se, mais diretamente, às 
agendas de reformas econômicas? 
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4. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 
4.1 O JORNAL O ESTADO DE S. PAULO 

 

Quando se fala das empresas de comunicação no Brasil, mais precisamente, pretende-

se investigá-las a partir do caso de um dos maiores e mais importantes jornais do país: O Estado 

de S. Paulo. Sabe-se que a escolha de apenas uma publicação limita a possibilidade de se fazer 

generalizações. Porém, dada a importância do referido periódico no cenário midiático nacional, 

uma pesquisa aprofundada sobre seu caso pode oferecer um panorama pertinente acerca da 

forma pela qual as empresas jornalísticas atuam enquanto agentes interessados nas reformas 

previdenciárias e sobre como podem se dar as ligações entre mídia e política no país. Um estudo 

acerca de O Estado de S. Paulo, assim, pode representar um promissor ponto de partida para o 

delineamento de futuras pesquisas dispostas a expandir o debate sobre os temas elencados. 

O Estado de S. Paulo se encontra entre os jornais de maior circulação no Brasil, tanto 

em sua versão impressa quanto digital71. O periódico, agregado ao Grupo Estado de propriedade 

da família Mesquita, também figura entre as publicações mais acompanhadas por membros da 

elite política nacional (TOKARSKI, 2019). Fundado em 1875, com um perfil abolicionista e 

republicano, a publicação, desde então, têm atuado em momentos chave da história brasileira 

(PILAGALLO, 2012). Durante a Primeira República, engajou-se em candidaturas políticas – 

como a de Rui Barbosa, em 1910 – e se associou a agremiações específicas – a exemplo do 

Partido Republicano Paulista (PRP) e do Partido Democrático (PD), que ajudou a fundar, em 

1925 (AZEVEDO, 2017; CAPELATO; PRADO, 1980). A empresa também desempenhou um 

papel ativo endossando a tomada do poder por Getúlio Vargas, em 1930, e, descontente com as 

decisões assumidas pela liderança gaúcha, passou a integrar a oposição ao mandatário, apoiando 

a Revolução Constitucionalista de 1932 (AZEVEDO, 2017). Ainda, a elite midiática vinculada 

ao jornal foi parcialmente responsável pela criação da Universidade de São Paulo, uma das mais 

prestigiadas instituições de ensino nacionais na atualidade (PILAGALLO, 2012). 

Entre a administração Vargas e a fase democrática que foi de 1945 a 1964, o periódico 

fortaleceu seu papel enquanto aliado da elite cafeeira nacional, em um primeiro momento, e da 

elite industrial paulista, após o processo de industrialização que ocorreu no país a partir de 1930 

(CAPELATO; PRADO, 1980) – a proximidade com a elite industrial de São Paulo passaria, a 

partir de então, a ser uma marca do jornal, presente até os dias de hoje. Nesse período, ademais, 

O Estado de S. Paulo se alinhou com a elite vinculada à UDN, e fez oposição a figuras públicas 

 
71 Disponível em: <https://www.poder360.com.br/midia/grandes-jornais-mantem-circulacao-nos-2-primeiros-

anos-de-bolsonaro/>. Acesso em: 05 jan. 2022. 



81 
 
herdeiras do getulismo, como João Goulart, seu partido (PTB) e a pautas de reformas sociais 

progressistas (AZEVEDO, 2017; GUILHERME, 2018; WEFFORT, 1984). Guilherme (2018), 

por exemplo, reforça a postura favorável do jornal paulistano à candidatura do general Juarez 

Távora (UDN), em 1955, em contraposição à chapa Juscelino Kubitschek (PSD) e João Goulart 

(PTB), tratada pela empresa jornalística como simpática a conluios com comunistas. O autor 

realça, além disso, o suporte dado pelo jornal à Jânio Quadros (PTN), candidato apoiado pela 

UDN, nas eleições gerais dos anos de 1960, e a decepção do periódico quando da definição de 

que a Vice-Presidência seria ocupada por João Goulart (GUILHERME, 2018). 

Junto de várias outras importantes publicações à época, O Estado de S. Paulo apoiou 

o golpe que originou a Ditadura Civil-Militar no Brasil (1964-1985) e, décadas depois, reforçou 

as fileiras de grupos midiáticos e atores sociais em favor da redemocratização (ABREU, 2005). 

No primeiro pleito pós-Ditadura, a empresa apoiou a candidatura de Collor (PRN) e deu início 

à sua permanente oposição ao Partido dos Trabalhadores – postura que marcaria toda a trajetória 

das relações entre o jornal e o PT (AZEVEDO, 2017). Esse posicionamento sobre os petistas é 

exemplificado pelas constantes críticas à figura de Lula, a posição favorável ao afastamento de 

Dilma Rousseff, em 2016, e ao suporte dado a adversários dos petistas em diversas eleições72 

(MARQUES; MONT’ALVERNE; MITOZO, 2021; NAVA; MARQUES, 2019). 

Apesar da impopularidade e dos frequentes escândalos de corrupção, O Estado de S. 

Paulo foi um dos apoiadores mais assíduos do governo de Michel Temer, sobretudo pela agenda 

econômica encampada pelo então presidente (MARQUES et al., 2020b). Nas eleições gerais 

de 2018, o jornal se mostrou menos assertivo73 acerca da candidatura que viria a apoiar, mas 

acabou dando subsídios à eleição de Jair Bolsonaro (ARAÚJO; PRIOR, 2020). Assim que 

Bolsonaro assumiu sua função como presidente, O Estado de S. Paulo começou a enfatizar a 

relevância de o governo implementar as reformas econômicas prometidas74. No entanto, com a 

inabilidade política apresentada pela administração federal e com o advento da pandemia de 

 
72 Por exemplo, endossando as candidaturas de José Serra (PSDB), em 2010, e de Aécio Neves (PSDB), em 2014. 

Sobre Serra, ver: <https://www.estadao.com.br/noticias/geral,editorial-o-mal-a-evitar,615255>. Sobre Neves, 
ver: <https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-hora-da-razao-imp-,1571206>. Acesso em: 28 dez. 2021. 

73 Ver editorial “Uma escolha muito difícil” (08/10/2018): <https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,uma-
escolha-muito-dificil,70002538118>. Acesso em: 17 fev. 2022. 
74 Em editorial publicado no dia 01 de janeiro de 2019, com o título “A missão de Bolsonaro”, o jornal afirma: 

“Jair Bolsonaro tomará posse hoje como presidente da República com a missão de promover as reformas das 
quais o Brasil depende para evitar o colapso das contas nacionais. Não se trata de uma escolha, tampouco de um 
projeto deste ou daquele partido, e sim de um imperativo nacional. É isso ou presidir um país ingovernável”. 
Disponível em: <https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,a-missao-de-
bolsonaro,70002662567>. Acesso em: 28 dez. 2021.  
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Covid-19 – e das atitudes negacionistas do presidente (AVRITZER, RENNÓ, 2021) –, o 

periódico passou a adotar uma postura crítica, inclusive cogitando a deposição de Bolsonaro75. 

Adiciona-se a todos esses fatores – que realçam a relevância da publicação no debate 

público e político brasileiro – a importância que a empresa confere a temas econômicos. Tendo 

em vista que o interesse da pesquisa gira em torno das reformas previdenciárias realizadas por 

diferentes gestões, a possibilidade de analisar o caso de um jornal que tem na agenda econômica 

uma de suas principais preocupações orienta a opção por O Estado de S. Paulo. De fato, diversas 

investigações salientam a relevância atribuída pelo jornal aos assuntos associados à economia, 

sobretudo em seus editoriais (AZEVEDO, 2017; GUERREIRO NETO, 2016).  

O perfil mais conservador, tradicionalista, menos apegado à diversidade interna e de 

tendência política de centro-direita tem sido o que distingue essa publicação dos demais jornais 

de referência no Brasil, como Folha de S. Paulo e O Globo (AZEVEDO, 2017). Ademais, sua 

posição mais evidente acerca do apoio a candidaturas e partidos políticos específicos também 

confere um diferencial à empresa (GOLDSTEIN, 2015). Por fim, como já citado, a economia, 

em geral, e a defesa de uma agenda econômica liberalizante e mais ortodoxa, em particular, são 

aspectos que também caracterizam O Estado de S. Paulo e fundamentam sua escolha. Em seus 

princípios editoriais, por exemplo, o jornal diz, entre outras coisas, “Defender a livre iniciativa 

e a propriedade privada”, “Ser radicalmente contra o populismo e o extremismo” e “Ser 

defensor intransigente da responsabilidade fiscal e da austeridade no uso da coisa pública”76.  

Mais exatamente sobre os editoriais da publicação, ressalte-se que, durante os anos em 

análise na pesquisa, o periódico publicou três peças diariamente em sua página A3. A Figura 1, 

a seguir, traz exemplos de textos de opinião publicados em cada período examinado, sendo os 

editoriais alocados na parte superior das páginas os selecionados para o estudo. É relevante 

salientar, aliás, que o jornal também costuma publicar um editorial econômico no meio de suas 

edições. A presente investigação, porém, contempla somente os editoriais alocados nas páginas 

iniciais do periódico, espaço considerado de maior prestígio (MARQUES et al. 2020a).  

 
75 Em 22 de janeiro de 2021, o jornal publicou um editorial intitulado “Pedidos de impeachment”, e, discutindo as 

possibilidades de retirada do presidente, afirmou: “A maioria das denúncias contra o presidente da República 
por crime de responsabilidade ocorreu precisamente em função de sua conduta no enfrentamento da crise 
sanitária. Depois de quase um ano de pandemia, Jair Bolsonaro deu mostras mais que suficientes de que não vai 
mudar. O Direito e a Política dispõem de instrumentos para sanar essas situações. Que o presidente da Câmara 
não tenha receio de usá-los. O País não pode ficar refém de alguém que despreza não apenas a Constituição, mas 
a vida e a saúde de sua população”. Disponível em: <https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-
informacoes,pedidos-de-impeachment,70003589989>. Acesso em: 28 dez. 2021. 

76 Disponível em: <https://www.estadao.com.br/infograficos/economia,principios-editoriais-do-
estadao,1203145>. Acesso em: 05 jan. 2022.  
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4.2 MÉTODOS DE COLETA 
 

Os editoriais analisados na pesquisa foram coletados diretamente no acervo online de 

O Estado de S. Paulo, que disponibiliza todas as suas edições digitalmente77. Foram coletados 

todos os editoriais publicados entre os meses de apresentação das propostas de reforma ao 

Congresso Nacional e os meses em que as medidas foram promulgadas (ou suspensa, no caso 

de Temer) – ressalte-se que estratégia similar já foi adotada por outros trabalhos sobre o mesmo 

tema (FREITAS, 2013). O período de referência utilizado para a coleta iniciou-se no primeiro 

dia dos meses em que as propostas foram apresentadas e se estendeu até o último dia dos meses 

em que as reformas foram enfim promulgadas (ou suspensas)78. Por exemplo, no caso de Lula, 

a coleta considerou o período entre 01 de abril de 2003 e 31 de dezembro do mesmo ano.  

Argumenta-se que esse procedimento reúne os textos opinativos publicados durante 

os principais momentos de tramitação das proposições aqui investigadas. O Quadro 1 detalha o 

recorte temporal contemplado em cada reforma da Previdência. 

 
QUADRO 1 – PERÍODO DE COLETA EM CADA CASO 

Reforma Apresentação  
(início da coleta) 

Promulgação  
(fim da coleta) 

Lula da Silva Abril de 2003 Dezembro de 2003 
Michel Temer Dezembro de 2016 Fevereiro* de 2018 
Jair Bolsonaro Fevereiro de 2019 Novembro de 2019 

*No caso de Temer, trata-se do mês de suspensão da reforma em razão da intervenção federal no Rio de Janeiro. 
FONTE: Elaboração própria (2022). 

 

Conforme demostrado na Tabela 1, a seguir, a coleta resultou em um total de 3099 

editoriais, distribuídos pelos três governos analisados. Uma vez coletado o material, iniciou-se 

processo de filtragem, em três etapas, por meio do uso de termos de busca.  

 

TABELA 1 – NÚMERO DE EDITORIAIS PUBLICADOS NO PERÍODO EM ANÁLISE 

Reforma Número de editoriais  
Lula da Silva 825 
Michel Temer 1365 
Jair Bolsonaro 909 

Total 3099 
FONTE: Elaboração própria (2022). 

 
77 Disponível em: <https://acervo.estadao.com.br/>.  
78 A reforma de Lula da Silva foi encaminhada ao Congresso em 30 de abril de 2003 e promulgada em 19 de 

dezembro do mesmo ano. A reforma de Michel Temer foi encaminhada ao Congresso em 05 de dezembro de 
2016 e suspensa em 18 de fevereiro de 2018. A reforma de Jair Bolsonaro foi encaminhada ao Congresso em 20 
de fevereiro de 2019 e promulgada em 12 de novembro do mesmo ano. 
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Na primeira etapa, foram selecionados cinco termos de busca relacionados ao tema da 

Previdência: Previd*; Aposent*; INSS; Pensão e Seguridade. Com o auxílio do software NVivo 

e da ferramenta de busca avançada do software Adobe, foram separados todos os editoriais que 

fizessem menções a algum termo de busca pelo menos uma vez. Isso permitiu separar todos os 

textos que citassem, por exemplo: Previdência; aposentadoria(s); aposentar; aposentado(a); 

aposentou; aposentem; aposentam; previdenciário(a); INSS; pensão; e seguridade social. Tal 

método já foi usado em outras pesquisas na área da comunicação política (ALBUQUERQUE; 

GAGLIARDI, 2020; MARQUES et al., 2020b; PIMENTEL; MARQUES, 2021), inclusive 

sobre reformas previdenciárias (SOUZA, 2019). Assim, chegou-se a um total de 804 editoriais 

distribuídos pelos três governos avaliados (Tabela 2). 

 
TABELA 2 – EDITORIAIS COM MENÇÃO A ALGUM TERMO DE BUSCA 

Reforma Número de editoriais 
Lula da Silva 158 
Michel Temer 360 
Jair Bolsonaro 286 

Total 804 
FONTE: Elaboração própria (2022). 

 

Na segunda etapa da filtragem, foram separados somente os principais editoriais entre 

aqueles que continham algum termo de busca. Como discutido na seção anterior, O Estado de 

S. Paulo, nos anos investigados, publicou três editoriais diariamente, sendo o editorial alocado 

na parte superior da página o principal editorial do dia. Por razões de tempo e recursos, serão 

analisados na pesquisa em tela apenas os principais editoriais publicados pelo referido jornal 

dentre aqueles com menções a algum termo de busca previamente explicitados. Argumenta-se, 

também, que investigar os principais editoriais possibilita contemplar os momentos em que o 

jornal mais dedicou atenção ao assunto, disponibilizando-o no espaço mais privilegiado de suas 

edições. Método similar já foi empregado por outras investigações (MARQUES et al., 2020a). 

A Tabela 3, a seguir, apresenta o número de editoriais principais que mencionaram algum termo 

de busca ao menos uma vez, um total de 375 textos de opinião.  

 
TABELA 3 – EDITORIAIS PRINCIPAIS COM MENÇÃO A ALGUM TERMO DE BUSCA 

Reforma Número de editoriais 
Lula da Silva 76 
Michel Temer 170 
Jair Bolsonaro 129 

Total 375 
FONTE: Elaboração própria (2022). 
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Na última etapa, foram retirados do corpus a ser analisado os editoriais principais que, 

embora citassem algum termo de busca, não tratavam diretamente da reforma da Previdência. 

Por exemplo, foram excluídas as peças opinativas que apenas citavam a palavra “aposentado” 

para se referir a um juiz ou professor aposentado, mas que não diziam respeito a alguma reforma 

previdenciária. Outro exemplo é quando o periódico citava “previdência”, mas se referindo ao 

Ministério da Previdência no cenário de uma reforma ministerial, não se tratando de algo ligado 

a uma reforma previdenciária (os textos que citaram algum termo de busca e mesmo assim 

foram excluídos da análise nesta última etapa estão listados no Apêndice A). Esse processo, 

feito após a leitura das 375 peças destacadas na Tabela 3 por dois pesquisadores, permitiu 

separar somente os editoriais principais que, de fato, discutiam assuntos relacionados às 

reformas da Previdência. A Tabela 4 exibe o corpus definitivo que é analisado nesta 

investigação, com um total de 341 editoriais (o Apêndice B traz a lista completa de todos os 

341 editoriais examinados).  

 
TABELA 4 – CORPUS DA PESQUISA 

Reforma Número de editoriais 
Lula da Silva 57 
Michel Temer 161 
Jair Bolsonaro 123 

Total 341 
FONTE: Elaboração própria (2022). 

 

Na seção seguinte são apresentadas as estratégias de análise do material coletado. 

 

4.3 MÉTODOS DE ANÁLISE 
 

O material coletado foi investigado por meio da metodologia de Análise de Conteúdo 

(AC) quantitativa e qualitativa (NEUENDORF; KUMAR, 2015). De acordo com Riffe, Lacy e 

Fico (2014, p. 19, tradução do autor): 

 
A Análise de Conteúdo quantitativa é o exame sistemático e replicável de símbolos 
de comunicação, aos quais foram atribuídos valores numéricos de acordo com regras 
de medição válidas, e a análise de relações envolvendo esses valores usando métodos 
estatísticos para descrever a comunicação, fazer inferências sobre seu significado, ou 
inferir da comunicação para o seu contexto, tanto de produção quanto de consumo79. 

 
79 No original: “Quantitative content analysis is the systematic and replicable examination of symbols of 

communication, which have been assigned numeric values according to valid measurement rules, and the 
analysis of relationships involving those values using statistical methods, to describe the communication, draw 
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A extensão qualitativa da AC diz respeito à sua característica mais interpretativa, 

focada nos significados latentes e no contexto de um determinado material (SCHREIER, 2012). 

Segundo Schreier (2012, p. 8, tradução do autor), a AC qualitativa “é um método para descrever 

sistematicamente o significado de um material qualitativo. Isso é feito classificando partes do 

seu material como instâncias das categorias de um quadro de codificação”80. Embora muitas 

vezes tratadas como métodos distintos, AC quantitativa e qualitativa possuem aspectos em 

comum (SCHREIER, 2012), sendo técnicas que na prática se complementam (NEUENDORF; 

KUMAR, 2015). 

Tal metodologia tem sido amplamente empregada em diversas pesquisas no campo da 

comunicação política (FIGUEIREDO et al. 1997; MARQUES et al. 2019; MASSUCHIN, 

CAVASSANA; CERVI, 2021; MELLADO; HUMANES, 2015; MELLADO et al., 2017; 

MONT’ALVERNE, 2020; PIMENTEL; MARQUES, 2021; VEIGA; SOUZA; SANTOS, 

2007). Uma etapa elementar para a sua aplicação é a formulação de um livro de códigos 

utilizado para se analisar de forma sistemática um dado material, que, no caso desta pesquisa, 

são os editoriais (SAMPAIO; LYCARIÃO, 2018). O livro de códigos a ser aplicado no estudo 

está dividido em cinco dimensões, criadas para orientar a busca pelas respostas das três questões 

de pesquisa da investigação (Quadro 2) (o Apêndice C traz o livro de códigos junto de trechos 

que exemplificam a presença de cada uma das variáveis). 

 
QUADRO 2 – LIVRO DE CÓDIGOS 

(Continua) 

DIMENSÃO 1: JUÍZOS/ARGUMENTOS DO JORNAL/EDITORIAL SOBRE A REFORMA  
(0=Ausente | 1= Presente) 
– A reforma é indispensável para garantir o controle/equilíbrio dos gastos públicos e/ou controlar os déficits 
previdenciários 
– A reforma é relevante para a modernização, para o desenvolvimento, para recuperação e/ou crescimento 
da economia 
– A reforma colabora com o combate à inflação 
– A reforma vai garantir um sistema mais justo e igualitário, corrigindo injustiças no sistema da Previdência 
– A reforma corta os privilégios do funcionalismo público 
– A reforma melhora a situação fiscal dos estados e/ou municípios 
– A reforma abre margens para o investimento em setores estratégicos e/ou em programas sociais, 
melhorando os serviços públicos e a vida da população 
– A reforma garante maior credibilidade para o governo junto ao mercado 

 
inferences about its meaning, or infer from the communication to its context, both of production and 
consumption”. 

80 No original: “is a method for systematically describing the meaning of qualitative material. This is done by 
classifying parts of your material as instances of the categories of a coding frame”. 
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QUADRO 2 – LIVRO DE CÓDIGOS 
(Conclusão) 

DIMENSÃO 2: ASPECTOS QUE, SEGUNDO O JORNAL/EDITORIAL, PODEM/DEVEM 
ORIENTAR A REFORMA (0=Ausente | 1= Presente) 
– Estabelecer idade mínima para se aposentar 
– Estabelecer restrições a aposentadorias por tempo de contribuição 
– Estabelecer restrições às aposentadorias especiais (professores, trabalhadores rurais, agentes de segurança) 
– Equiparação das idades de aposentadoria entre homens e mulheres 
– Equiparação dos sistemas de aposentadorias de diferentes categoriais (setor público, privado, militares) 
– Incentivos à criação de regimes complementares ou regimes de capitalização 
– Mudanças nas regras do Benefício de Prestação Continuada 
– Elevação da carga tributária para manter a Previdência Social 
– Incentivar a formalização do mercado de trabalho 
– Acabar com as Desvinculações de Receitas da União 
– Cobrar as dívidas do setor empresarial junto à Previdência Social 
DIMENSÃO 3: AVALIAÇÃO DO JORNAL/EDITORIAL SOBRE O PAPEL DO GOVERNO 
(0=Ausente | 1= Presente) 
– O governo demonstra responsabilidade fiscal ao defender/apresentar a reforma 
– O governo não se esforça/atrapalha na/a articulação a favor da reforma 
– O governo é claro e competente na defesa e na articulação a favor da reforma 
– O governo mostra fraqueza ao ceder a vontades de grupos organizados contra a reforma 
DIMENSÃO 4: AGENTES MENCIONADOS (0=Ausente | 1= Presente) 
– Integrantes do Poder Executivo (federal, estadual e municipal) 
– Integrantes do Poder Legislativo (federal, estadual e municipal) 
– Integrantes do Sistema de Justiça (ministros, juízes, promotores etc.) 
– Lideranças Políticas Sem Cargos (ex-presidentes, ex-ministros etc.) 
– Empresários (proprietários de grandes negócios ou representantes da classe empresarial/industrial) 
– Atores Internacionais (lideranças internacionais em geral) 
– Atores da Sociedade Civil (acadêmicos, economistas, jornalistas, sindicalistas etc.) 
– Outros 
DIMENSÃO 5: INSTITUIÇÕES MENCIONADAS (0=Ausente | 1= Presente) 
–  Órgãos do Poder Executivo (Executivo; Governo; Palácio do Planalto; Presidência da República, 
ministérios, autarquias etc.) 
– Órgãos do Poder Legislativo (Legislativo; Câmara, Senado, Congresso, Assembleias etc.) 
– Órgãos do Sistema de Justiça (Judiciário; STF, TSE, TRFs, PGR, Ministério Público etc.) 
–  Partidos Políticos (sejam da situação, sejam da oposição) 
– Organizações Internacionais (Banco Mundial, FMI, agências de classificação de risco etc.) 
– Empresas Jornalísticas (nacionais e internacionais) 
– Órgãos da Sociedade Civil (movimentos sociais, sindicatos, empresas etc.) 
– Outros 

FONTE: Elaboração própria (2022). 
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As duas primeiras dimensões (Juízos sobre a reforma e Aspectos que podem/devem 

orientar a reforma) foram inicialmente formuladas tendo como base os artigos, livros e 

capítulos de livros que nortearam as discussões sobre as reformas da Previdência no Brasil, já 

destacados no Capítulo 2 (e.g. ARAÚJO, 2009; CARDOSO, 2019; GENTIL et al., 2017; 

GENTIL, 2019; GIAMBIAGI, 2000; GIAMBIAGI et al., 2004; SANTOS, 2009; TAFNER; 

NERY, 2019). Além disso, também foram considerados os estudos que avaliaram o papel do 

jornalismo nesses processos, tratados na última seção do Capítulo 3 (e.g. CAMPOS; ARAÚJO, 

2020; OLIVEIRA; FERNANDES; CHAGAS, 2018). Desta maneira, foi possível mapear as 

principais análises, posições, interpretações, ênfases e críticas que cercaram a discussão sobre 

o tema, com base na literatura especializada. 

A terceira dimensão (Avaliação sobre o papel do governo) foi inspirada em trabalhos 

existentes que se dedicaram a desenvolver livros de códigos para investigar os posicionamentos 

institucionais dos quality papers do Brasil sobre temas como: 1) impeachments (MARQUES; 

MONT’ALVERNE; MITOZO, 2021; PIMENTEL; MARQUES, 2021); 2) escândalos políticos 

(MARQUES et al., 2020b); 3) e reformas no sistema político (MONT’ALVERNE, 2020). 

As duas últimas dimensões (Agentes e Instituições mencionados) são inspiradas nos 

trabalhos de Baumgartner e Bonafont (2015), Mont’Alverne (2017) e Marques et al. (2020a). 

Tais dimensões permitem avaliar quais agentes/instituições O Estado de S. Paulo mais acionou 

em seus textos e em que grau o periódico se alinhou (ou não) com os atores. Também é possível 

mapear quais argumentos estavam em jogo quando certos agentes/instituições foram tratados. 

Após formulado o livro de códigos com base na literatura especializada, também foram 

separados, de forma aleatória, 100 editoriais, distribuídos proporcionalmente entre os governos, 

para que, a partir da leitura dos textos, se pudesse identificar ênfases, argumentos, juízos de 

valor e atores que não seriam notados somente com a construção baseada na literatura. Desse 

modo, o livro de códigos ficou mais refinado. A esta altura vale fazer algumas ponderações.  

Em primeiro lugar, é necessário destacar que todas as variáveis contidas nas cinco 

dimensões são variáveis dicotômicas (dummy); ou seja, codificadas com base em sua presença 

ou ausência no editorial (que é a unidade de análise). 

Em segundo lugar, tratando-se das dimensões 5 e 6, sobre agentes e instituições, é 

válido apontar que para se marcar a presença das variáveis era necessário que o jornal citasse 

explicitamente o nome do agente ou da instituição. Menções genéricas como “o mandatário(a)” 

ou “partidos de esquerda” não foram consideradas. Ademais, levou-se em conta a posição/cargo 

do agente citado no momento da publicação do editorial. Sendo assim, quando um editorial de 

2003 citava “Lula da Silva”, marcava-se a variável “Integrantes do Poder Executivo”, já que, à 
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época, Lula era presidente. Entretanto, quando um editorial de 2017 citava “Lula”, marcava-se 

a opção “Lideranças Políticas Sem Cargo”, já que, à época, Lula era um ex-presidente.  

Por fim, é válido salientar que o material foi codificado com base em todo o conteúdo 

do editorial. Portanto, foram considerados tanto as opiniões do próprio jornal quanto as posições 

de terceiros exibidas nos editoriais pela empresa jornalística. 

 A aplicação do livro de códigos foi conduzida por dois pesquisadores com experiência 

em estudos em comunicação política. Antes de aplicar o livro no corpus completo, foram feitos 

testes de confiabilidade81 (KRIPPENDORFF, 2004; SAMPAIO; LYCARIÃO, 2018). Os testes 

foram desenvolvidos a partir da codificação de 50 editoriais selecionados aleatoriamente (cerca 

de 15% do corpus). Os resultados, em todos os casos, ficaram entre 0.625 e 1, com percentual 

de concordância média entre os codificadores sempre superior a 90% (NEUENDORF, 2017) 

(todos os resultados dos testes de confiabilidade podem ser conferidos no Apêndice D). 

Uma vez promovida a codificação das peças opinativas, os dados foram avaliados por 

meio da utilização de estatística descritiva, com testes qui-quadrado (X²), resíduos padronizados 

ajustados (RP) e V de Crámer, aspirando captar possíveis distinções entre as reformas de cada 

governo. As comparações foram rodadas no software de análise de dados SPSS. 

O teste qui-quadrado, segundo Cervi (2014, p. 20): “Serve para comprovar se existem 

diferenças estatisticamente significativas entre duas distribuições quaisquer ou entre casos de 

uma mesma distribuição”. Usado em variáveis categóricas, ele parte da hipótese nula de que 

não existem diferenças estatisticamente significativas entre as distribuições comparadas, ou 

seja, não existe uma relação de dependência ou uma associação entre elas (CERVI, 2014). A 

hipótese nula é rejeitada quando o valor α, também chamado de p-value, é menor que 0,05. O 

teste possui alguns pressupostos, como um número mínimo de 5 casos em cada casa de tabelas 

quádruplas ou superior a 80% das casas em tabelas maiores (CERVI, 2017) – quando algum 

pressuposto não é respeitado, sugere-se a utilização do Teste Exato de Fisher (CERVI, 2017), 

aspecto que foi observado pelo estudo em tela. 

Já os resíduos padronizados ajustados “são os valores que sobram (para mais ou para 

menos) quando a distribuição entre o valor observado e o esperado não é aleatória” (CERVI, 

2014, p. 70). Ele permite identificar a concentração ou a repulsão de casos na comparação de 

distribuições. Assim, é possível notar tendências quando os dados são comparados. A um nível 

de confiança de 95%, o valor de corte para o grau de significância estatística é de ±1,96 

 
81 Segundo Sampaio e Lycarião (2018, p. 32): “O teste de confiabilidade entre codificadores (no original, inter-

coder reliability test) busca verificar se diferentes codificadores têm a mesma compreensão sobre as variáveis de 
análise e se a codificação pode ser replicada por outrem, gerando resultados similares”. 
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(CERVI, 2014). Por sua vez, o teste V de Crámer indica a magnitude ou a força da associação 

que é identificada (ou não) através do qui-quadrado, mensurando o efeito de uma variável sobre 

a outra (CERVI, 2014). O resultado do teste vai de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1 

maior é a força da associação (CERVI, 2014).  

Para além das comparações estatísticas apresentadas a seguir, o Apêndice E, no final 

da dissertação, traz informações sobre a distribuição temporal das variáveis em cada 

administração investigada ao longo dos meses de tramitação dos projetos no Congresso 

Nacional. O Apêndice E traz dados adicionais que serão tratados pontualmente na apresentação 

dos resultados, mas que são interessantes e colaboram com a pesquisa. A seguir, são expostos 

os achados da estudo.  
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5.  RESULTADOS 
5.1 Distribuição dos editoriais sobre as reformas da Previdência em cada governo 

 
A apresentação dos resultados tem início com a distribuição da quantidade de editoriais 

principais publicados ao longo do período de coleta de cada reforma/governo. O Gráfico 1 exibe 

o número de editoriais publicados por O Estado de S. Paulo no decorrer dos meses em que a 

reforma de Lula esteve em tramitação no Congresso. Percebe-se que, no mês de abril, foram 

publicados 10 editoriais. Nos meses seguintes, houve uma pequena diminuição, seguida de um 

aumento expressivo, em agosto de 2003, mês em que a reforma foi aprovada na Câmara, com 

apoio de parte da oposição (sobretudo do PSDB)82.  

De agosto em diante, aconteceu uma significativa diminuição no número de editoriais 

principais publicados pelo periódico (reforçando a inclinação de queda da linha de tendência 

em preto no Gráfico), potencialmente pelo fato de a reforma estar razoavelmente encaminhada, 

ou porque o jornal priorizou outros temas nos textos de opinião publicados na parte superior de 

sua página A3, deixando as peças opinativas a tratarem da reforma previdenciária em segundo 

plano. Mesmo assim, há um pequeno crescimento nos meses finais de tramitação da medida. 

 
GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO DE EDITORIAIS PRINCIPAIS SOBRE A REFORMA PREVIDENCIÁRIA 

DE LULA (2003 | N = 57) 

 
FONTE: Elaboração própria (2022). 

 

 
82 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0608200302.htm>. Acesso em: 10 jan. 2022.  
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O Gráfico 2, por sua vez, apresenta a distribuição de editoriais principais publicados 

por O Estado de S. Paulo no caso da reforma proposta por Temer. Identifica-se que o jornal 

publicou 7 editoriais principais no mês em que o projeto foi entregue ao Congresso e que 

ocorreu significativa oscilação no número de peças publicadas no período em análise. Apesar 

disso, é possível observar tendência de alta na quantidade de editoriais publicados, com quatro 

momentos de picos: em abril de 2017, agosto e dezembro do mesmo ano, e fevereiro de 2018.  

Tal padrão de picos pode ser explicado, possivelmente, pelo momento de discussão da 

reforma na comissão especial responsável por apurá-la (abril de 2017); pelo desejo do jornal de 

que a proposição fosse retomada depois de a primeira denúncia contra Temer no escândalo JBS 

ter sido rejeitada pela Câmara, em agosto de 201783; pelo fato de Temer ter apresentado, entre 

novembro e dezembro de 2017, uma proposta atualizada de reforma da Previdência84; e, por 

fim, porque a administração do MDB suspendeu a tramitação da medida em fevereiro de 2018, 

último momento de pico, em razão da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. 

 
GRÁFICO 2 – DISTRIBUIÇÃO DE EDITORIAIS PRINCIPAIS SOBRE A REFORMA PREVIDENCIÁRIA 

DE TEMER (2016-2018 | N = 161) 

 
FONTE: Elaboração própria (2022). 

 

 
83 Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/votacao-denuncia-temer-camara.ghtml>. Acesso em: 10 

jan. 2022.  
84 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/23/politica/1511462959_394417.html>. Acesso em: 

10 jan. 2022.  
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O Gráfico 3 traz a distribuição de editoriais durante a reforma previdenciária da gestão 

de Bolsonaro. É possível notar que, nos primeiros meses de tramitação da proposta, sobretudo 

em abril e maio de 2019, houve um significativo número de textos de opinião alocados na parte 

superior da página A3 de O Estado de S. Paulo. De junho de 2019 em diante, porém, a 

publicação foi diminuindo consideravelmente o número de editoriais principais sobre o assunto.  

Esse padrão de publicação do jornal pode ser explicado pela animosidade que marcou 

o começo da tramitação da reforma da Previdência de Bolsonaro no Congresso, período em que 

aconteceu uma profusão de confrontos entre o presidente, seus aliados (em especial seu filho, 

Carlos Bolsonaro, o ministro da economia, Paulo Guedes, e o secretário especial da Previdência 

e Trabalho, Rogério Marinho) e lideranças da Câmara dos Deputados (acima de tudo políticos 

da oposição e o presidente da Câmara naquele momento, Rodrigo Maia (à época, DEM))85. De 

junho em diante, houve um apaziguamento nas relações entre Executivo e Legislativo, tendo a 

reforma sido aprovada em primeiro turno na Câmara no mês seguinte, em 10 de julho de 2019. 

Uma vez aprovada em primeiro turno, a efetivação da proposta passou a ser considerada mais 

provável pelos envolvidos, o que pode explicar a tendência de queda identificada no Gráfico 3. 

 
GRÁFICO 3 – DISTRIBUIÇÃO DE EDITORIAIS PRINCIPAIS SOBRE A REFORMA PREVIDENCIÁRIA 

DE BOLSONARO (2019 | N = 123) 

 
FONTE: Elaboração própria (2022). 

 

 
85 Disponível em: <https://economia.uol.com.br/reportagens-especiais/o-caminho-da-reforma-da-

previdencia/#page11>. Acesso em: 10 jan. 2022.  
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5.2 Cruzamento entre cada administração investigada e a presença/ausência das variáveis 
da Dimensão 1: Juízos/argumentos do jornal/editorial sobre a reforma 

 

A partir de agora, a análise dos dados se concentra nos resultados alcançados por meio 

das cinco dimensões do livro de códigos (Quadro 2, destacado anteriormente) e da comparação 

estatística efetuada entre as reformas dos governos Lula, Temer e Bolsonaro. As tabelas 5 a 13 

trazem os dados referentes à presença e à ausência de menções a cada variável do livro (números 

absolutos e percentuais) e as estatísticas de associação dos cruzamentos entre presença/ausência 

das variáveis e as três gestões investigadas (qui-quadrado (X²), resíduos padronizados ajustados 

(RP) e teste V de Crámer). Os achados, quando estatisticamente significativos, foram grifados. 

Além disso, tirando o caso da Dimensão 3, cada uma das outras quatro dimensões tiveram seus 

dados divididos em duas tabelas, para garantir a melhor visualização das informações. 

Começando pela Tabela 5, acerca dos Juízos/argumentos do jornal/editorial sobre a 

reforma, nota-se que O Estado de S. Paulo é recorrente em enfatizar o juízo/argumento de que 

a reforma é indispensável para garantir o controle/equilíbrio dos gastos públicos e/ou 

controlar os déficits previdenciários. Esse é o argumento predominante nos textos do periódico, 

quando comparado às demais variáveis (considerando todos as peças, N = 143 | 41,9%).  

O teste qui-quadrado, ademais, aponta que há diferenças estatisticamente significativas 

entre a presença/ausência da variável e as três administrações avaliadas (p-value = 0,000). Mais 

exatamente, observa-se uma concentração desse argumento em relação à proposição de Temer. 

Os resíduos padronizados ajustados demonstram haver 4,9 menções a mais que o esperado para 

a presença da variável sobre as contas públicas no caso da reforma proposta pelo mandatário 

do MDB, enquanto no cenário de Lula e Jair Bolsonaro se encontra tendência em não existir as 

mesmas menções (RP p/ ausência = 2,6 e 3,1, respectivamente). 

Com efeito, o jornal apresentou expressiva preocupação com os ajustes no orçamento 

público no decorrer da tramitação da proposta de Temer, alegando que governos anteriores, em 

especial a gestão petista, teriam elaborado políticas irresponsáveis no setor. A empresa realça a 

crise deixada pelo governo Dilma e ataca aqueles que são contrários à reforma, acusando-os de 

populistas. Em editorial do dia 17/01/2017, sob o título “Da crise à pauta de reformas”, o jornal 

afirma: “Neste momento, enfrentar problemas significa arrumar as contas públicas, destroçadas 

em anos de irresponsabilidades e desmandos, e criar condições para o equilíbrio de longo prazo. 

A reforma da Previdência é parte importante desse esforço”. Em outra ocasião, a organização 

alega: “Basta o eleitor não estar intoxicado pelo populismo irresponsável para entender que 

reformas como a da Previdência são essenciais à busca do equilíbrio das finanças públicas” 
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(“Os efeitos da má política”, 10/04/2017). Acerca do PT, o Estadão apregoa que: “O conserto 

das finanças públicas, devastadas pela mistura de incompetência e irresponsabilidade na gestão 

petista, ainda vai tomar muito tempo e será mais complicado, provavelmente, do que hoje supõe 

a maior parte das pessoas” (“As contas não dão trégua”, 15/06/2017). 

 
TABELA 5 – DIMENSÃO 1 (JUÍZOS/ARGUMENTOS DO JORNAL/EDITORIAL SOBRE A REFORMA) 

 A variável está presente?   
LULA TEMER BOLSONARO 

Freq. 
(%) 

Χ²  
(p-value) 

V de 
Crámer 

A reforma é 
indispensável para 
garantir o 
controle/equilíbrio 
dos gastos públicos 
e/ou controlar os 
déficits 
previdenciários 

Sim N 
(%) 

15 
(26,3) 

90 
(55,9) 

38 
(30,9) 

143 
(41,9) 

24,764 
(0,000) 

0,269 

 
RP -2,6 4,9 -3,1 -   

Não N 
(%) 

42 
(73,7) 

71 
(44,1) 

85 
(69,1) 

198 
(58,1) 

  

 
RP 2,6 -4,9 3,1 -   

A reforma é relevante 
para a modernização, 
desenvolvimento, 
recuperação e/ou 
crescimento da 
economia 

Sim N 
(%) 

3 
(5,3) 

29 
(18) 

29 
(23,6) 

61 
(17,9) 

8,897 
(0,012) 

0,162 

 
RP -2,7 0,1 2,1 -   

Não N 
(%) 

54 
(94,7) 

132 
(82) 

94 
(76,4) 

280 
(82,1) 

  

 
RP 2,7 -0,1 -2,1 -   

A reforma colabora 
com o combate à 
inflação 

Sim N 
(%) 

0 
(0) 

6 
(3,7) 

1 
(0,8) 

7 
(2,1) 

3,251 
(0,180) 

0,113 

 
RP -1,2 2,1 -1,2 -   

Não N 
(%) 

57 
(100) 

155 
(96,3) 

122 
(99,2) 

334 
(97,9) 

  

 
RP 1,2 -2,1 1,2 -   

A reforma vai garantir 
um sistema mais justo 
e igualitário, 
corrigindo injustiças 
no sistema da 
Previdência 

Sim N 
(%) 

7 
(12,3) 

11 
(6,8) 

5 
(4,1) 

23 
(6,7) 

4,183 
(0,123) 

0,111 

 
RP 1,8 0,1 -1,5 -   

Não N 
(%) 

50 
(87,7) 

150 
(93,2) 

118 
(95,9) 

318 
(93,3) 

  

 
RP -1,8 -0,1 1,5 -   

A reforma corta os 
privilégios do 
funcionalismo público 

Sim N 
(%) 

11 
(19,3) 

10 
(6,2) 

5 
(4,1) 

26 
(7,6) 

13,698 
(0,001) 

0,200 

 
RP 3,6 -0,9 -1,9 -   

Não N 
(%) 

46 
(80,7) 

151 
(93,8) 

118 
(95,9) 

315 
(92,4) 

  

 
RP -3,6 0,9 1,9 -   

FONTE: Elaboração própria (2022). 
 

Prosseguindo, a segunda variável mais citada destaca que a reforma é relevante para 

a modernização, desenvolvimento, recuperação e/ou crescimento da economia (Tabela 5), e 
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está presente em 61 editoriais (17,9% do quadro geral). Mais uma vez, verifica-se que existem 

diferenças estatisticamente significativas na distribuição dos dados (p-value = 0,012). Os 

resíduos indicam haver uma concentração de menções a essa variável do contexto da reforma 

de Bolsonaro (RP = 2,1), enquanto no caso de Lula existe uma tendência em não haver menções 

(RP = 2,7). Já no cenário de Temer, os resíduos nem chagaram a alcançar o limite crítico. 

 Além da influência sobre o equilíbrio dos gastos públicos, o segundo argumento mais 

acionado pelo Estadão foi de que a reforma da Previdência, sobretudo no cenário de Bolsonaro, 

permitiria a retomada do crescimento da economia nacional e do aumento na renda e do número 

de empregos para a população. Em peça de opinião publicada no dia 25/03/2019, com o título 

“A harmonia entre os Poderes”, a empresa enuncia: “Para voltar aos trilhos do desenvolvimento 

econômico e social, o País tem claras e imediatas necessidades. É preciso realizar reformas 

estruturantes, a começar pela reforma da Previdência”. Alguns meses depois, com a proposta 

já em estado avançado, o jornal afirma: “A reforma da Previdência faz parte de um conjunto de 

medidas inadiáveis que têm o condão de trazer o País de volta aos trilhos do crescimento 

econômico e da geração de emprego e renda” (“A Previdência avança”, 30/08/2019).  

No que diz respeito à contribuição das reformas para controlar o quadro inflacionário 

brasileiro, constata-se que quase não houve presença de menção à variável nos editoriais do 

jornal paulista. Ela surgiu somente em 6 ocasiões no caso de Temer e teve 1 ocorrência no 

contexto da proposta da gestão Bolsonaro – não havendo nenhuma menção no caso do 

presidente Lula. Embora haja uma leve tendência para a presença da variável no cenário de 

Temer (RP = 2,1), o teste qui-quadrado não apresenta resultado estatisticamente significativo 

(p-value=0,180). Na reforma da liderança do MDB, basicamente, as menções tratavam de 

efeitos indiretos que as mudanças na Previdência poderiam ocasionar sobre a inflação, através 

das boas impressões que ela geraria no mercado. A única citação no caso de Bolsonaro trata da 

contribuição que a reforma daria para conter a inflação, segundo o Comitê de Política Monetária 

do país (“O Copom também no escuro”, 10/05/2019). 

Já o argumento que diz que a reforma vai garantir um sistema mais justo e igualitário, 

corrigindo injustiças no sistema da Previdência (Tabela 5) apareceu em 23 ocasiões (Lula = 7 

| Temer = 11 | Bolsonaro = 5) – em 6,7% dos casos, considerando todos os editoriais. O teste 

qui-quadrado aponta que não foram identificadas diferenças significativas entre a variável e as 

três reformas investigadas (p-value = 0,123). No caso das propostas apresentadas pelas três 

administrações, as citações à referida variável se deram, muitas vezes, de maneira genérica. O 

jornal apenas acentuava o impacto da medida sobre a “correção de injustiças” ou seu efeito para 

o “fim das desigualdades”. Poucas foram as ocasiões em que o Estadão desenvolveu algo mais 
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elaborado sobre o tema. Um exemplo é o editorial intitulado “A reforma da igualdade”, 

publicado no dia 10/11/2017, em que o diário ressalta: “A reforma da Previdência não vem, no 

entanto, apenas evitar a falência econômica do Estado brasileiro. Ela também é necessária para 

preservar o Estado de Direito, especialmente no que tange à igualdade de todos perante a lei”.  

Em se tratando do juízo de que a reforma corta os privilégios do funcionalismo público 

(Tabela 5), observa-se que, apesar de ter sido pouco mencionada no geral (N = 26 | 7,6%), ela 

apresenta concentração de presenças no caso da reforma de Lula (RP = 3,6). O teste qui-

quadrado confirma a existência de diferenças estatisticamente significativas (p-value = 0,001). 

Nos cenários de Michel Temer e Bolsonaro, ocorrem, respectivamente, 10 e 5 ocorrências. Os 

argumentos nos casos dos líderes de centro-direita e de extrema direita são, em especial, de que 

a medida reduz benefícios que apenas os servidores públicos possuem – mas os editoriais não 

exploram os pormenores de tal afirmação. Já no caso da liderança petista, os textos são mais 

assertivos. Em peça opinativa do dia 07/06/2003, sobre a resistência de alguns setores do 

Judiciário à proposta de Lula, O Estado de S. Paulo diz: “O que preocupa o novo presidente da 

Corte Suprema é o projeto de reforma da Previdência, que propõe a extinção de alguns 

privilégios, como a aposentadoria com proventos integrais para os servidores públicos”.  

A Tabela 6, a seguir, traz o restante dos dados referentes à Dimensão 1 em análise. No 

que concerne ao juízo de que a reforma melhora a situação fiscal dos estados e/ou municípios, 

uma vez mais, há uma baixa presença da variável no contexto geral (N = 25 | 7,3%). O qui-

quadrado sugere que existem diferenças significativas na distribuição dos dados (p-value = 

0,018), com uma concentração de casos de presença da variável na reforma de Bolsonaro (RP 

= 2,2) e repulsão de ocorrências na proposta de Temer (RP = -2,8). Enquanto Lula e Temer 

possuem 6 e 5 menções, respectivamente, Bolsonaro demonstra possuir 14 casos de presença.  

O argumento preponderante no contexto bolsonarista girou ao redor da PEC Paralela, 

proposição que foi responsável por estender a reforma previdenciária aos estados. O jornal, em 

momentos que citava a referida legislação, apregoava que a medida seria de grande ajuda para 

acertar as contas dos entes federados. Em editorial do dia 03/11/2019, intitulado “O parto da 

montanha”, a empresa jornalística afirma: “Outras mudanças deverão ser encaminhadas nessa 

PEC paralela, mas a que altera o regime previdenciário nos Estados é a mais importante, pois o 

grande déficit nesse sistema ajuda a explicar a situação fiscal deplorável de quase todos os entes 

subnacionais”. Já se tratando das reformas de Lula e Temer, em particular, ocorrem menções 

ao interesse dos governadores à época na reforma petista, por esta permitir a redução dos gastos 

dos líderes regionais com seu funcionalismo; e, no caso do mandatário emedebista, o argumento 

é de que uma reforma previdenciária de caráter nacional, englobando a administração federal e 
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os estados, aliviaria a pressão sobre os líderes subnacionais, uma vez que a tensão se daria entre 

deputados e senadores, facilitando a resolução dos problemas de endividamento na federação. 

 
TABELA 6 – CONTINUAÇÃO DA DIMENSÃO 1 (JUÍZOS/ARGUMENTOS DO JORNAL/EDITORIAL 

SOBRE A REFORMA) 

 A variável está presente?   
LULA TEMER BOLSONARO 

Freq. 
(%) 

Χ²  
(p-value) 

V de 
Crámer 

A reforma melhora a 
situação fiscal dos 
estados e/ou 
municípios 

Sim N 
(%) 

6 
(10,5) 

5 
(3,1) 

14 
(11,4) 

25 
(7,3) 

8,059 
(0,018) 

0,154 

 
RP 1,0 -2,8 2,2 -   

Não N 
(%) 

51 
(89,5) 

156 
(96,9) 

109 
(88,6) 

316 
(92,7) 

  RP -1,0 2,8 -2,2 -      
A reforma abre 
margens para o 
investimento em 
setores estratégicos 
e/ou em programas 
sociais, melhorando 
os serviços públicos e 
a vida da população 

Sim N 
(%) 

3 
(5,3) 

17 
(10,6) 

6 
(4,9) 

26 
(7,6) 

3,737 
(0,154) 

0,105 

 RP -0,7 1,9 -1,4 -   
Não N 

(%) 
54 

(94,7) 
144 

(89,4) 
117 

(95,1) 
315 

(92,4) 
  

 RP 0,7 -1,9 1,4 -   

A reforma garante 
maior credibilidade 
para o governo junto 
ao mercado 

Sim N 
(%) 

6 
(10,5) 

9 
(5,6) 

21 
(17,1) 

36 
(10,6) 

9,737 
(0,008) 

0,169 

 RP 0 -2,8 2,9 -   
Não N 

(%) 
51 

(89,5) 
152 

(94,4) 
102 

(82,9) 
305 

(89,4) 
  

 RP 0 2,8 -2,9 -   
FONTE: Elaboração própria (2022). 

 

A possibilidade de as reformas abrirem margem para a efetuação de investimentos em 

setores estratégicos e/ou em programas sociais, melhorando os serviços públicos e a vida da 

população surge em 26 ocasiões (7,6% dos casos gerais) (Tabela 6). Nessa variável não existem 

distinções significativas (p-value = 0,154). A reforma de Lula aparece com 3 ocorrências, 

Temer com 17 e Bolsonaro com 6 casos. Os argumentos, nesses cenários, são bem parecidos: 

basicamente, as reformas abririam margem para investimentos em setores como saúde, 

educação, segurança e assistência social, por reduzirem os gastos excessivos do governo com 

o sistema previdenciário. Um exemplo desse juízo de valor sobre as propostas é o texto 

opinativo publicado pela empresa em 28/12/2017, sob o título “O pitbull”, em que ela afirma: 

“A reforma da Previdência [...] deve ser resultado de uma campanha responsável que esclareça 

a população quanto à sua importância para o reequilíbrio das contas [...] e, assim, permitir que 

a União possa destinar recursos a áreas essenciais como saúde, segurança pública e educação”. 
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Para finalizar a apresentação dos dados da Dimensão 1, vamos para a última variável: 

A reforma garante maior credibilidade para o governo junto ao mercado. Nesse caso, houve 

uma presença substantiva da variável no quadro geral, se comparada com as últimas que foram 

discutidas até aqui (N = 36 | 10,6%). O teste qui-quadrado demonstra a existência de diferenças 

significativas (p-value=0,008). Os resíduos padronizados indicam haver uma concentração de 

casos de presença da variável na reforma de Bolsonaro (RP = 2,9) e uma repulsão de casos de 

presença na reforma de Temer (RP = -2,8) – os resíduos de Lula não alcançaram o limite crítico. 

Apesar de serem identificadas menções ao crédito que a reforma poderia garantir junto 

ao mercado em todos os três governos, a maior concentração, com efeito, está na conjuntura da 

medida do presidente de extrema-direita (21 ocorrências | 17,1%). Em se tratando de Lula, a 

credibilidade foi citada no contexto de desconfiança do mercado em relação ao, à época, novo 

líder, empossado em 2003 – a reforma da Previdência apaziguava os receios de uma eventual 

radicalização do mandatário à esquerda na economia. Já o cenário de Temer foi marcado pela 

retomada da confiança dos investidores no Brasil, depois do período de recessão de 2015-2016.  

Em particular sobre Bolsonaro, O Estado de S. Paulo demonstrou, mais precisamente, 

diferentes temores. Com a confiança de empresários e investidores no país: “Confiança será o 

insumo principal para maior atividade em 2019. Isso dependerá [...] de uma boa reforma da 

Previdência” (“Um balanço feio de 2018”, 18/02/2019). Depois, com o impacto de turbulências 

políticas no câmbio: “O presidente da República declarou superada sua briga com o presidente 

da Câmara, Rodrigo Maia, e o PSL, partido do governo, fechou questão a favor da proposta de 

reforma da Previdência. No meio da tarde, o mercado de câmbio estava mais tranquilo [...]” 

(“Alta confusão, baixas expectativas”, 29/03/2019). Por fim, com o apaziguamento das relações 

com agentes econômicos: “A sorte de Bolsonaro [...] é que ainda há um clima favorável à 

reforma da Previdência no Congresso [...] não será a reforma pretendida pela equipe econômica, 

mas deverá ser suficiente para ao menos aplacar momentaneamente o pessimismo dos agentes 

econômicos [...].” (“O ‘aprendiz de presidente’”, 31/03/2019). 

Para complementar os resultados discutidos até aqui, pode-se conferir as informações 

disponíveis no Apêndice E, no final da dissertação. Entre os dados mais relevantes, destacam-

se a presença de quase todas as variáveis da Dimensão 1 no editoriais publicados nos meses 

iniciais de tramitação da reforma de Lula. Esse movimento do jornal, porém, foi alterado nos 

momentos chave de discussão do projeto previdenciário no Congresso Nacional, quando as 

variáveis sobre o controle dos gastos públicos e acerca das mudanças nas aposentadorias dos 

servidores estatais tomaram conta das peças opinativas de O Estado de S. Paulo. 
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No que tange à reforma de Temer, a preocupação com o controle das despesas públicas 

foi preponderante nos editoriais do jornal durante todos os 15 meses de tramitação da proposta. 

Já no que se refere à Bolsonaro, três variáveis prevaleceram nos textos de opinião do Estadão 

no decorrer de todo o período de trâmite da medida bolsonarista: a necessidade de garantir o 

equilíbrio das contas do Estado; o argumento de que a reforma contribuiria com a recuperação, 

a modernização e o desenvolvimento da economia; e, por fim, o juízo de que o projeto para a 

Previdência garantiria maior credibilidade junto ao mercado. 

 

5.3 Cruzamento entre cada governo investigado e a presença/ausência das variáveis da 
Dimensão 2: Aspectos que, segundo o jornal/editorial, podem/devem orientar a reforma 
 

A Tabela 7 apresenta as informações sobre os cruzamentos referentes à Dimensão 2 

da investigação: Aspectos que, segundo o jornal/editorial, podem/devem orientar a reforma. A 

primeira variável dessa dimensão é: Estabelecer idade mínima para se aposentar. Constata-se 

que não existem diferenças estatisticamente significativas entre os três governos (p-value = 

0,494). Lula apresentou 8 menções à variável (14%); Temer, 14 (8,7%); e, no caso de 

Bolsonaro, também ocorreram 14 citações (11,4%).  

De maneira geral, um aspecto que esteve presente em quase todas as variáveis dessa 

segunda dimensão foi a tímida tomada de posição por parte do jornal investigado. Mais do que 

defender uma determinada ênfase nas reformas (algo que deveria orientar as reformas), O 

Estado de S. Paulo optou, em grande parte das vezes, por apenas descrever as propostas que as 

gestões apresentaram (destacando elementos que poderiam orientar as reformas). A primeira 

variável se insere nesse contexto. Exemplo de quando ela esteve presente pode ser o seguinte 

trecho de editorial publicado no dia 10/11/2017, sob o título “A reforma da igualdade”: 

 
O relator do projeto, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), redige uma nova 
versão do texto, capaz de assegurar os dois pontos considerados fundamentais pela 
equipe econômica de Michel Temer: a fixação de uma idade mínima para a 
aposentadoria e a unificação das regras dos servidores públicos e dos trabalhadores da 
iniciativa privada.   

 

Em se tratando de estabelecer restrições a aposentadorias por tempo de contribuição, 

não existem diferenças significativas entre as três reformas (p-value = 0,131), embora haja um 

resíduo acima do limite crítico no caso de Temer (RP p/ presença = -2,0). Verifica-se 4 casos 

de menções na reforma de Lula (7%), 3 ocorrências na reforma de Temer (1,9%) e 7 casos em 

Bolsonaro (5,7%). Com uma tomada de posição um pouco mais evidente, é possível usar um 

editorial do cenário bolsonarista como exemplo: “Em qualquer caso, garantir condições mais 
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severas - itens como idades mínimas e tempo de contribuição - para o acesso à aposentadoria 

será essencial para uma reforma significativa.” (“Governo nasce com a reforma”, 21/02/2019). 

 
TABELA 7 – DIMENSÃO 2 (ASPECTOS QUE, SEGUNDO O JORNAL/EDITORIAL, PODEM/DEVEM 

ORIENTAR A REFORMA) 

 A variável está presente?   
LULA TEMER BOLSONARO 

Freq. 
(%) 

Χ²  
(p-value) 

V de 
Crámer 

Estabelecer idade 
mínima para se 
aposentar 

Sim N 
(%) 

8 
(14) 

14 
(8,7) 

14 
(11,4) 

36 
(10,6) 

1,410 
(0,494) 

0,064 

 
RP 0,9 -1,1 0,4 -   

Não N 
(%) 

49 
(86) 

147 
(91,3) 

109 
(88,6) 

305 
(89,4) 

  

 
RP -0,9 1,1 -0,4 -   

Estabelecer restrições 
a aposentadorias por 
tempo de contribuição 

Sim N 
(%) 

4 
(7) 

3 
(1,9) 

7 
(5,7) 

14 
(4,1) 

4,069 
(0,131) 

0,109 

 
RP 1,2 -2,0 1,1 -   

Não N 
(%) 

53 
(93) 

158 
(98,1) 

116 
(94,3) 

327 
(95,9) 

  

 
RP -1,2 2,0 -1,1 -   

Estabelecer restrições 
as aposentadorias 
especiais (professores, 
trabalhadores rurais, 
agentes de segurança) 

Sim N 
(%) 

7 
(12,3) 

3 
(1,9) 

6 
(4,9) 

16 
(4,7) 

10,230 
(0,006) 

0,173 

 
RP 3,0 -2,3 0,1 -   

Não N 
(%) 

50 
(87,7) 

158 
(98,1) 

117 
(95,1) 

325 
(95,3) 

  

 
RP -3,0 2,3 -0,1 -   

Equiparação das 
idades de 
aposentadoria entre 
homens e mulheres 

Sim N 
(%) 

0 
(0) 

1 
(0,6) 

1 
(0,8) 

2 
(0,6) 

0,657 
(1,000) 

0,036 

 
RP -0,6 0,1 0,4 -   

Não N 
(%) 

57 
(100) 

160 
(99,4) 

122 
(99,2) 

339 
(99,4) 

  

 
RP 0,6 -0,1 -0,4 -   

Equiparação dos 
sistemas de 
aposentadorias de 
diferentes categoriais 
(setor público, 
privado, militares) 

Sim N 
(%) 

11 
(19,3) 

9 
(5,6) 

4 
(3,3) 

24 
(7) 

16,306 
(0,000) 

0,219 

 
RP 4,0 -1,0 -2,1 -   

Não N 
(%) 

46 
(80,7) 

152 
(94,4) 

119 
(96,7) 

317 
(93) 

  

 
RP -4,0 1,0 2,0 -   

FONTE: Elaboração própria (2022). 
 

No que diz respeito a estabelecer restrições as aposentadorias especiais (professores, 

trabalhadores rurais, agentes de segurança) (Tabela 7), observa-se que há diferenças 

estatisticamente significativas nesse caso (p-value = 0,006). Os resíduos padronizados 

ajustados indicam que existe uma concentração de presença dessa variável na reforma do 
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governo Lula (RP = 3,0) e uma repulsão da presença no cenário da reforma da liderança do 

MDB (RP = -2,3). Acerca do caso de Bolsonaro, os resíduos não atingiram o limite crítico. 

A reforma do líder petista teve como principal alvo setores do funcionalismo público. 

Quando discutia as restrições a aposentadorias especiais no contexto lulista, a publicação exibia 

interesse na possibilidade de expandir a reforma também para outros setores. Esse é o caso do 

editorial do dia 02/04/2003, intitulado “O mínimo que era possível”, em que o jornal explicita: 

“Na realidade, um reajuste maior somente seria possível com uma reforma que desvincule do 

salário-mínimo os benefícios sociais, especialmente os concedidos aos aposentados rurais”. 

 A oportunidade de efetivar a equiparação das idades de aposentadoria entre homens 

e mulheres surgiu em apenas duas ocasiões, não apresentando diferenças significativas entre as 

medidas (p-value = 0,657). Ela apareceu uma vez no caso da gestão Temer e outra na reforma 

de Bolsonaro – em ambos os casos o debate se deu em torno da definição de uma mesma idade 

(65 anos) para homens e mulheres se aposentarem no país. 

Sobre a equiparação dos sistemas de aposentadorias de diferentes categoriais (setor 

público, privado, militares), verifica-se a existência de diferenças significativas entre as gestões 

(p-value = 0,000). Ocorreu uma concentração de casos para a presença da variável no cenário 

da reforma de Lula (RP = 4,0), e, em se tratando de Bolsonaro, houve 2,1 casos a menos que o 

esperado para a presença da variável – os resíduos de Temer não alcançaram o limite crítico. 

No que concerne ao contexto da liderança do PT, os editoriais destacaram, sobretudo, 

a definição de um mesmo teto para as aposentadorias entre servidores públicos e trabalhadores 

do setor privado, que se aposentam via INSS. Exemplo de tal aspecto é a peça opinativa com o 

título “Os benefícios da reforma”, de 08/08/2003, em que O Estado de S. Paulo descreve: 

 
Mas, para quem entrar no serviço público após a aprovação definitiva do projeto, não 
mais haverá aposentadoria integral, limitado o benefício a R$ 2,4 mil - teto que valerá 
também para o INSS -, podendo o funcionário que quiser complementar seus ganhos 
aderir a um fundo de pensão fechado, público e com contribuição definida. 

 

A outra parte de variáveis que compõem a Dimensão 2 são exibidas a seguir na Tabela 

de número 8. No que se refere aos incentivos à criação de regimes complementares ou regimes 

de capitalização, percebe-se que a variável foi pouco acionada em todos os casos, aparecendo 

em somente 7 ocasiões no total – 2,1% das vezes, considerando todas as três administrações. 

Ainda, o teste qui-quadrado não indicou diferenças estatisticamente significativas na 

distribuição dos dados (p-value = 0,085) e nenhum resíduo padronizado ultrapassou o limite 

crítico de ± 1,96.  Basicamente, quando a variável surgiu ou se tratava dos fundos de pensão 
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para complementar a aposentadoria de servidores públicos (no contexto da reforma de Lula), 

ou se referia à criação de fundos próprios de previdência social para o funcionalismo dos 

estados (Michel Temer), ou, no caso de Bolsonaro, tratava-se da mudança do regime de 

repartição simples para o regime de capitalização. Na maioria dos casos, ressalte-se, mais do 

que defender as medidas, o jornal fez o papel de apenas apresentar as proposições em debate. 

A possibilidade de fazer mudanças nas regras do Benefício de Prestação Continuada 

também apresentou poucas ocorrências, e, embora tenha se aproximado do exigido, não exibiu 

diferenças estatisticamente significativas entre as reformas propostas pelas três gestões (p-value 

= 0,065). A variável teve apenas uma ocorrência no caso de Temer e somente 5 no caso do líder 

de extrema-direita. Em se tratando de Temer, a menção foi relacionada ao “abrandamento das 

regras para a concessão de aposentadoria rural e de benefício para idosos e deficientes de baixa 

renda [...]” (“Muito trabalho pela frente”, 07/04/2017). Já no caso de Bolsonaro, as menções se 

concentraram na “resistência, no Congresso, à possível diminuição do Benefício de Prestação 

Continuada” (“O pontapé inicial da reforma”, 06/02/2019). 

No que tange às quatro últimas variáveis da Dimensão 2 (Elevação da carga tributária 

para manter a Previdência Social; Incentivar a formalização do mercado de trabalho; Acabar 

com as Desvinculações de Receitas da União; e Cobrar as dívidas do setor empresarial junto 

à Previdência Social), não há nada substancial, a não ser a falta de interesse do jornal O Estado 

de S. Paulo em acioná-las. 
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TABELA 8 – CONTINUAÇÃO DA DIMENSÃO 2 (ASPECTOS QUE, SEGUNDO O JORNAL/EDITORIAL, 
PODEM/DEVEM ORIENTAR A REFORMA) 

 A variável está presente?   
LULA TEMER BOLSONARO 

Freq. 
(%) 

Χ²  
(p-value) 

V de 
Crámer 

Incentivos à criação 
de regimes 
complementares ou 
regimes de 
capitalização 

Sim N 
(%) 

3 
(5,3) 

1 
(0,6) 

3 
(2,4) 

7 
(2,1) 

4,534 
(0,085) 

0,117 

 
RP 1,9 -1,8 0,4 -   

Não N 
(%) 

54 
(94,7) 

160 
(99,4) 

120 
(97,6) 

334 
(97,9) 

  

  RP -1,9 1,8 -0,4 -      
Mudanças nas regras 
do Benefício de 
Prestação Continuada 

Sim N 
(%) 

0 
(0) 

1 
(0,6) 

5 
(4,1) 

6 
(1,8) 

4,526 
(0,065) 

0,133 

 RP -1,1 -1,5 2,4 -   
Não N 

(%) 
57 

(100) 
160 

(99,4) 
118 

(95,9) 
335 

(98,2) 
  

 RP 1,1 1,5 -2,4 -   
Elevação da carga 
tributária para manter 
a Previdência Social 

Sim N 
(%) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

- - 

 RP - - - -   
Não N 

(%) 
57 

(100) 
161 

(100) 
123 

(100) 
   

 RP - - -    
Incentivar a 
formalização do 
mercado de trabalho 

Sim N 
(%) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

- - 

 RP - - - -   
Não N 

(%) 
57 

(100) 
161 

(100) 
123 

(100) 
   

 RP - - -    
Acabar com as 
Desvinculações de 
Receitas da União 

Sim N 
(%) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

- - 

 RP - - - -   
Não N 

(%) 
57 

(100) 
161 

(100) 
123 

(100) 
   

 RP - - -    
Cobrar as dívidas do 
setor empresarial 
junto à Previdência 
Social 

Sim N 
(%) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

- - 

 RP - - - -   
Não N 

(%) 
57 

(100) 
161 

(100) 
123 

(100) 
   

 RP - - -    
FONTE: Elaboração própria (2022). 

 

O Apêndice E demonstra que, no caso de Lula, quatro variáveis surgem com maior 

frequência no decorrer da tramitação da reforma petista, sobretudo nos momentos chave: a 

necessidade de se estabelecer uma idade mínima para se aposentar; a equiparação dos sistemas 
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de aposentadoria de diferentes categorias; o estabelecimento de restrições a aposentadorias por 

tempo de contribuição; e o incentivo a criação de regimes complementares ou de capitalização. 

Já no que se trata de Michel Temer, as variáveis que mais aparecem ao longo dos meses 

de tramitação da proposição emedebista são: estabelecimento de idade mínima; restrições a 

aposentadorias por tempo de contribuição; e equiparação dos sistemas de aposentadorias de 

diferentes categorias. Por fim, em se tratando de Jair Bolsonaro, as variáveis que se destacam 

são: estabelecimento de idade mínima; incentivo a criação de regimes complementares ou de 

capitalização; e estabelecimento de restrições a aposentadorias especiais.  

 

5.4 Cruzamento entre cada administração investigada e a presença/ausência das variáveis 
da Dimensão 3: Avaliação do jornal/editorial sobre o papel do governo 

 

Dando sequência à apresentação dos resultados, a análise avança para os resultados da 

Dimensão 3 (Tabela 9): Avaliação do jornal/editorial sobre o papel do governo. A primeira 

variável em destaque é: O governo demonstra responsabilidade fiscal ao defender/apresentar 

a reforma. Identifica-se que a referida variável esteve pouco presente dos editoriais de O Estado 

de S. Paulo, considerando o quadro geral (N = 7 | 2,1%). Ela possui 2 ocorrências no caso lulista 

(3,5%), 5 casos no cenário de Temer (3,1%) e nenhuma presença no caso de Bolsonaro. O teste 

X² indica não haver diferenças significativas (p-value = 0,072), embora haja um resíduo acima 

do limite crítico apontando repulsão para a presença da variável para Bolsonaro (RP = -2,0). 

Tratando-se do líder petista, as peças opinativas que acionaram a variável ressaltavam 

a surpresa positiva que foi para o jornal, e para o mercado financeiro, a demonstração da gestão 

de Lula de que manteria o arcabouço de responsabilidade fiscal do governo anterior, inclusive 

apresentando uma reforma previdenciária (“A reconquista do terreno perdido”, 08/04/2003). Já 

na conjuntura emedebista, a publicação alega que a aprovação da PEC da Previdência seria um 

“claro sinal de responsabilidade do governo federal e de seu compromisso inarredável com a 

saúde fiscal do Estado” (“Por uma verdadeira reforma da Previdência”, 08/08/2017). 
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TABELA 9 – DIMENSÃO 3 (AVALIAÇÃO DO JORNAL/EDITORIAL SOBRE O PAPEL DO GOVERNO) 

 A variável está presente?   
LULA TEMER BOLSONARO 

Freq. 
(%) 

Χ²  
(p-value) 

V de 
Crámer 

O governo demonstra 
responsabilidade 
fiscal ao 
defender/apresentar a 
reforma 

Sim N 
(%) 

2 
(3,5) 

5 
(3,1) 

0 
(0) 

7 
(2,1) 

4,641 
(0,072) 

0,109 

 
RP 0,8 1,3 -2,0 -   

Não N 
(%) 

55 
(96,5) 

156 
(96,9) 

123 
(100) 

334 
(97,9) 

  

 
RP -0,8 -1,3 2,0 -   

O governo não se 
esforça/atrapalha na/a 
articulação a favor da 
reforma 

Sim N 
(%) 

2 
(3,5) 

6 
(3,7) 

62 
(50,4) 

70 
(20,5) 

105,286 
(0,000) 

0,556 

 
RP -3,5 -7,3 10,3 -   

Não N 
(%) 

55 
(96,5) 

155 
(96,3) 

61 
(49,6) 

271 
(79,5) 

  

 
RP 3,5 7,3 -10,3 -   

O governo é claro e 
competente na defesa 
e na articulação a 
favor da reforma 

Sim N 
(%) 

20 
(35,1) 

37 
(23) 

3 
(2,4) 

60 
(17,6) 

34,737 
(0,000) 

0,319 

 
RP 3,8 2,5 -5,5 -   

Não N 
(%) 

37 
(64,9) 

124 
(77) 

120 
(97,6) 

281 
(82,4) 

  

 
RP -3,8 -2,5 5,5 -   

O governo mostra 
fraqueza ao ceder a 
vontades de grupos 
organizados contra a 
reforma 

Sim N 
(%) 

2 
(3,5) 

0 
(0) 

2 
(1,6) 

4 
(1,2) 

4,801 
(0,053) 

0,119 

 
RP 1,8 -1,9 0,6 -   

Não N 
(%) 

55 
(96,5) 

161 
(100) 

121 
(98,4) 

337 
(98,8) 

  

 
RP -1,8 1,9 -0,6 -   

FONTE: Elaboração própria (2022). 
 

Por conseguinte, a defesa de que o governo não se esforça/atrapalha na/a articulação 

a favor da reforma aparece um número maior de vezes (N = 70 | 20,5%), sobretudo puxada pela 

significativa quantidade de casos no contexto de Bolsonaro (N = 62 | 50,4%). Como é possível 

notar na Tabela 9, em mais da metade dos editoriais publicados durante a reforma bolsonarista 

O Estado de S. Paulo recorreu à variável crítica à performance do governo federal. O teste qui-

quadrado revela haver diferenças estatisticamente significativas entre as três administrações (p-

value = 0,000). Os resíduos padronizados indicam que, enquanto a variável está presente 3,5 

vezes menos que o esperado no cenário de Lula e 7,3 vezes menos que o esperado no contexto 

de Temer, ela aparece 10,3 vezes mais que o esperado no caso do líder de extrema-direita. 

No tocante a Bolsonaro, foram muitas as críticas do jornal à atuação do governante no 

decorrer da tramitação da reforma previdenciária. Alguns trechos de editoriais que podem ser 

destacados são: “o presidente Jair Bolsonaro precisa urgentemente colocar ordem em sua casa, 

para que seus problemas familiares não contaminem a difícil rotina da administração do Brasil 
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- especialmente no momento em que vai começar a discussão sobre a reforma da Previdência” 

(“Finalmente, a reforma”, 16/02/2019); “Seria ingênuo acreditar que Bolsonaro, de uma hora 

para outra, passará a se comportar como presidente e assumirá as responsabilidades de governo. 

Mais realista é torcer para que ele, pelo menos, pare de atrapalhar” (“Muito ajuda quem não 

atrapalha”, 19/02/2019); “Jair Bolsonaro tem agido cada vez mais como líder de facção, e não 

como presidente da República. [...] Nesse ambiente crispado, temas cruciais para o futuro, como 

a reforma da Previdência [...] são desvirtuados pelo alarido dos radicais [...]” (“Hostilidade 

como método”, 17/05/2019); “Se o governo Bolsonaro, até agora pouco atuante, quiser 

realmente colaborar para o sucesso dessa empreitada, deve primeiro abandonar a ladainha 

palanqueira, que só serve para alimentar bate-bocas estéreis” (“A vez da reforma do Estado”, 

14/09/2019). 

Prosseguindo com a apresentação dos achados da Tabela 9 em relação à Dimensão 3 

da pesquisa, a próxima variável a ser analisada assinala que o governo é claro e competente na 

defesa e na articulação a favor da reforma. Observa-se que a referida variável, comparada as 

demais, também foi mais acionada (N = 60 | 17,6%, considerando todos os editoriais). O teste 

qui-quadrado aponta a existência de diferenças significativas entre os três governos (p-value = 

0,000). Proporcionalmente ao número de editoriais publicados em cada reforma, verifica-se que 

a variável foi mais acionada no caso de Lula (35,1% das vezes | RP = 3,8), seguidos de Michel 

Temer (23% | RP = 2,5). Já no que concerne a Jair Bolsonaro, ocorreram apenas 3 acionamentos 

(2,4%) e os resíduos indicam que a variável está presente 5,5 vezes menos que o esperado. 

Com efeito, Lula e Temer foram mais elogiados por O Estado de S. Paulo. Em editorial 

sobre a proposta de Lula, publicado em 30/04/2003, com o título “Negociador traquejado”, o 

jornal afirma: “O presidente, por sua vez, com a intuição e a capacidade de aprender que o 

distinguem, aprumou o debate interno sobre as mudanças que iria propor, deslocando-o do 

âmbito “programático” para o “pragmático” [...]. Em outra peça opinativa, o periódico declara:  

 
Não é mais que uma questão de justiça reconhecer que o presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva tem um especial talento para arregimentar e organizar apoios para os projetos 
que quer ver aprovados. O encaminhamento dos projetos das reformas tributária e da 
Previdência é uma boa amostra da habilidade política do presidente da República (“A 
sorte está lançada”, 02/05/2003). 
 

No que se refere ao presidente Michel Temer, o Estadão também ressalta a capacidade 

de articulação política do mandatário, sua disposição em arregimentar apoio e seu interesse em 

negociar junto ao Congresso Nacional. Em texto de opinião do dia 04/02/2017, intitulado “Uma 

parceria promissora”, o diário sublinha: “[...] o presidente Michel Temer, a partir de sua ampla 
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experiência parlamentar e no comando do PMDB, construiu uma base de apoio parlamentar 

ampla e minimamente confiável, capaz de oferecer o indispensável apoio às reformas que estão 

sendo propostas”. Em seguida, em editorial do dia 09/04/2017, com o título “Negociar não é 

recuar”, a empresa destaca: “A negociação apenas começou. A disposição de Temer de ouvir o 

Congresso nada mais é do que respeito ao jogo democrático.”. 

A última variável desta terceira dimensão é a seguinte: O governo mostra fraqueza ao 

ceder a vontades de grupos organizados contra a reforma. Ela aparece em somente dois casos 

no cenário de Lula e no contexto da reforma de Bolsonaro. O qui-quadrado salienta que não há 

diferenças significativas entre os três governos (p-value = 0,053) e nenhum resíduo ultrapassou 

o limite crítico. No caso de Lula, a citação à variável se insere no cenário de discussões sobre 

a integralidade do salário dos servidores públicos ao se aposentarem. No editorial publicado em 

11/07/2003, sob o título “O desastre anunciado”, o jornal diz: “o Planalto sucumbiu às pressões 

pela manutenção, para os atuais servidores [...] do privilégio de se aposentarem com o último 

salário recebido na ativa, a chamada integralidade”. Sobre Bolsonaro, as menções ocorreram a 

partir das desistências do governo em relação a proposições presentes nas versões iniciais da 

reforma, como a inclusão dos estados e municípios nas mudanças e a implementação do regime 

de capitalização no sistema de previdência do país (editorial “A reforma avança”, 06/07/2019). 

O Apêndice E apresenta que, tanto durante a reforma de Lula da Silva quanto no 

decorrer do projeto de Michel Temer, ambos os mandatários foram elogiados na maior parte do 

tempo: a variável acerca da clareza e competência do governo ao apresentar a reforma foi 

predominante ao longo dos meses de tramitação das duas propostas. A única exceção é o mês 

de fevereiro de 2018, quando o periódico critica Temer por ter suspendido sua medida. Em 

relação à Bolsonaro, contudo, aconteceu o contrário. O mandatário foi criticado praticamente 

em todos os meses em que sua reforma previdenciária tramitou no Congresso, tendo a variável 

que salienta que o governo não se esforça ou atrapalha a efetuação do projeto prevalecido nos 

dez meses em que a proposição bolsonarista circulou pelas Casas Legislativas.  

 

5.5 Cruzamento entre cada administração investigada e a presença/ausência das variáveis 
da Dimensão 4: Agentes mencionados 
 

A Tabela 10, a seguir, traz os resultados dos cruzamentos entre as três administrações 

e as variáveis da Dimensão 4, sobre os Agentes mencionados nos editoriais da publicação. Em 

primeiro lugar, estão os Integrantes do Poder Executivo, acionados, no total, em 248 ocasiões 

(72,7%). O teste qui-quadrado aponta a existência de diferenças significativas entre as reformas 
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(p-value = 0,000). Nota-se que os atores do Executivo estão presentes nos editoriais no caso de 

Lula 3,4 vezes mais que o esperado e 3,2 vezes menos que o esperado no cenário de Temer – 

os resíduos do caso bolsonarista não alcançaram o limite crítico.  

O Estado de S. Paulo demonstrou interesse recorrente em mencionar os presidentes e 

ministros envolvidos nas negociações e desafios que surgiram ao longo do processo legislativo 

das reformas. Havia, sobretudo, um significativo interesse na maneira que Lula agiria frente ao 

Congresso Nacional, já que era a primeira vez que o PT, antes um relevante partido da oposição, 

enfim tinha conquistado o poder. As menções a Bolsonaro e seus ministros (em especial Paulo 

Guedes), por sua vez, ocorreram em situações em que o jornal, como já apontado anteriormente, 

criticava a condução da reforma pelos responsáveis pela sua formulação no âmbito federal.  

Em se tratando de Temer, há um caso particular que chama atenção. Embora o Estadão 

tenha exibido significativa simpatia pelo mandatário, aspecto já demonstrado em dimensões 

anteriores, existe um editorial do dia 26/02/2018, publicado depois da suspensão da reforma da 

liderança emedebista em razão da intervenção no Rio, em que o periódico critica o governante 

e insinua que ele tenha optado pelo caminho da demagogia:  

 

Talvez a principal dificuldade para as reformas esteja no fato de que o caminho para 
a sua realização é árduo. E o que ficou evidente nos últimos dias não foi tanto a 
preponderância da violência no Rio, já muito conhecida, sobre outros temas. Viu-se 
que a tentação da demagogia segue confundindo mais gente do que se imaginava. O 
governo perdeu muito mais do que a reforma da Previdência. Talvez tenha de procurar 
um rumo. (“Por que as reformas não avançam?”, 26/02/2018). 

 

Para mais, a variável acerca dos Integrantes do Poder Legislativo surge em 31,4% dos 

casos, com 107 ocorrências no quadro geral (Tabela 10). O padrão identificado na variável é 

similar ao do item anterior: há diferenças significativas (p-value=0,000), com concentração no 

cenário lulista (47,4% | RP = 2,9), repulsão de casos de presença no contexto de Temer (RP = 

-3,9), e resíduos padronizados não significativos na conjuntura bolsonarista. 

No que diz respeito às reformas de Temer e Bolsonaro, quando agentes do Legislativo 

eram acionados pelo jornal, a menção se dava, principalmente, em referências ao presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia (à época, DEM). Em se tratando das menções aos atores do Legislativo 

no cenário da reforma de Lula, além das figuras mais diretamente ligadas às decisões de trâmite 

da medida, como o presidente da Câmara à época, deputado João Paulo Cunha (PT), ocorreram 

citações recorrentes a parlamentares governistas que apresentavam forte resistência ao projeto, 

como no trecho a seguir: 
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Além de serem militantes do esquerdismo mais radical, a senadora Heloisa Helena e 
os deputados João Batista de Araújo, o Babá, e Luciana Genro têm em comum o fato 
de serem dissidentes do Partido dos Trabalhadores. Não fosse isso, as opiniões que 
externam sobre os problemas nacionais há muito teriam caído na vala comum das 
excentricidades que mal merecem um pequeno registro na imprensa diária. Como 
divergem barulhentamente de projetos considerados vitais para o sucesso do governo 
do PT [como a reforma previdenciária], e continuam filiados ao partido, recebem toda 
a atenção da imprensa. E só por isso permanecem num partido com o qual já não têm 
afinidades ideológicas. (“O processo disciplinar contra os radicais”, 14/05/2003). 

 
TABELA 10 – DIMENSÃO 4 (AGENTES MENCIONADOS) 

  A variável está presente?   
LULA TEMER BOLSONARO 

Freq. 
(%) 

Χ²  
(p-value) 

V de 
Crámer 

Integrantes do Poder 
Executivo  

Sim N  
(%) 

52 
(91,2) 

104 
(64,6) 

92 
(74,8) 

248 
(72,7) 

15,468 
(0,000) 

0,213 

 
RP 3,4 -3,2 0,6 -   

Não N  
(%) 

5 
(8,8) 

57 
(35,4) 

31 
(25,2) 

97 
(27,3) 

  

 
RP -3,4 3,2 -0,6 -   

Integrantes do Poder 
Legislativo  

Sim N  
(%) 

27 
(47,4) 

34 
(21,1) 

46 
(37,4) 

107 
(31,4) 

16,710 
(0,000) 

0,221 

 
RP 2,9 -3,9 1,8 -   

Não N  
(%) 

30 
(52,6) 

127 
(78,9) 

77 
(62,6) 

234 
(68,6) 

  

 
RP -2,9 3,9 -1,8 -   

Integrantes do 
Sistema de Justiça  

Sim N  
(%) 

12 
(21,1) 

19 
(11,8) 

7 
(5,7) 

38 
(11,1) 

9,416 
(0,009) 

0,166 

 
RP 2,6 0,4 -2,4 -   

Não N  
(%) 

45 
(78,9) 

142 
(88,2) 

116 
(94,3) 

303 
(88,9) 

  

 
RP -2,6 -0,4 2,4    

Lideranças Políticas 
Sem Cargos  

Sim N  
(%) 

28 
(49,1) 

49 
(30,4) 

25 
(20,3) 

102 
(29,9) 

15,447 
(0,000) 

0,213 

 
RP 3,5 0,2 -2,9 -   

Não N  
(%) 

29 
(50,9) 

112 
(69,6) 

98 
(79,7) 

239 
(70,1) 

  

 
RP -3,5 -0,2 2,9 -   

FONTE: Elaboração própria (2022). 
 

Já sobre os Integrantes do Sistema de Justiça, percebe-se, mais uma vez, que a empresa 

concentra as suas menções no contexto da reforma petista (47,4% | RP = 2,6). Ademais, além 

dos resíduos não serem significativos no caso de Temer, eles demonstram que a variável esteve 

presente 2,4 vezes menos que o esperado no cenário da reforma de Bolsonaro. As diferenças 

entre os governos são estatisticamente significativas (p-value = 0,009), e, no quadro geral, a 

variável foi acionada em 38 ocasiões (11,1% do total de editoriais publicados nas três medidas). 
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Em particular no caso de Lula, durante a tramitação de sua reforma, houve vários 

confrontos entre a Presidência da República e lideranças do Judiciário, como representantes de 

entidades profissionais de juízes e até mesmo ministros do STF – em especial pelo fato de que 

a proposta do PT alterava, também, as regras para a aposentadoria dos magistrados, que atuaram 

de forma a mitigar os impactos da medida sobre seus proventos. Nesse cenário, O Estado de S. 

Paulo se mostrou crítico à mobilização dos agentes da Lei, acima de tudo da ação política de 

desembargadores e membros da Corte Suprema. Em texto do dia 20/06/2003, o jornal afirma: 

 
Teria sido melhor para a imagem do Judiciário que a assembleia sindical convocada 
pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Maurício Corrêa, não tivesse 
ocorrido. O que se viu ali foi um grupo de pessoas, que fora das horas vagas exercem 
a nobre função de julgar, discutindo meios e modos de deixar claro ao governo que 
não fazem parte do conjunto da Nação, que se consideram acima dos problemas que 
afligem a comunidade e não estão dispostas a abrir mão de um ceitil do que esperam 
ganhar na inatividade, mesmo que estejam fartas de saber que o atual sistema é não 
apenas iníquo, mas absurdo [...] e está levando o País à garra. (“Os diferenciados para 
mais”, 20/06/2003).   
 

A próxima variável se refere a Lideranças políticas sem cargos (Tabela 10), presente 

em 102 ocasiões (29,9% das vezes, considerando o quadro geral). O teste qui-quadrado aponta 

a existência de diferenças significativas entre as três gestões (p-value = 0,000). Verifica-se, 

novamente, uma concentração de ocorrências na reforma de Lula (N = 28 | 49,9% | RP = 3,5). 

Os resíduos para a reforma de Michel Temer não foram significativos e, no caso de Bolsonaro, 

apresenta-se que a variável esteve presente 2,9 vezes menos que o esperado. 

Na maioria das vezes, a referida variável foi acionada porque o editorial citava ex-

presidentes. No contexto de Lula, as menções iam para Fernando Henrique; no cenário de 

Temer, os acionamentos iam para Lula e Dilma; e, por fim, em se tratando de Bolsonaro, as 

citações se referiam a Michel Temer. Um exemplo de editorial publicado no decorrer da 

reforma do líder emedebista traz o seguinte trecho: “Ao contrário do que faziam Lula da Silva 

e Dilma Rousseff, que vincularam a sobrevivência de seus governos ao mais grosso toma lá dá 

cá [...], Temer articulou sua base especialmente em torno do mister de aprovar as medidas 

necessárias ao saneamento das contas públicas” (“O desafio da governabilidade”, 27/12/2016). 

A Tabela 11, a seguir, traz a outra metade das variáveis que fazem parte da Dimensão 

4. A menção a Empresários ocorreu em 15 momentos (4,4% dos casos gerais). Não foram 

identificadas diferenças estatisticamente significativas entre os governos estudados (p-value = 

0,596) e nenhum resíduo atingiu o limite crítico. Houve duas ocorrências no cenário de Lula 

(3,5%), nove no caso de Michel Temer (5,6%) e quatro no contexto de Jair Bolsonaro (3,3%). 
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Os editoriais a mencionarem Empresários no caso de Lula citaram, mais exatamente, 

o então vice-presidente da General Motors, José Carlos Pinheiro Neto (“O pragmatismo da 

CUT”, 01/09/2003), e o presidente da Fiesp à época, Horácio Lafer Piva (“Como garantir um 

feliz 2005”, 29/11/2003). Em se tratando de Temer, a maior parte das menções dizia respeito 

ao empresário Joesley Batista, citado sobretudo durante o imbróglio envolvendo a JBS em maio 

de 2017 (“A hora da responsabilidade”, 19/05/2017). Já no caso bolsonarista, também existiram 

menções aos delatores Joesley e Wesley Batista (“Houve avanço, falta reforma”, 04/02/2019), 

mas outras figuras surgiram com mais frequência, como o então vice-presidente da Fiesp, José 

Ricardo Roriz (“Enfim, medidas contra a crise”, 18/07/2019).  

 
TABELA 11 – CONTINUAÇÃO DA DIMENSÃO 4 (AGENTES MENCIONADOS) 

  A variável está presente?   
LULA TEMER BOLSONARO 

Freq. 
(%) 

Χ²  
(p-value) 

V de 
Crámer 

Empresários  Sim N  
(%) 

2 
(3,5) 

9 
(5,6) 

4 
(3,3) 

15 
(4,4) 

10,035 
(0,596) 

0,055 

 
RP -0,4 1,0 -0,8 -   

Não N  
(%) 

55 
(96,5) 

152 
(94,4) 

119 
(96,7) 

326 
(95,6) 

  

 
RP 0,4 -1,0 0,8 -   

Atores Internacionais  Sim N  
(%) 

5 
(8,8) 

5 
(3,1) 

4 
(3,3) 

14 
(4,1) 

3,789 
(0,150) 

0,105 

 
RP 1,9 -0,9 -0,6 -   

Não N  
(%) 

52 
(91,2) 

156 
(96,9) 

119 
(96,7) 

327 
(95,9) 

  

  RP -1,9 0,9 0,6 -      
Atores da Sociedade 
Civil  

Sim N 
(%) 

10 
(17,5) 

20 
(12,4) 

10 
(8,1) 

40 
(11,7) 

3,475 
(0,176) 

0,101 

 RP 1,5 0,4 -1,6 -   
Não N 

(%) 
47 

(82,5) 
141 

(87,6) 
113 

(91,9) 
301 

(88,3) 
  

 RP -1,5 -0,4 1,6 -   
Outros Sim N 

(%) 
5 

(8,8) 
5 

(3,1) 
2 

(1,6) 
12 

(3,5) 
5,129 

(0,063) 
0,133 

 RP 2,4 -0,4 -1,4 -   
Não N 

(%) 
52 

(91,2) 
156 

(96,9) 
121 

(98,4) 
329 

(96,5) 
  

 RP -2,4 0,4 1,4 -   
FONTE: Elaboração própria (2022). 

 

Também foram poucos os Atores Internacionais citados nos editoriais do Estadão. A 

variável foi mobilizada em cinco momentos tanto na conjuntura de Lula da Silva (8,8%) quanto 

na de Temer (3,1%), e em quatro casos durante a tramitação da reforma de Bolsonaro (3,3%). 
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O teste qui-quadrado não demonstrou diferenças significativas (p-value = 0,105) e os resíduos 

não apresentaram nenhuma tendência expressiva.  

Em geral, os acionamentos se concentraram em ex-presidentes estrangeiros, a exemplo 

do antigo governante argentino, Carlos Menem, e da ex-primeira-ministra inglesa, Margaret 

Thatcher (ambos no cenário de Lula). Também foram mencionados mandatários de instituições 

internacionais, como a secretária executiva da Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, e o então presidente estadunidense, Donald Trump (esses dois 

casos no cenário de Temer). Para finalizar, figuras como o à época presidente chileno, Sebastián 

Piñera, também apareceram em alguns editoriais, particularmente no caso de Bolsonaro. 

A penúltima variável da Dimensão 4 traz dados sobre a citação de Atores da Sociedade 

Civil (Tabela 11), o que ocorreu em 40 ocasiões (11,7% dos casos totais). O qui-quadrado 

aponta que não há diferenças significativas entre os governos (p-value = 0,176) e nenhum 

resíduo padronizado exibiu resultados que ultrapassassem o limite crítico superior a ±1,96. A 

referida variável foi acionada em dez casos na reforma de Lula (17,5%), 20 na medida de Temer 

(12,4%) e novamente dez durante a tramitação da proposta de Bolsonaro (8,1%). Em todos os 

casos, ocorreram menções a lideranças sindicais, como Luiz Marinho (CUT), figuras ligadas a 

associações comerciais, a exemplo de Luigi Nesse, da Confederação Nacional de Serviços, e a 

artigos e declarações de economistas, tais quais Armínio Fraga e Affonso Celso Pastore. 

A variável Outros, por fim, foi mobilizada em 12 ocasiões no total (Lula = 5 | Temer 

= 5 | Bolsonaro = 2). O qui-quadrado não se mostrou significativo (p-value = 0,063), a despeito 

de haver resíduos acima do limite crítico no caso de Lula (RP p/ presença = 2,4). Geralmente, 

a variável foi registrada quando a publicação citava figuras históricas, como Winston Churchill 

e Augusto Pinochet. 

No que se trata das informações do Apêndice E, no final da dissertação, pode-se notar 

que, durante os meses de tramitação das três reformas, cada uma a seu tempo, os integrantes do 

Poder Executivo e do Poder Legislativo foram os mais acionados, seguidos pelas menções a 

lideranças políticas. Em se tratando de Lula, porém, também ocorreu a presença quase contínua 

de citações a integrantes do Judiciário e a atores da sociedade civil. Em geral, e de acordo com 

os dados das Tabelas 10 e 11, foi possível notar uma presença maior de menções a políticos e 

a atores tradicionais no caso da reforma do PT, se comparada as outras duas medidas.  

Tal constatação levanta questões sobre as mudanças no cenário político convencional 

entre os primeiros anos petistas no poder e os anos seguintes às administrações daquele partido, 

já com Temer a frente do país. O surgimento de movimentos alternativos de recrutamento para 



115 
 

a política e a ascensão de uma nova direita liberal/conservadora pode ser um fator que venha a 

orientar as explicações acerca do porquê de tais alterações (ROCHA, 2021). 

 

5.6 Cruzamento entre cada administração investigada e a presença/ausência das variáveis 
da Dimensão 5: Instituições mencionadas 
 

A última dimensão analisada pelo livro de códigos do estudo (Dimensão 5) trata das 

Instituições mencionadas pelo jornal em seus editoriais sobre as reformas previdenciárias de 

Lula, Temer e Bolsonaro (Tabela 12). A primeira variável diz respeito aos Órgãos do Poder 

Executivo, e foi identificada em quase todos os editoriais do Estadão sobre o assunto (N = 323 

| 94,7%). O qui-quadrado indica não haver diferenças significativas (p-value = 0,419) e nenhum 

resíduo foi superior a ±1,96. De fato, a menção a instituições ligadas a alguma instância do 

Executivo (municipal, estadual, federal) esteve presente em mais de 90% de todos os editoriais 

sobre cada reforma investigada. 

Não existe, além disso, uma diferença expressiva na forma como a variável foi 

acionada em cada proposta. Usualmente, o jornal citava expressões como “o governo federal”, 

“o Poder Executivo” ou mencionava uma ação tomada por algum ministério ou secretaria sobre 

temas relacionados à Previdência. Um exemplo de trecho nesse sentido é o seguinte: “O 

governo e o País nada ganharão com novas discussões que atrasem a elaboração dos projetos. 

Já se debateu o suficiente, a respeito dos dois assuntos, para que o Executivo possa formular as 

propostas e enviá-las com rapidez”. (“Agora, apressar as reformas”, 07/04/2003). 

No tocante aos Órgãos do Poder Legislativo, o cenário foi um pouco diferente. Citados 

em 240 ocasiões (70,4% das vezes no contexto geral), o teste qui-quadrado aponta a existência 

de diferenças estatisticamente significativas (p-value = 0,004). Os resíduos padronizados, além 

disso, indicam que a variável esteve presente 3,1 vezes mais que o esperado no caso de Lula e 

2,2 vezes menos que o esperado nos editoriais acerca da reforma de Temer – já no cenário de 

Bolsonaro, os resíduos não foram significativos.  

Em quase todas as menções ao “Poder Legislativo”, o acionamento da variável se dava 

motivado pela razão de que as Casas do Parlamento brasileiro se impunham como o principal 

espaço de discussão das reformas. Uma vez entregue ao Congresso, era ali que as medidas eram 

debatidas pelos atores envolvidos nas negociações e tratativas sobre as propostas. Em se 

tratando de Lula, o jornal O Estado de S. Paulo, muitas vezes, mostrava-se surpreso com a 

celeridade do processo no âmbito do Legislativo. Em peça de opinião datada de 07/08/2003, 

sob o título “Governo vence a primeira prova”, o periódico profere:  
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A reforma previdenciária feita pelo governo Fernando Henrique Cardoso em 1998, 
por exemplo, demorou dois anos e dez meses para ser votada em primeiro turno. A 
reforma que a Câmara acaba de aprovar, proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, teve tramitação de apenas quatro meses, em primeiro turno e não é menos 
importante do que a reforma de 1998. 

 
TABELA 12 - DIMENSÃO 5 (INSTITUIÇÕES MENCIONADAS) 

  A variável está presente?   
LULA TEMER BOLSONARO 

Freq. 
(%) 

Χ²  
(p-value) 

V de 
Crámer 

Órgãos do Poder 
Executivo  

Sim N 
(%) 

56 
(98,2) 

151 
(93,8) 

116 
(94,3) 

323 
(94,7) 

1,738 
(0,419) 

0,071 

 
RP 1,3 -0,7 -0,3 -   

Não N 
(%) 

1 
(1,8) 

10 
(6,2) 

7 
(5,7) 

18 
(5,3) 

  

 
RP -1,3 0,7 0,3 -   

Órgãos do Poder 
Legislativo  

Sim N 
(%) 

50 
(87,7) 

104 
(64,6) 

86 
(69,9) 

240 
(70,4) 

10,817 
(0,004) 

0,178 

 
RP 3,1 -2,2 -0,1 -   

Não N 
(%) 

7 
(12,3) 

57 
(35,4) 

37 
(30,1) 

101 
(29,6) 

  

 
RP -3,1 2,2 0,1 -   

Órgãos do Sistema de 
Justiça  

Sim N 
(%) 

18 
(31,6) 

35 
(21,7) 

11 
(8,9) 

64 
(18,8) 

14,856 
(0,001) 

0,209 

 
RP 2,7 1,3 -3,5 -   

Não N 
(%) 

39 
(68,4) 

126 
(78,3) 

112 
(91,1) 

277 
(81,2) 

  

 
RP -2,7 -1,3 3,5 -   

Partidos Políticos  Sim N 
(%) 

35 
(61,4) 

53 
(32,9) 

41 
(33,3) 

129 
(37,8) 

16,176 
(0,000) 

0,218 

 
RP 4,0 -1,8 -1,3 -   

Não N 
(%) 

22 
(38,6) 

108 
(67,1) 

82 
(66,7) 

212 
(62,2) 

  

 
RP -4,0 1,8 1,3 -   

FONTE: Elaboração própria (2022). 
 

Já no que diz respeito aos Órgãos do Sistema de Justiça, identifica-se a presença de 

menção à variável em 64 momentos (18,8% dos casos no geral). O qui-quadrado evidencia que 

há distinções significativas (p-value = 0,001). Os resíduos, por sua vez, demonstram que houve 

citação de algum termo relacionado à variável 2,7 vezes mais que o esperado no caso de Lula 

e 3,5 vezes menos que o esperado no caso bolsonarista. No contexto da liderança emedebista, 

os resíduos não exibiram significância estatística. 
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O motivo de a variável estar presente com maior frequência no caso do líder petista se 

dá pela mesma razão de os atores do Judiciário (Dimensão 4) terem sido mais acionados durante 

a tramitação da reforma do PT: tribunais e o próprio STF atuaram de modo a suavizar os efeitos 

da proposta de Lula sobre suas perspectivas de aposentadoria, seja questionando a medida, seja 

defendendo a execução de greves. Em texto de opinião do dia 30/07/2003, a publicação relata: 

 
Apesar de se colocarem contra a greve dos magistrados, anunciada para entrar em 
vigor no dia 4, os desembargadores endureceram o discurso contra o projeto, 
notadamente o tópico do subteto, que pretende limitar a remuneração dos juízes 
estaduais a, no máximo, 75% dos vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF). (“A medula do privilégio”, 30/07/2003).  

 

Ainda na Tabela 12, em relação às Instituições mencionadas, encontram-se as menções 

a Partidos Políticos, variável acionada em 129 momentos (37,8% das ocasiões no geral). Nota-

se que existem diferenças estatisticamente significativas (p-value = 0,000), com concentração 

de presença da variável no contexto da reforma de Lula (RP = 4,0), enquanto os demais resíduos 

se quer alcançam o limite crítico para serem considerados significativos. 

Nas conjunturas de Michel Temer e Bolsonaro, as citações ocorreram, acima de tudo, 

no decorrer das negociações dos partidos e suas lideranças com o Executivo acerca das reformas 

em trâmite no Congresso. No caso de Lula também, mas há uma diferença importante: O Estado 

de S. Paulo, em vários momentos, citava partidos da oposição ao cenário lulista (PSDB e PFL, 

por exemplo) com o propósito de pressioná-los a darem suporte ao governo em favor da 

aprovação da reforma previdenciária petista nas instâncias do Congresso. Em editorial datado 

de 22/07/2003 o jornal indaga: 

 
[...] diante da miopia ou do cinismo de uma parcela dos políticos da maioria 
governista, seria apenas natural esperar que o PSDB e o PFL - em cujos programas a 
reforma da Previdência ocupa de há muito lugar central - dessem uma demonstração 
de coerência com os seus próprios postulados, subordinando ao interesse nacional a 
sua conduta durante a tramitação da matéria [..]. Não é o que se vê, infelizmente. As 
primeiras reações dos pefelistas ao parecer do relator José Pimentel foram 
simplesmente desalentadoras. [..]. O PSDB, por sua vez, acaba de produzir um 
deplorável documento em que critica o governo do PT [...] por ‘incoerência’ [...]. 
Chega a ser inacreditável a investida do PSDB contra o governo por ter este adotado 
uma ‘política ortodoxa de austeridade fiscal’ [...]. Desafia a imaginação o fato de os 
tucanos terem perdido a óbvia oportunidade de proclamar que o que a gestão Lula tem 
de melhor é a louvável ‘incoerência’, graças à qual o presidente e as melhores cabeças 
que o cercam, lançando à lata de lixo da História o entulho dos preconceitos 
ideológicos, decidiram dar continuidade ao que tanto diziam execrar no governo 
anterior. (“A oposição e a reforma da Previdência”, 22/07/2003). 

 

A Tabela 13, a seguir, traz os dados acerca da outra metade das variáveis que compõem 

a Dimensão 5 em análise. No que se refere à menção a Organizações Internacionais, a variável 
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esteve presente em 11,7% dos casos no quadro geral (N = 40). O teste qui-quadrado evidencia 

a não existência de variações estatisticamente significativas entre as três administrações (p-

value = 0,474). Nenhum resíduo padronizado ajustado ultrapassou o limite crítico (±1,96).  

Nas situações em que esteve presente, por exemplo, a variável foi ativada por menções 

ao Fundo Monetário Internacional (FMI), à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), a instituições de avaliação de risco (como a Moody’s) e à Agência Central 

de Inteligência dos Estados Unidos (CIA). 

A próxima variável trata das citações a Empresas jornalísticas, presentes em 98 casos 

(28,7% das ocorrências no geral) (Tabela 13). Observa-se que existem distinções significativas 

entre as três gestões (p-value = 0,023), desta vez, com repulsão para a presença da variável no 

contexto de Lula (RP = -2,7). Sobre as empresas de comunicação, quase todas as menções se 

referiam ao próprio O Estado de S. Paulo. O jornal, com muita frequência, citava matérias, 

análises e pesquisas por ele realizadas e que foram publicadas em outras seções do diário. Por 

exemplo, tem-se o editorial do dia 13/02/2019, sob o título “O Congresso e a reforma”, em que 

a empresa diz: “O governo Bolsonaro tem a menor base aliada no Congresso desde a 

redemocratização, mostrou o Estado”. 
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TABELA 13 - CONTINUAÇÃO DA DIMENSÃO 5 (INSTITUIÇÕES MENCIONADAS) 

  A variável está presente?   
LULA TEMER BOLSONARO 

Freq. 
(%) 

Χ²  
(p-value) 

V de 
Crámer 

Organizações 
Internacionais  

Sim N 
(%) 

4 
(7) 

20 
(12,4) 

16 
(13) 

40 
(11,7) 

1,491 
(0,474) 

0,066 

  RP -1,2 0,4 0,6 -   
 Não N 

(%) 
53 

(93) 
141 

(87,6) 
107 
(87) 

301 
(88,3) 

  

  RP 1,2 -0,4 -0,6 -   
Empresas Jornalísticas  Sim N 

(%) 
8 

(14) 
49 

(30,4) 
41 

(33,3) 
98 

(28,7) 
7,511 

(0,023) 
0,148 

  RP -2,7 0,7 1,4 -   
 Não N 

(%) 
49 

(86) 
112 

(69,6) 
82 

(66,7) 
243 

(71,3) 
  

   RP 2,7 -0,7 -1,4 -      
Órgãos da Sociedade 
Civil  

Sim N 
(%) 

18 
(31,6) 

22 
(13,7) 

26 
(21,1) 

66 
(19,4) 

9,047 
(0,011) 

0,163 

  RP 2,6 -2,5 0,6 -   
 Não N 

(%) 
39 

(68,4) 
139 

(86,3) 
97 

(78,9) 
275 

(80,6) 
  

  RP -2,6 2,5 -0,6 -   
Outros Sim N 

(%) 
0 

(0) 
0 

(0) 
5 

(4,1) 
5 

(1,5) 
6,997 

(0,010) 
0,162 

  RP -1,0 -2,1 3,0 -   
 Não N 

(%) 
57 

(100) 
161 

(100) 
118 

(95,9) 
336 

(98,5) 
  

  RP 1,0 2,1 -3,0 -   
FONTE: Elaboração própria (2022). 

 

A penúltima variável da Dimensão 5 diz respeito aos Órgãos da Sociedade Civil 

(presente em 66 textos no total (19,4%). O teste qui-quadrado mostra distinções estatisticamente 

significativas (p-value = 0,011). Os dados indicam haver concentração de presença da variável 

no cenário da reforma de Lula (RP = 2,6) e repulsão da presença no contexto de Temer (RP = 

-2,5) – no caso de Bolsonaro os resíduos não atingiram valores significativos. 

A conjuntura em que a reforma petista perpassou foi marcada, sobretudo, pela forte e 

intensa mobilização de centrais sindicais e de outros movimentos da sociedade civil, como o 

Movimento dos Sem Terra (MST). As menções de O Estado de S. Paulo, em geral, relatavam 

a movimentação dessas organizações sociais e, algumas vezes, criticavam a sua resistência à 

medida em discussão. Um exemplo é o editorial do dia 18/04/2003:  

 
A CUT, que reúne a maioria dos sindicatos de funcionários públicos, já anunciou que 
pressionará o Congresso para rejeitar a reforma proposta pelo ministro Ricardo 
Berzoini e aceita pelos governadores. Também a Força Sindical, que não representa 
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sindicatos de funcionários, é contra o projeto. Essa reação mostra estar correta a 
estratégia do governo de buscar a solidariedade dos governadores. Eles, afinal, têm 
interesse na aprovação da reforma [...]. (“Lula enfrentará seus ‘tradicionais aliados’”, 
18/04/2003). 

 

Enfim, a última variável da Dimensão 5, Outros, esteve presente em cinco casos (1,5% 

do cenário geral), todos no contexto da reforma de Bolsonaro. O teste qui-quadrado aponta 

haver diferenças significativas (p-value = 0,010) e, como era de se esperar, concentração na 

proposta bolsonarista (RP = 3,0). Na maioria das vezes, a referida variável foi acionada por 

citações a redes sociais, como Twitter. 

O Apêndice E apresenta que, nos meses de tramitação das três reformas aqui 

investigadas, as instituições que mais foram mencionadas pelo Estadão pertenciam aos poderes 

Executivo e Legislativo e se referiam, também, aos partidos políticos. Isso não surpreende, uma 

vez que estes são os principais responsáveis pelas decisões relacionadas às reformas do sistema 

previdenciário do país. O Executivo, aliás, em todos os casos, foi o Poder com mais instituições 

citadas, o que pode ter relação com o protagonismo assumido pela administração federal e suas 

entidades no arranjo institucional brasileiro pós-1988 (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001). 

 

5.7 Apontamentos sobre os resultados dos testes de associação V de Crámer 

 

Para encerrar a apresentação dos resultados, é importante discutir os dados referentes 

aos testes V de Crámer. Como foi possível ver nas tabelas 5 a 13, em parte das ocasiões o teste 

indicou relações fracas ou moderadas (valores entre 0,03 e 0,35) entre a variável independente 

“governo” e as variáveis dependentes que compõem o livro de códigos – a única exceção é a 

presença/ausência da variável O governo não se esforça/atrapalha na/a articulação a favor da 

reforma e as três administrações investigadas (V de Crámer = 0,556).  

Isso aponta que, salvo nesse caso excepcional, na maioria das vezes o governo em que 

os editoriais foram publicados teve pequeno impacto sobre a abordagem utilizada pelo jornal O 

Estado de S. Paulo ao tratar das reformas da Previdência. Mais precisamente, em 20 (51,3%) 

das 39 variáveis que integram o livro de códigos os resultados não demonstraram diferenças 

estatisticamente significativas ou dependência entre as variáveis cruzadas. A outra metade das 

variáveis, ressalte-se, permitiram a identificação de distinções relevantes para se compreender 

as posturas e os alinhamentos do jornal estudado. De todo modo, esse resultado indica que, na 

maior parte dos casos, o Estadão se mostrou mais interessado nas reformas em si do que nos 

detalhes que caracterizavam cada administração.
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6.   DISCUSSÃO 

 

Os resultados destacados na seção anterior indicam que o jornal O Estado de S. Paulo, 

nas três reformas do sistema previdenciário investigadas, mostrou-se favorável à aprovação das 

matérias, criticando e atacando adversários das medidas e elogiando aqueles que se esforçavam 

pela sua efetivação. Todavia, nem sempre a empresa jornalística externou as mesmas avaliações 

e preocupações referentes às três propostas e os personagens nelas envolvidos. 

Em termos gerais, o periódico apresentou muito receio com o controle e equilíbrio dos 

gastos públicos, com o desenvolvimento e crescimento econômico do Brasil e com a retomada 

da credibilidade do mercado em relação à economia nacional – fatores que outros estudos já 

mostraram ser de relevância para a empresa (CAMPOS; ARAÚJO, 2020; SOUZA, 2019).  

Quando analisadas as diferenças nas abordagens notadas nos editoriais do jornal sobre 

as três mudanças previdenciárias no que se refere aos juízos/argumentos acerca das reformas, 

entretanto, surge a importância das variáveis contextuais e das características de cada proposta. 

No tocante à Lula, por exemplo, o corte nos privilégios do funcionalismo público foi o que mais 

distinguiu a reforma do líder do PT das alterações dos demais governos nos editoriais do jornal. 

Foi esse, justamente, o principal mote da proposição de Lula para a Previdência, o que garantiu, 

inclusive, apoio popular para a medida da liderança (FREITAS, 2013; HIROI, 2008; HUNTER; 

SUGIYAMA, 2009; NAKAHODO; SAVOIA, 2008).   

Já no contexto da reforma de Temer, o equilíbrio das despesas públicas e, de forma 

mais tímida, o combate à inflação foram os fatores que se acentuaram nos editoriais do Estadão 

– reflexo, muito provavelmente, da situação que o Brasil se encontrava no momento de 

tramitação do projeto. É válido lembrar que o começo da segunda gestão de Dilma foi marcado 

por uma forte recessão na economia, por indícios de descontrole nos gastos da União e pela 

tendência de crescimento da inflação e do desemprego no país (ALMEIDA, 2017; CARLEIAL, 

2015; DIAS, 2018). Ao tomar posse, depois do impeachment da líder petista, Temer impôs uma 

série de reformas com o objetivo, segundo seu governo, de botar ordem na casa, e a reforma da 

Previdência foi um dos maiores planos do comando do MDB naquele momento (FELIÚ, 2018). 

Em se tratando das mudanças empreendidas por Bolsonaro, não se identificou a mesma 

preocupação do periódico com o equilíbrio financeiro do Estado. De fato, 2019 foi um ano de 

expectativas em relação ao novo governo e a conjuntura econômica já não era mais a mesma 

de anos anteriores86. Neste caso, os editoriais de O Estado de S. Paulo se destacaram por realçar 

 
86 Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/03/veja-as-expectativas-de-economistas-

sobre-o-novo-governo-1-mes-apos-a-posse.ghtml>. Acesso em: 26 jan. 2022.  
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a necessidade de se retomar o crescimento econômico e a confiança junto ao mercado, perdida 

em tempos passados, além de um certo temor com a situação fiscal dos entes federados.  

Essa primeira dimensão, ressalte-se, possibilitou constatar a sintonia do jornal com as 

conjunturas políticas e econômicas de cada período em que as reformas tramitaram. O primeiro 

ano de Lula foi definido por uma relativa estabilidade econômica, ainda mais se comparado 

com o início dos anos de 1990, e a reforma petista foi tanto uma forma de garantir credibilidade 

à nova gestão (ainda carente de tal valor) quanto uma extensão da reforma da administração de 

FHC, que não logrou êxito em mudar as regras para as aposentadorias dos funcionários estatais 

(HIROI, 2008). O Estadão, apesar de também ter discutido outros elementos sobre a proposta 

lulista, optou por dar ênfase à necessidade de cortar os alegados privilégios do funcionalismo. 

O governo Temer, por sua vez, se deu em um momento bastante conturbado da política 

brasileira, repleto de impasses e confrontos entre atores de grande relevância no cenário político 

nacional (AVRITZER, 2016, 2019; LIMONGI, 2017). Acrescido a isso, o ambiente econômico 

também não era dos melhores: em 2016, a União apresentou o déficit mais alto de suas contas 

em um espaço de 20 anos87 e a inflação do ano anterior já havia atingido os dois dígitos88. Com 

isso, parece coerente o foco do Estadão na necessidade de controlar os gastos públicos e conter 

o avanço inflacionário durante a reforma previdenciária de Temer. 

Em 2019, como já dito, o ano foi de expectativas. A economia ainda não andava muito 

bem, mas o déficit da União já havia diminuído89. A esperança era de que a nação, enfim, 

voltasse a crescer, estimulada pelas políticas liberalizantes do mandatário eleito em 2018. Essa 

foi a tônica do diálogo que caracterizou a discussão pública naquele momento e que sustentou, 

em especial, a reforma da Previdência de Bolsonaro90 – e o periódico em análise nesta pesquisa 

se alinhou a essas preocupações em suas peças de opinião institucionais.  

No que diz respeito aos elementos que poderiam ou deveriam orientar as reformas aqui 

estudadas (Dimensão 2), percebeu-se que houve uma quantidade menor de acionamentos das 

variáveis que compuseram tal dimensão. Mas ainda assim foi possível verificar diferenças nos 

editoriais do jornal, a depender dos dispositivos que caracterizaram cada reforma. 

 
87 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/contas-do-governo-tem-rombo-de-r-1547-bilhoes-em-

2016-o-maior-em-20-anos.ghtml>. Acesso em: 26 jan. 2022.  
88 Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/inflacao-oficial-fica-em-1067-em-

2015.html>. Acesso em: 26 jan. 2022. 
89 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/contas-do-governo-federal-tem-rombo-

recorde-de-r-7431-bilhoes-em-2020.shtml?origin=folha>. Acesso em: 26 jan. 2021. 
90 Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/03/veja-as-expectativas-de-economistas-

sobre-o-novo-governo-1-mes-apos-a-posse.ghtml>. Acesso em: 26 jan. 2021.  



123 
 

Na conjuntura de Lula, ocorreu maior presença de menções à equiparação dos sistemas 

de aposentadorias de distintas categoriais (militares, funcionalismo público e trabalhadores do 

setor privado) e à fixação de restrições as aposentadorias especiais, como as dos trabalhadores 

rurais – justamente os pontos que nortearam a reforma da Previdência lulista (HIROI, 2008; 

HUNTER; SUGIYAMA, 2009; NAKAHODO; SAVOIA, 2008). 

Sobre Temer e Jair Bolsonaro, o que houve foi a menor presença do que o esperado de 

discussões relacionadas às variáveis supramencionadas, em conjunto com outras, a exemplo do 

estabelecimento de restrições a aposentadorias por tempo de contribuição. Mais exatamente em 

relação a Bolsonaro, as mudanças no Benefício de Prestação Continuada foram citadas mais 

que o esperado, um reflexo da tentativa de Paulo Guedes de diminuir o valor pago aos 

beneficiários dessa política no decorrer da reforma previdenciária bolsonarista91. 

Importante destacar que, nessa segunda dimensão, variáveis ligadas a políticas como 

a elevação da carga tributária para manter a Previdência Social, o incentivo à formalização do 

mercado de trabalho, o fim da Desvinculação de Receitas da União e a cobrança de dívidas do 

setor empresarial junto à Previdência não foram sequer mencionadas pela publicação em 

nenhuma ocasião de nenhum dos projetos estudados. Em parte, isso pode ter ocorrido pelo fato 

de O Estado de S. Paulo ter se concentrado nas soluções já propostas pelos governos, que não 

privilegiaram as medidas descritas acima. Porém, isso também pode ter se dado pela ausência 

de interesse do jornal em políticas que não estejam alinhadas ao mainstream econômico. 

Como discutido no Capítulo 2 desta dissertação, há um embate entre duas visões acerca 

do sistema previdenciário brasileiro. De um lado, pesquisadores dizem que não existe um déficit 

na Previdência, mas sim uma crise fiscal do Estado (CARDOSO, 2019; GENTIL et al., 2017; 

GENTIL, 2019). De outro, autores afirmam que o déficit é real, e, além disso, crescente, o que 

vem comprometendo as contas públicas há décadas (GIAMBIAGI, 2000; GIAMBIAGI et al., 

2004; SANTOS, 2009; TAFNER; NERY, 2019). O conflito entre essas duas visões também 

acaba orientando as sugestões acerca das possíveis reformas. 

Enquanto alguns estudiosos enfatizam a necessidade de políticas menos convencionais 

ou “heterodoxas” para resolver os problemas previdenciários (defesa do fim da Desvinculação 

de Receitas da União, aumento da produtividade e do mercado formal de trabalho, revisão das 

desonerações tributárias, e políticas que garantam o crescimento econômico) (ARAÚJO, 2009; 

CARDOSO, 2019; GENTIL et al., 2017; GENTIL, 2019), outros alegam que o essencial seria 

enfatizar políticas mais “ortodoxas” (imposição de limites mais rígidos para a idade mínima, 

 
91 Disponível: <https://oglobo.globo.com/economia/guedes-admite-que-mudancas-em-beneficio-idosos-pobres-

sao-um-problema-23571095>. Acesso em: 26 jan. 2021.  
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equiparação das idades para aposentadoria de homens e mulheres, modificações nas regras que 

regem as aposentadorias rural e dos funcionários públicos, e a garantia do equilíbrio financeiro 

do sistema) (GIAMBIAGI et al., 2004; SANTOS, 2009; TAFNER; NERY, 2019). Esse debate, 

muitas vezes, também acaba se desdobrando entre aqueles que veem a Previdência como uma 

empresa de caráter social e outros que a veem com olhares mais “fiscalistas”, voltados 

sobretudo para as dinâmicas de receitas e despesas (ARAÚJO, 2009; CARDOSO, 2019; 

SANTOS, 2009; SILVA, 2012; TAFNER; NERY, 2019) – sendo essa última visão a que 

geralmente prevalece no debate público sobre as reformas previdenciárias nacionais.  

Acredita-se, em vista disso, que o que foi evidenciado, especialmente pelas Dimensões 

1 e 2 tratadas até aqui, é que O Estado de S. Paulo apresentou uma tendência econômica mais 

conservadora, “ortodoxa” e alinhada a um ideário neoliberal quando este discutia as mudanças 

no sistema previdenciário em seus editoriais. As preocupações do jornal circularam, acima de 

tudo, ao redor da indispensabilidade de garantir o equilíbrio financeiro da Previdência para que 

se pudesse, segundo o periódico, retomar o crescimento econômico e a credibilidade junto aos 

agentes do mercado. Tal resultado está em consonância com o que já havia sido defendido por 

outras investigações acerca dos interesses econômicos do jornal (AZEVEDO, 2017; CAMPOS; 

ARAÚJO, 2020; FONSECA, 2005, 2011; SOUZA, 2019; MARQUES; MONT’ALVERNE; 

MITOZO, 2021; OLIVEIRA; FERNANDES; CHAGAS, 2018).  

Mas a questão que fica agora é: e no que se trata das conexões políticas do Estadão no 

decorrer das reformas? Pois bem, o que se percebeu foi uma atuação ativa do periódico 

enquanto ator político interessado na aprovação das propostas (COOK, 2006; EBERWEIN; 

PORLEZZA; SPLENDORE, 2015; SPARROW, 2006; PAGE, 1996; SCHUDSON, 2002; 

THESEN, 2017; VAN AELST; WALGRAVE, 2017). O jornal procurou pressionar, em 

variados momentos, os demais atores envolvidos na tramitação das matérias, e se alinhou 

àqueles que demonstravam possuir os mesmos interesses que a empresa. 

É notória a significativa oposição realizada por O Estado de S. Paulo a governos que 

implementem políticas de caráter desenvolvimentista, ou simplesmente a administrações mais 

alinhadas à esquerda do espectro ideológico, ou que apresentem traços de populismo. Foi assim 

com Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, e com políticos do PSD/PTB, durante a República 

de 1946-64. Depois da redemocratização, isso aconteceu com Lula e Brizola, e suas respectivas 

agremiações, PT/PDT (AZEVEDO, 2017; CAPELATO; PRADO, 1980; GUILHERME, 2018; 

PILAGALLO, 2012; WEFFORT, 1984). Nos anos 1990, o jornal manteve uma postura crítica 

a Lula e às forças políticas que ele representava, apoiando a gestão de FHC e, já nos anos 2000, 

sendo resistente às candidaturas petistas (AZEVEDO, 2017; NAVA; MARQUES, 2019). 
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A despeito de tudo isso, os resultados desta pesquisa demonstram haver certa simpatia 

do Estadão em relação à Lula ao longo da reforma previdenciária do mandatário, em contraste 

com o tradicional posicionamento do jornal em disputas eleitorais (NAVA; MARQUES, 2019). 

Lula e Temer foram tratados pela publicação como lideranças competentes e lúcidas ao 

apresentarem as reformas. Ambos, embora pertencessem a diferentes grupos políticos, foram 

recorrentemente elogiados pela empresa jornalística, que os ofertava seu suporte em favor da 

esperada aprovação das modificações na Previdência. As duas lideranças foram consideradas 

figuras capazes de entregar os projetos em razão do “traquejo” e da capacidade de negociação 

que a empresa jornalística assumia e destacava que elas detinham. Contudo, sobre Temer, ao 

notar a impossibilidade de o político emedebista aprovar sua reforma em razão da intervenção 

no Rio, o periódico, que antes o elogiava, passou a questionar o mandatário, insinuando que 

este teria optado pelo caminho da demagogia, fazendo sua administração sair do rumo. 

Jair Bolsonaro, longe disso, foi frequentemente acusado de estar mais atrapalhando do 

que ajudando na tramitação de sua reforma. Embora o jornal tenha dado subsídios para a eleição 

do governante de extrema-direita em 2018 (ARAÚJO; PRIOR, 2020), e tenha sido deferente a 

seu ministro da economia (ALBUQUERQUE, 2021b), ele não deixou de criticar a inaptidão do 

governo, as constantes intrigas envolvendo o presidente, seus filhos e parlamentares da Câmara, 

e fez questão de defender a disposição de congressistas como Rodrigo Maia, à época presidente 

da Câmara dos Deputados, em tocar a reforma não junto à gestão federal, mas apesar dela. A 

publicação, claramente, estava mais interessada na reforma em si do que na garantia de uma 

boa relação com integrantes do Poder Executivo Federal. 

As Dimensões 4 e 5, acerca dos atores e instituições citadas, amplificam o que já foi 

discutido até aqui. O Estadão utilizou de seus editoriais para defender atores favoráveis às 

mudanças na Previdência, como Lula, Temer, Henrique Meirelles, Rodrigo Maia etc., enquanto 

criticava aqueles que se mostravam contrários às medidas ou que prejudicavam a sua efetivação, 

a exemplo de Jair Bolsonaro, parlamentares petistas contrários à reforma de Lula ou até mesmo 

juízes e ministros do STF resistentes à tentativa lulista de mudar suas aposentadorias. O mesmo 

ocorreu com as instituições. Agremiações como o PFL e o próprio PSDB, aliados antigos de O 

Estado de S. Paulo, foram criticados pelo jornal por não arregimentarem apoio à proposta de 

Lula, em 2003. Enfim, nota-se que o periódico usou de seus textos opinativos para agir como 

um ator político disposto a entregar apoio a rivais históricos e a criticar antigos parceiros desde 

que seus interesses econômicos fossem colocados em prática. 

Essas descobertas, assim, levantam questões sobre o conceito de paralelismo político 

no contexto de reformas econômicas no Brasil. Pimentel e Marques (2021) já haviam trabalhado 
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com a possibilidade de empresas jornalísticas no país atuarem enquanto guardiães do que tratam 

como as únicas políticas válidas para a conjuntura nacional, onde um quadro macroeconômico 

liberal seria especialmente associado a valores democráticos. Tal entendimento tem sustentado 

as posições de grandes jornais brasileiros em momentos chave da história política do país, desde 

a redemocratização, com Collor (LATTMAN-WELTMAN; CARNEIRO; RAMOS, 1994), até 

o impeachment de Dilma (MARQUES; MONT’ALVERNE; MITOZO, 2021).  

Como foi explicitado nos momentos iniciais desta investigação, o paralelismo político, 

entendido como o grau em que distintas empresas de mídia oferecem suporte ou se associam a 

diferentes posições, organizações e/ou ideais que tentam se sobrepor no debate público 

(HALLIN; MANCINI, 2004; MANCINI, 2015a), é um conceito geralmente aplicado a cenários 

definidos pela: a) estabilidade dos sistemas partidários; b) enraizamento social dos partidos; c) 

existência de clivagens sociopolíticas razoavelmente consolidadas; e d) presença de tendências 

políticas, ideológicas e culturais estáveis (HALLIN; MANCINI, 2004, 2016). Isso levando em 

conta a formulação mais recente do conceito, e não a sua compreensão original, que ainda é 

mais restrita às conexões entre jornais e, particularmente, partidos (SEYMOUR-URE, 1994). 

Mesmo a compreensão mais ampla de Hallin e Mancini (2004), porém, parece não ser 

capaz de contemplar de maneira convincente o caso brasileiro, o que fica mais evidente quando 

Mancini (2012, p. 270, tradução do autor) sustenta que “essas articulações não podem ser 

temporárias ou voláteis. Elas precisam ser parte da cultura da sociedade. Quanto mais essas 

articulações estiverem enraizadas na sociedade, maior será a possibilidade de haver paralelismo 

político”92. Se tais condições não estiverem presentes, há a alternativa da instrumentalização. 

Siebert, Peterson e Schramm (1963[1956], p. 1-2, tradução do autor) defendiam como 

premissa elementar em seu estudo sobre sistemas de mídia que “a imprensa sempre assume a 

forma e a coloração das estruturas sociais e políticas nas quais opera”93. Dentre os vários fatores 

que definem o sistema partidário brasileiro estão: a fragmentação, a presença de uma quantidade 

razoável de agremiações ideologicamente inconsistentes, o personalismo, o baixo enraizamento 

social dos partidos,  a existência de sentimentos negativos na sociedade sobre partidos políticos, 

e, ainda mais depois de 2014, a presença de controvérsias em relação à institucionalização e à 

estabilidade do sistema partidário (BRAGA, 2010; BORGES, 2021; CARREIRÃO, 2014; 

FUKS; RIBEIRO; BORBA, 2021; GUARNIERI, 2019; KINZO, 2005; LUCAS; SAMUELS, 

 
92 No original: “These articulations should not be temporary or volatile. They need to be part of the culture of the 
society. The deeper these articulations are rooted in the society, the greater the possibility of political parallelism”. 
93 No original: "the press always takes on the form and coloration of the social and political structures within which 
it operates". 
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2010; MOISÉS; CARNEIRO, 2015; SINGER, 2012; TAROUCO, 2010; ZUCCO; POWER, 

2021). Frente a tais elementos, parece plausível imaginar que a “forma” assumida pela imprensa 

no Brasil tenderia a ser diferente da “forma” assumida pelos media nos países europeus/norte-

americanos que integraram parte dos estudos que balizam a noção de paralelismo (BLUMLER; 

GUREVITCH, 1995; HALLIN; MANCINI, 2004; SEYMOUR-URE, 1994).  

Mesmo diante disso, saliente-se, não parece plausível afirmar que, tratando-se da ação 

de O Estado de S. Paulo no decorrer das reformas, por não haver um paralelismo tal qual sua 

maneira original, houve uma instrumentalização do jornal. Durante a tramitação das propostas, 

a empresa atuou ativamente como agente político interessado na aprovação dos projetos, como 

já relatado, em sintonia com a ampla literatura que enfatiza o papel do jornalismo como ator 

político em cenários como o nacional e o posto dos editoriais como ferramentas para tal atuação 

(AZEVEDO, 2017; AZEVEDO; CHAIA, 2008; MARQUES; MONT’ALVERNE, 2021; 

MARQUES; MONT’ALVERNE; MITOZO, 2021; MELO, 1985; MONT’ALVERNE, 2020; 

NAVA; MARQUES, 2019; PIMENTEL; MARQUES, 2021). O periódico, sendo assim, não 

atuou necessariamente como um espelho do sistema político ou como um “coadjuvante” nos 

processos de reforma da Previdência; mas sim como um ator independente, um facilitador que 

participa ativamente dos processos de distribuição de poder (CHAKRAVARTTY; ROY, 2013).  

Por certo, Albuquerque (2012a, 2013) já havia destacado que, a despeito de partilhar 

de similaridades com países do Sul europeu (HALLIN; PAPATHANASSOPOULOS, 2002), a 

conjuntura latina não pode ser considerada idêntica à da Europa banhada pelo Mediterrâneo. O 

autor sugere novas dimensões, como os próprios sistemas de governo, que poderiam afetar as 

relações entre mídia e política em cada caso (ALBUQUERQUE, 2012a). Chakravartty e Roy 

(2013) sublinharam que as conexões entre os campos midiático e político no Sul Global podem 

se definir por uma relação distinta da proposição tradicional de paralelismo, não apresentando 

ligações baseadas em laços partidários consolidados. Por conseguinte, Hallin e Mancini (2012, 

p. 294, tradução do autor) afirmam que “a diversidade política e a competição também podem 

ser organizadas de outras maneiras que não por meio de partidos políticos concorrentes, o que 

claramente exigirá maneiras diferentes de pensar sobre formas de paralelismo entre mídia e 

política”94. 

O posicionamento pragmático adotado pelo Estadão sobre as reformas da Previdência, 

com efeito, tem semelhança com o que McCargo (2012) considera um dos traços das relações 

 
94 No original: “Political diversity and competition may also be organized in other ways than through competing 
political parties, which will clearly require different ways of thinking about forms of parallelism between media 
and politics”. 
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entre mídia e política em países asiáticos: o comportamento “camaleônico” dos media, capazes 

de endossar diferentes empreendimentos por meio de um partidarismo polivalente. Os achados 

também sugerem existir um paralelismo no caso do Estadão, diga-se, diferente, motivado por 

razões pragmáticas e econômicas, tal como descrito por Mellado e Humanes (2015) no caso 

chileno e Pimentel e Marques (2021) em relação ao jornal O Globo no Brasil. 

O empenho do Estadão em tecer avaliações positivas a adversários históricos e a atores 

alinhados a seus interesses econômicos enquanto estes se mostravam capazes de entregar as 

reformas liberais defendidas pelo jornal e a disposição do periódico em criticar e atacar aqueles 

que se opuseram ou atrapalharam o alcance da efetivação das políticas liberalizantes evidencia 

um movimento pendular da empresa jornalística. Esse movimento parece ser marcado por uma 

ação política ativa e independente do jornal, que entende que um ideário liberal, definido por 

políticas focadas no equilíbrio das despesas públicas, na garantia de um crescimento sustentado, 

no controle da inflação e na preservação da confiança do mercado no país, é a única maneira de 

se garantir o desenvolvimento econômico e social brasileiro. 

Uma vez respeitados os critérios econômicos acima mencionados, o periódico é capaz 

de ceder apoio a distintos grupos políticos, independentemente de suas ideologias e vinculações 

com partidos. O suporte, ressalte-se, é oferecido somente enquanto tal política econômica é 

seguida. Existindo desvios, o pêndulo sai de um lado mais amistoso para um mais adversário.  

É evidente que a simpatia do jornal pode ser maior com certos grupos ou agremiações 

políticas. Entretanto, o fato de pertencer a um lugar distinto do espectro ideológico não torna o 

apoio ou o favorecimento da publicação algo impossível de se ocorrer. Parece, portanto, haver 

um tipo de paralelismo mais pragmático e orientado por motivações econômicas, em sintonia 

com o que Pimentel e Marques (2021) já investigaram no caso do periódico O Globo, em que 

defendem que existe no Brasil um paralelismo econômico ou um paralelismo de ocasião nas 

relações entre mídia e política.  

Em vista disso e pensando em um diálogo mais amplo acerca de sistemas de mídia, é 

sim necessário ir além dos entendimentos existentes, considerando, mais fundamentalmente, as 

consequências, por exemplo, da instabilidade política mundo afora e das mudanças no ambiente 

informacional sobre a ideia de “sistema” (HALLIN, 2020; MANCINI, 2015b). Já quanto ao 

paralelismo político, faz sentido, portanto, dizer que ele “ainda pode ser um conceito relevante 

no entendimento das relações entre a mídia e essas estruturas [políticas, econômicas e sociais], 
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mas teria de ser conceitualizado de forma bastante diferente daquela utilizada na análise de 

sistemas europeus”95 (HALLIN, 2015, p. 7, tradução do autor).  

O que os resultados parecem sugerir é que o conglomerado de autores que se debruçam 

sobre a ideia de “des-ocidentalização” no campo da Comunicação, em geral, e da Comunicação 

Política, em particular, acertam em fazê-lo (ALBUQUERQUE, 2021a; CURRAN; PARK, 

2005; HANITZSCH et al., 2019; HANUSCH; VOS, 2019; REYNA; ECHEVERRÍA; 

GONZÁLEZ, 2020; WAISBORD; MELLADO, 2014). Realmente, a tarefa de ir além dos 

conceitos existentes é um desafio pertinente para melhor se entender os fenômenos que 

caracterizam as associações entre mídia e política e os sistemas midiáticos de outras regiões, 

sobretudo fora no Norte Global.  

 
95 No original: “Political parallelism may still be an important concept in understanding the relation of the media 
to these structures, but it would have to be conceptualized quite differently than it is for analysis of European 
systems”. 
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7. CONCLUSÕES 
 

Esta pesquisa buscou investigar as diferentes dimensões do conceito de paralelismo a 

partir dos posicionamentos e interesses revelados nos editoriais de O Estado de S. Paulo sobre 

as reformas previdenciárias dos governos Lula, Temer e Bolsonaro. O estudo partiu de quatro 

objetivos específicos: (1) identificar quais foram os argumentos mobilizados e as prioridades 

definidas pelo jornal para os ajustes no sistema previdenciário nacional; (2) analisar de que 

forma a publicação avaliou as decisões referentes às reformas empreendidas pelos atores e 

instituições envolvidos nos processos; (3) examinar em que grau existiram diferenças nas 

posturas adotadas pelo periódico em relação às distintas medidas investigadas; e, por fim, (4) 

verificar até que ponto as posições da empresa jornalística sobre as mudanças na Previdência 

permitem interpretar o conceito de paralelismo político no Brasil.  

Três questões de pesquisa orientaram a dissertação: (QP1) De que forma O Estado de 

S. Paulo se posicionou editorialmente no que concerne às reformas previdenciárias propostas 

por Lula, Temer e Bolsonaro? (QP2) Que perspectivas/argumentos os editoriais de O Estado 

de S. Paulo enfatizaram ao tratar das alterações na Previdência? (QP3) Em que medida O 

Estado de S. Paulo estabelece um tipo de paralelismo com diferentes governos que vai além da 

dimensão política tradicional, alinhando-se, mais diretamente, às agendas de reformas 

econômicas? 

Quanto à primeira questão, percebe-se que o Estadão se mostrou favorável a todas as 

três medidas investigadas pela pesquisa. Além disso, ficou evidente a disposição do jornal em 

pressionar os agentes envolvidos na tramitação das matérias de forma a insistir na efetivação 

de cada proposta. O periódico, em seguidos momentos, exaltou aqueles que se mostravam a 

favor das proposições e criticou a atuação daqueles que impunham empecilhos à aprovação dos 

projetos. Mais exatamente, O Estado de S. Paulo não se ateve apenas a relatar os aspectos que 

integravam cada proposta. A empresa jornalística buscou participar ativamente do debate acerca 

das matérias, emitindo suas opiniões e se comportando como mais um agente interessado em 

intervir no campo político de modo a atingir objetivos específicos (FIRMSTONE, 2019). 

Esse resultado reforça a relevância de se analisar as empresas de mídia, também, como 

atores capazes de interferir no prosseguimento do processo político por meio do conteúdo que 

publicam (COOK, 2006; 2011; PAGE, 1996; SPARROW, 2006; THESEN, 2017; VAN 

AELST; WALGRAVE, 2017). Ademais, é importante considerar as opiniões institucionais dos 

jornais, já que estas, além dos potenciais impactos políticos e eleitorais (COPPOCK; EKINS; 

KIRBY, 2018; DRUCKMAN; PARKIN, 2005; KAHN; KENNEY, 2002; MUNDIM, 2012), 
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exibem os modos pelos quais as empresas buscam atuar enquanto players no jogo democrático 

(AZEVEDO, 2017; MARQUES; MONT’ALVERNE, 2021; MONT’ALVERNE, 2020). 

Em se tratando da segunda questão de pesquisa, identificou-se que o jornal apresentou 

diferenças entre cada reforma. Em geral, predominaram os argumentos dedicados a ressaltar a 

significância das medidas para o controle dos gastos públicos e dos déficits previdenciários, 

para a retomada do crescimento econômico e para a preservação da confiança do mercado na 

economia do país. No entanto, também ocorreram variações, a depender de cada contexto e das 

características dos projetos. No caso de Lula, por exemplo, a publicação mostrou preocupação 

com os privilégios do funcionalismo público, advogando pelo fim de tais vantagens. Tratando-

se da reforma de Temer, o equilíbrio das contas do Estado e o combate à inflação apareceram 

com mais frequência. Já no contexto de Bolsonaro, o receio foi com o crescimento da economia, 

com a credibilidade junto ao mercado e com a situação dos estados e municípios. 

Quando se avaliou os aspectos que, segundo a empresa, poderiam ou deveriam orientar 

as reformas, encontrou-se resultado pertinente. O Estado de S. Paulo enfatizou, em especial, 

argumentos e perspectivas alinhadas a um ideário mais convencional e, diga-se, mainstream 

nas discussões em relação à Previdência no Brasil (GIAMBIAGI et al., 2004; SANTOS, 2009; 

TAFNER; NERY, 2019) – sequer mencionando aspectos mais comuns a entendimentos acerca 

do sistema previdenciário mais conectados com visões minoritárias no debate (ARAÚJO, 2009; 

CARDOSO, 2019; GENTIL et al., 2017; GENTIL, 2019). Tal achado pode ter ocorrido pelo 

fato de o jornal se ater mais precisamente aos dispositivos de cada proposição, que não estavam 

alinhadas necessariamente às ideias minoritárias, ou pode se explicar pela própria orientação 

da empresa no universo do pensamento econômico, área em que Azevedo (2017) afirma que o 

jornal se norteia por posturas mais conservadoras e ortodoxas. 

A terceira questão de pesquisa, enfim, serviu para demonstrar, mais diretamente, quais 

foram os fatores predominantes nas relações que o periódico se dispôs a fazer com agentes do 

campo político, ao mesmo tempo em que permitiu reexaminar o conceito de paralelismo tendo 

em vista o cenário de reformas econômicas no Brasil. É possível dizer que, mais do que um 

alinhamento político marcado por uma aliança ideológica e estável com algum partido ou grupo, 

a publicação apresentou uma forma de conexão entre mídia e política não definida pela ideia 

tradicional de paralelismo e nem pela sua antítese, a instrumentalização (MANCINI, 2012). 

Em sintonia com trabalhos como o de Mellado e Humanes (2015), Zielonka (2015), 

McCargo (2012), Chakravartty e Roy (2013) e Pimentel e Marques (2021), notou-se que 

existem particularidades no contexto nacional que os estudos originais sobre o conceito de 

paralelismo e acerca da ideia de media system (BLUMLER; GUREVITCH, 1995; HALLIN; 
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MANCINI, 2004; SEYMOUR-URE, 1994) não conseguem abarcar. Pelo menos no que se trata 

das associações entre o Estadão e os diferentes grupos políticos no poder quando as três 

reformas tramitaram no Congresso, a relação e os alinhamentos que o jornal apresentou se 

orientaram muito mais pelas agendas para a economia que cada governo encampava do que por 

uma identificação genuína com as gestões.  

Acredita-se que ocorreu um paralelismo de ocasião ou econômico entre O Estado de 

S. Paulo e os agentes responsáveis pelas mudanças na Previdência (PIMENTEL; MARQUES, 

2021). Tal constatação fortalece a noção de que o paralelismo deve ser interpretado como um 

fenômeno multidimensional e está em consonância com a afirmação de que as relações entre 

mídia e política também acontecem de forma situacional (HALLIN; MANCINI, 2012). 

A pesquisa em tela traz algumas implicações para os estudos em sistemas de mídia e, 

em especial, sobre as relações entre mídia e política mundo afora. Mesmo tendo se investigado 

um caso específico, de um só jornal, em somente um país, é plausível ao menos vislumbrar se 

não seria possível a existência de mais casos como esse, ainda mais quando a literatura acerca 

dos contextos do Sul Global mostra a existência de uma gama de particularidades (MCCARGO, 

2012; CHAKRAVARTTY; ROY, 2013; MELLADO; HUMANES, 2015; PICCO, 2013). 

Concentrando-se mais no caso latino-americano, por exemplo, é impossível não levar 

em consideração a pluralidade de movimentos políticos, sociais, interesses econômicos, fatores 

culturais e históricos que fazem dessa região uma das mais diversas do mundo (CALDERÓN; 

CASTELLS, 2021). Pensando nos sistemas de mídia, mais exatamente, pode-se conjecturar a 

influência de conglomerados midiáticos europeus nos cenários de países latinos e na pluralidade 

externa que caracteriza certos contextos – como é o caso colombiano, onde grupos estrangeiros 

detêm o controle de importantes empresas de mídia no país e onde cada capital de estado possui 

um jornal com circulação nacional (FORERO et al., 2009).  

O caso da Bolívia também pode ser interessante, por se tratar de uma nação em que é 

difícil compreender as relações entre o campo político e a esfera midiática sem levar em conta 

questões ligadas às comunidades indígenas e à força atual do partido Movimiento al Socialismo, 

de Evo Morales (SORUCO, PINTO, 2009). Tal realidade pode ser comparada com a força dos 

movimentos peronista e kirchnerista na Argentina (PICCO, 2013; ROSSI, 2013). A ascensão 

de lideranças de um populismo autoritário no continente latino-americano também pode ser um 

fator que venha a chamar mais atenção das pesquisas recentes, como os casos da Venezuela, de 

El Salvador, Nicarágua e Brasil sob Bolsonaro (ANDERSON; DODD; PARK, 2021; MEUCCI; 

PAREJA, 2020; NORRIS; INGLEHART, 2019; PERELLÓ; NAVIA, 2022).  
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Outro exemplo, de perfil mais histórico, trata-se das relações entre conglomerados de 

mídia da América Latina em momentos centrais do passado da região. Nos anos 1970, o Grupo 

Estado, controlador do jornal O Estado de S. Paulo, e o grupo responsável pelo jornal chileno 

El Mercurio, apoiaram-se na luta contra “a ameaça comunista” no Chile sob Salvador Allende 

(SIMON, 2020) – enquanto um dos principais periódicos allendista, o Clarín, era atacado pelo 

comitê militar que tomou conta do Chile (PACHECO; MENEZES, 2015). Essas relações entre 

grandes conglomerados de mídia ainda acontecem nos dias de hoje? Se sim, como elas afetam 

a conjuntura política e as relações entre mídia e política na região?  

Voltando as atenções para o caso brasileiro, é possível elencar o conjunto de elementos 

que podem tornar o caso nacional um tanto quanto particular, embora em certas situações haja 

similaridades com demais países latino-americanos. Por exemplo, Pimentel e Marques (2021) 

apontam a possibilidade de haver uma relação de paralelismo entre grandes empresas midiáticas 

no âmbito nacional, mas uma instrumentalização nas afiliadas dessas mesmas empresas, já que 

grupos regionais são mais suscetíveis às eventualidades da política local brasileira e à influência 

dos “mandões” que controlam o poder regional (CARVALHO, 1997) – que, muitas vezes, são 

os próprios proprietários das empresas midiáticas (GUERRERO, 2014). 

Outro fator a se levar em conta no sistema de mídia nacional são os desertos de notícias 

que ainda o caracterizam. Afinal, como falar em paralelismo ou instrumentalização em certas 

regiões quando mais de 60% dos municípios do país nem possuem meios jornalísticos, já que 

estes se concentram nas regiões mais desenvolvidas?96 Outro aspecto a se pensar é na 

possibilidade de o paralelismo e a instrumentalização coexistirem em um mesmo jornal, no qual 

as notícias podem evidenciar o primeiro e os editoriais o segundo. Por fim, considerando as 

diferenças regionais, parece válido pensar se, de fato, podem existir sistemas regionalizados, 

ou se, na prática, há manifestações regionais de um mesmo sistema. 

Refletindo especificamente sobre o trabalho de Hallin e Mancini (2004), é importante 

notar, ademais, que ao investigar somente o fenômeno de paralelismo não é possível trabalhar 

completamente com o conceito de “sistema”, já que o paralelismo é apenas uma dimensão de 

um todo mais complexo (MANCINI, 2020). As mudanças recentes no ambiente de informação, 

com a ascensão da Era Digital, são aspectos também não considerados pelos autores clássicos 

acima mencionados e nem pelo estudo em tela (HUMPRECHT, et al., 2022). Ademais, é válido 

realçar que a noção de paralelismo também pode ser averiguada por meio de outros indicadores, 

como as conexões organizacionais entre jornais e partidos, a ausência de separação entre notícia 

 
96 Disponível em: <https://www.atlas.jor.br/desertos-de-noticia/>. Acesso em: 19 jan. 2022.  
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e opinião, o partidarismo da audiência, e as filiações de jornalistas a ideais políticos específicos 

(BRÜGGEMANN et al. 2014; HALLIN, MANCINI, 2004; SEYMOUR-URE, 1974). 

São necessários mais estudos para entender melhor os problemas e questões discutidos 

por esta dissertação. No Brasil, existem outros importantes jornais que não foram considerados 

nesta pesquisa, como a Folha de S. Paulo e O Globo – sem citar as várias publicações de perfil 

regional e a crescente presença de jornais no mercado de TV a cabo nacionalmente. Reformas 

econômicas também são um assunto sempre presente na esfera de diálogo público no país 

(ABRANCHES, 2018). Portanto, avaliar a relação entre mídia e política em momentos em que 

outras reformas estiveram em debate pode ser uma tarefa promissora. 

Futuras investigações também podem procurar compreender os determinantes para os 

alinhamentos entre mídia e política em outros momentos da história republicana brasileira. Por 

exemplo, durante os primeiros anos da redemocratização, iniciada em 1985, o quadro partidário 

era distinto daquele avaliado na dissertação em tela (FERREIRA; BATISTA; STABILE, 2008). 

Entre 1945 e 1964 o mesmo pode ser dito: o arranjo partidário se dava acima de tudo entre três 

agremiações (PSD, PTB e UDN), ensejando, diga-se, profícuas investigações sobre as relações 

entre sociedade, Estado e partidos políticos em solo nacional (SOARES, 1973; SOUZA, 1990). 

É possível vislumbrar até como essas associações entre partidos e a imprensa aconteceram entre 

1889 e 1930, quando imperava o sistema coronelista (LEAL, 2012[1948]). 

O tema, como já mencionado, é bastante complexo. Sabe-se que a investigação em tela 

não esgota todas os problemas a respeito das conexões entre mídia e política e sistemas de mídia 

no Brasil ou em outros lugares. Acredita-se, porém, que a dissertação contribui para o debate 

sobre o assunto, enfatizando novas lentes através das quais é possível compreender o fenômeno 

do paralelismo. Espera-se, desse modo, que a pesquisa, mais do que delimitar entendimentos 

definitivos sobre o tema, permita, ao menos, dar uma colaboração nesse sentido. 
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APÊNDICE A – EDITORIAIS COM MENÇÕES A ALGUM TERMO DE BUSCA 
QUE NÃO FORAM INSERIDOS NA ANÁLISE (N = 34) 

 

QUADRO 3 - EDITORIAIS NÃO INSERIDOS NA ANÁLISE 

Governo Ano Data Título do editorial 
LULA 2003 29/mai Fiesp rejeita projeto tributário do governo 
LULA 2003 11/jun A 'favelização’ da empresa média 
LULA 2003 27/ago Desastre no Inca 
LULA 2003 05/set Uma reforma limitada e muito cara 
LULA 2003 14/set O sabor do fisiologismo 
LULA 2003 11/out O escândalo na Receita 
LULA 2003 28/out A derrota e a vitória de Uribe 
LULA 2003 29/out Muito barulho por nada 
LULA 2003 01/nov Alentadora megaoperação da PF 
LULA 2003 03/nov Uma caricatura de reforma 
LULA 2003 10/nov É preciso rever a nova Cofins 
LULA 2003 13/nov Burocracia hipertrofiada 
LULA 2003 14/nov Nova Cofins, prejuízo para todos 
LULA 2003 15/nov Urgência da reforma do Judiciário 
LULA 2003 16/nov De novo, a classe média na mira 
LULA 2003 17/nov O descalabro do Orçamento 
LULA 2003 27/nov A fome já vinha sendo zerada 
LULA 2003 06/dez Cai uma, surge outra barreira ao aço 
LULA 2003 26/dez O Supremo e o uso do Cide 
TEMER 2016 03/dez Nove anos depois 
TEMER 2016 17/dez Um pacote de modernização 
TEMER 2016 29/dez Um veto à irresponsabilidade 
TEMER 2017 15/fev A greve em serviços essenciais 
TEMER 2017 22/fev A falência da responsabilidade 
TEMER 2017 06/mai A falta de lideranças 
TEMER 2017 30/set Intransigência com a Constituição 
TEMER 2017 29/out A responsabilidade do voto 
TEMER 2017 17/nov Resistência à mudança 
BOLSONARO 2019 06/mai Liberdade para empreender 
BOLSONARO 2019 24/jun A vida em tempo de desemprego 
BOLSONARO 2019 14/jul STF e a laicidade do Estado 
BOLSONARO 2019 13/set Um bode no altar do governo 
BOLSONARO 2019 28/set A confissão de Janot 
BOLSONARO 2019 14/nov Desempregado paga a conta 

FONTE: Elaboração própria (2022). 
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APÊNDICE B – EDITORIAIS QUE COMPÕEM O CORPUS DA PESQUISA (N = 341) 
 

QUADRO 4 - EDITORIAIS QUE INTEGRAM O CORPUS DA PESQUISA 

Governo Ano Data Título do editorial 
LULA 2003 02/abr O mínimo que era possível 
LULA 2003 04/abr Lula passa no primeiro teste 
LULA 2003 07/abr Agora, apressar as reformas 
LULA 2003 08/abr A reconquista do terreno perdido 
LULA 2003 10/abr Os maus passos da oposição 
LULA 2003 14/abr A coerência e o interesse do País 
LULA 2003 18/abr Lula enfrentará seus ‘tradicionais aliados’ 
LULA 2003 25/abr ‘Matar ou morrer’ 
LULA 2003 26/abr Controle externo e reforma do Judiciário 
LULA 2003 30/abr Negociador traquejado 
LULA 2003 01/mai Os dividendos de uma política séria 
LULA 2003 02/mai A sorte está lançada 
LULA 2003 03/mai Surpresas na reforma tributária 
LULA 2003 13/mai Os usos da infidelidade partidária 
LULA 2003 14/mai O processo disciplinar contra os radicais 
LULA 2003 18/mai Os despertos e os adormecidos 
LULA 2003 22/mai O parto da montanha 
LULA 2003 31/mai A hora antes do amanhecer 
LULA 2003 01/jun A maturidade da oposição tucana 
LULA 2003 04/jun O presidente e os sindicatos 
LULA 2003 07/jun Um novo líder sindical na presidência do STF 
LULA 2003 18/jun O governo não cede às pressões 
LULA 2003 19/jun O presidente 'perdeu a esportiva’ 
LULA 2003 20/jun Os diferenciados para mais 
LULA 2003 26/jun O erro de quem não pode errar 
LULA 2003 10/jul Sem lógica e sem pauta 
LULA 2003 11/jul O desastre anunciado 
LULA 2003 12/jul Para que a reforma não morra 
LULA 2003 17/jul Desatando os nós da reforma 
LULA 2003 19/jul O avanço que é preciso preservar 
LULA 2003 22/jul A oposição e a reforma da Previdência 
LULA 2003 23/jul A medida da qualidade do Judiciário 
LULA 2003 25/jul Aprendizes de feiticeiro 
LULA 2003 30/jul A medula do privilégio 
LULA 2003 01/ago Mais espaço para o gasto público 
LULA 2003 05/ago Insensibilidade política do Copom 
LULA 2003 07/ago Governo vence a primeira prova 
LULA 2003 08/ago Os benefícios da reforma 
LULA 2003 12/ago Os fundos de pensão do funcionalismo 
LULA 2003 13/ago A era da incerteza na Câmara 
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LULA 2003 14/ago Uma reforma em fatias 
LULA 2003 15/ago Teto de R$ 2.400 só com fundo de pensão 
LULA 2003 19/ago Lula reitera as suas verdades 
LULA 2003 24/ago Urge rever o marco regulatório 
LULA 2003 28/ago O Estado a serviço do PT 
LULA 2003 30/ago Um Orçamento sério 
LULA 2003 01/set O pragmatismo da CUT 
LULA 2003 15/set A reforma ‘amonstrengada’ 
LULA 2003 28/set Bagunça tributária 
LULA 2003 07/out Uma Constituição voltada para o passado 
LULA 2003 19/nov As raízes do conflito no PT 
LULA 2003 20/nov A correção dos benefícios do INSS 
LULA 2003 29/nov Como garantir um feliz 2005 
LULA 2003 02/dez A anemia do contribuinte e a força do Estado 
LULA 2003 05/dez Uma viagem inoportuna 
LULA 2003 23/dez A nova agenda política de Palocci 
LULA 2003 27/dez Mais um Orçamento inchado 
TEMER 2016 06/dez A reafirmação de Temer 
TEMER 2016 10/dez Em defesa do interesse nacional 
TEMER 2016 14/dez Quando a pressa é necessária 
TEMER 2016 20/dez Abaixo do teto, finalmente 
TEMER 2016 23/dez A modernização possível 
TEMER 2016 27/dez O desafio da governabilidade 
TEMER 2016 30/dez Há trabalho a mostrar e a fazer 
TEMER 2017 12/jan Inflação cai, mas falta o ajuste 
TEMER 2017 16/jan Entre princípios e picaretagem 
TEMER 2017 17/jan Da crise à pauta de reformas 
TEMER 2017 20/jan As razões do Copom 
TEMER 2017 26/jan Entre a dívida e o crescimento 
TEMER 2017 01/fev Mais que ajuste, moralização 
TEMER 2017 04/fev Uma parceira promissora 
TEMER 2017 06/fev O peso da Previdência Social 
TEMER 2017 07/fev Afinal, um País com rumo 
TEMER 2017 25/fev Compromisso com as reformas 
TEMER 2017 27/fev Retrato do Brasil  
TEMER 2017 28/fev Bom começo para as contas 
TEMER 2017 01/mar O fatal rombo da Previdência 
TEMER 2017 02/mar A hora da limpeza 
TEMER 2017 06/mar O grande temor da oposição 
TEMER 2017 07/mar O mundo real 
TEMER 2017 09/mar As piores notícias da recessão 
TEMER 2017 10/mar Verdades que têm de ser ditas 
TEMER 2017 12/mar O erro de antecipar o processo eleitoral 
TEMER 2017 18/mar Boas-novas em dias de tensão 
TEMER 2017 20/mar Os inimigos da reforma da Previdência 
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TEMER 2017 23/mar A responsabilidade é dos Estados 
TEMER 2017 28/mar Previdência, desastre geral 
TEMER 2017 07/abr Muito trabalho pela frente 
TEMER 2017 08/abr Brasil e a lição dos vizinhos 
TEMER 2017 09/abr Negociar não é recuar 
TEMER 2017 10/abr Os efeitos da má política 
TEMER 2017 11/abr Base para uma inadiável discussão 
TEMER 2017 13/abr Os desafios da lista de Fachin 
TEMER 2017 14/abr Os juros e o jogo do poder 
TEMER 2017 19/abr Crescimento exige reformas 
TEMER 2017 21/abr A reforma possível 
TEMER 2017 24/abr Reformas, contas e vida real 
TEMER 2017 26/abr Os limites da negociação 
TEMER 2017 27/abr A greve do feriadão 
TEMER 2017 01/mai O Tesouro e o ralo do INSS 
TEMER 2017 02/mai O PT se desmancha 
TEMER 2017 03/mai A imprevidência brasileira 
TEMER 2017 05/mai A primeira vitória 
TEMER 2017 09/mai Em busca da liderança perdida 
TEMER 2017 11/mai Inflação cai, risco permanece 
TEMER 2017 12/mai Um ano do governo Temer 
TEMER 2017 16/mai O legado de Temer 
TEMER 2017 19/mai A hora da responsabilidade 
TEMER 2017 21/mai A crise e as reformas 
TEMER 2017 07/jun Não desperdicem a recuperação 
TEMER 2017 08/jun A vitalidade do governo 
TEMER 2017 12/jun Para ir além da mediocridade 
TEMER 2017 15/jun As contas não dão trégua 
TEMER 2017 19/jun É preciso acompanhar a banda 
TEMER 2017 22/jun Lições de uma derrota 
TEMER 2017 26/jun Questão de prioridade 
TEMER 2017 30/jun A meta real é a modernidade 
TEMER 2017 03/jul Previdência corrói as contas 
TEMER 2017 10/jul O necessário prumo 
TEMER 2017 11/jul Dívida piora com a Previdência 
TEMER 2017 17/jul A convalescença, o BC e o FMI 
TEMER 2017 25/jul Sem pânico inflacionário 
TEMER 2017 26/jul Fogo no pavio da Previdência 
TEMER 2017 27/jul Corporativismo e insensibilidade 
TEMER 2017 30/jul O reajuste do funcionalismo 
TEMER 2017 01/ago O estado de espírito da população 
TEMER 2017 02/ago Os desafios de uma nova meta 
TEMER 2017 04/ago Vitória da responsabilidade 
TEMER 2017 05/ago As reformas necessárias 
TEMER 2017 06/ago Um concerto para todos os naipes 
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TEMER 2017 08/ago Por uma verdadeira reforma da Previdência 
TEMER 2017 10/ago O jogo da inflação e ajuste 
TEMER 2017 17/ago Dívida pública é o grande risco 
TEMER 2017 19/ago Cortina de fumaça 
TEMER 2017 30/ago Impostos para o século 21 
TEMER 2017 31/ago Sem desculpa para atrasos 
TEMER 2017 10/set O custo Janot 
TEMER 2017 21/set Reativação chega ao Tesouro 
TEMER 2017 22/set Condições para crescer 
TEMER 2017 23/set A brisa depois do temporal 
TEMER 2017 01/out Sem reformas, desastre fiscal 
TEMER 2017 02/out Aproveitar o bom tempo 
TEMER 2017 09/out Vigas para o teto de gastos 
TEMER 2017 10/out Cobertor curto 
TEMER 2017 11/out Para crescer de verdade 
TEMER 2017 15/out Interesse público e regras de ouro 
TEMER 2017 16/out Uma aposta no ajuste do Brasil 
TEMER 2017 20/out O inimigo do eleito 
TEMER 2017 22/out Erro de cálculo 
TEMER 2017 27/out Demonstração de força 
TEMER 2017 30/out Na boleia da dívida pública 
TEMER 2017 02/nov Emprego, reativação e política 
TEMER 2017 03/nov A escrava que não é Isaura 
TEMER 2017 04/nov Roteiro para um ano difícil 
TEMER 2017 05/nov Universo paralelo 
TEMER 2017 09/nov Um alerta de urgência 
TEMER 2017 10/nov A reforma da igualdade 
TEMER 2017 12/nov É hora de saber quem é quem 
TEMER 2017 14/nov Tesouro em perigo 
TEMER 2017 15/nov Uma reforma anunciada 
TEMER 2017 16/nov A responsabilidade de todos 
TEMER 2017 23/nov Gastar menos e fazer mais 
TEMER 2017 24/nov Emprego, retomada e desafios 
TEMER 2017 25/nov Empreitadas para o Congresso 
TEMER 2017 28/nov A hora da coragem 
TEMER 2017 29/nov O debate da reforma 
TEMER 2017 30/nov O samba do tucano doido 
TEMER 2017 01/dez Para que servem os partidos? 
TEMER 2017 02/dez Realidade e ficção 
TEMER 2017 03/dez A ficção que trava a reforma 
TEMER 2017 04/dez Consumo e indústria na frente 
TEMER 2017 06/dez O verdadeiro trunfo eleitoral 
TEMER 2017 07/dez Luz no Congresso 
TEMER 2017 09/dez A inflação baixa e as incertezas 
TEMER 2017 10/dez A responsabilidade é de todos 
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TEMER 2017 11/dez A recuperação se espalha 
TEMER 2017 12/dez Janela de oportunidade 
TEMER 2017 13/dez Juros dependem das reformas 
TEMER 2017 14/dez Colocando a casa em ordem 
TEMER 2017 15/dez A incerteza golpeia o País 
TEMER 2017 16/dez Eliminar os privilégios 
TEMER 2017 17/dez Irrealismo orçamentário 
TEMER 2017 19/dez Reformas como trunfo eleitoral 
TEMER 2017 20/dez Caminhos para o crescimento 
TEMER 2017 26/dez O enfrentamento como solução 
TEMER 2017 28/dez O pitbull 
TEMER 2017 31/dez Um voto decisivo 
TEMER 2018 01/jan Agora, o desafio fiscal de 2018 
TEMER 2018 02/jan Firmeza de propósito 
TEMER 2018 05/jan A ajuda aos municípios 
TEMER 2018 06/jan Regra de ouro e reformas 
TEMER 2018 07/jan A verdade acima de tudo 
TEMER 2018 08/jan O descompasso das eleições 
TEMER 2018 13/jan O Brasil reprovado de novo 
TEMER 2018 14/jan A conta do Estado do bem-estar 
TEMER 2018 15/jan O preço da estabilidade 
TEMER 2018 17/jan Uma chance para o Legislativo 
TEMER 2018 19/jan A fonte dos défidts 
TEMER 2018 31/jan Perigo real e imediato 
TEMER 2018 03/fev A parte de cada um 
TEMER 2018 04/fev Acima do bem e do mal 
TEMER 2018 05/fev Sem estouro, por enquanto 
TEMER 2018 06/fev Uma questão de escolha 
TEMER 2018 07/fev Mensagem clara 
TEMER 2018 08/fev Horizonte estreito 
TEMER 2018 09/fev Os juros e a reforma travada 
TEMER 2018 10/fev Previdência e democracia 
TEMER 2018 11/fev O cansaço do povo 
TEMER 2018 12/fev O importante e o fundamental 
TEMER 2018 15/fev O suspense continua 
TEMER 2018 16/fev A hora da coragem histórica 
TEMER 2018 17/fev Uma intervenção injustificável 
TEMER 2018 20/fev Coleção de improvisos 
TEMER 2018 21/fev Nem Previdência nem Plano B 
TEMER 2018 22/fev Uma reação estranha 
TEMER 2018 23/fev Sai a reforma, ficam as contas 
TEMER 2018 24/fev Eu não sou candidato' 
TEMER 2018 26/fev Por que as reformas não avançam? 
BOLSONARO 2019 01/fev Reforma para todos 
BOLSONARO 2019 04/fev Houve avanço, falta a reforma 



160 
 

BOLSONARO 2019 06/fev O pontapé inicial da reforma 
BOLSONARO 2019 10/fev O consenso sobre as reformas 
BOLSONARO 2019 12/fev Governar não é tuitar 
BOLSONARO 2019 13/fev O Congresso e a reforma 
BOLSONARO 2019 15/fev ‘Filhocracia’ 
BOLSONARO 2019 16/fev Finalmente, a reforma 
BOLSONARO 2019 17/fev Pragmatismo para crescer 
BOLSONARO 2019 18/fev Um balanço feio de 2018 
BOLSONARO 2019 19/fev Muito ajuda quem não atrapalha 
BOLSONARO 2019 20/fev Não basta baratear o emprego 
BOLSONARO 2019 21/fev Governo nasce com a reforma 
BOLSONARO 2019 22/fev O jabuti de Paulo Guedes 
BOLSONARO 2019 01/mar A ordem das coisas 
BOLSONARO 2019 02/mar O desastre fiscal contínua 
BOLSONARO 2019 03/mar Constituição e Previdência 
BOLSONARO 2019 04/mar Convite oportuno e recusa irresponsável 
BOLSONARO 2019 08/mar Quebrando louças 
BOLSONARO 2019 20/mar Tropeçando na Casa Branca 
BOLSONARO 2019 22/mar Agora é para valer 
BOLSONARO 2019 24/mar Só ‘vontade de Deus’ não basta 
BOLSONARO 2019 25/mar A harmonia entre os Poderes 
BOLSONARO 2019 26/mar Procura-se um presidente 
BOLSONARO 2019 27/mar O ‘abacaxi’ da Previdência 
BOLSONARO 2019 29/mar Alta confusão, baixas expectativas 
BOLSONARO 2019 31/mar O ‘aprendiz de presidente’ 
BOLSONARO 2019 02/abr Devastação da confiança 
BOLSONARO 2019 03/abr Lava Jato e Mãos Limpas 
BOLSONARO 2019 04/abr Um pacote útil, mas limitado 
BOLSONARO 2019 05/abr A ausência dos governistas 
BOLSONARO 2019 06/abr A coisa certa 
BOLSONARO 2019 08/abr A velha Previdência e o novo trabalho 
BOLSONARO 2019 09/abr Clima favorável à reforma 
BOLSONARO 2019 10/abr O problema é de gestão 
BOLSONARO 2019 11/abr O pulo da inflação 
BOLSONARO 2019 12/abr Momento inadequado 
BOLSONARO 2019 15/abr O governo e as redes sociais 
BOLSONARO 2019 18/abr A crise ignorada por Bolsonaro 
BOLSONARO 2019 20/abr O perigo da desorganização 
BOLSONARO 2019 21/abr Nova política, velha e inepta 
BOLSONARO 2019 23/abr A estagnação nas fábricas 
BOLSONARO 2019 25/abr Um país atolado na incerteza 
BOLSONARO 2019 27/abr Desconto camarada 
BOLSONARO 2019 30/abr O risco Bolsonaro 
BOLSONARO 2019 01/mai Sem reforma, sobra o atoleiro 
BOLSONARO 2019 03/mai Concepções de política 
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BOLSONARO 2019 07/mai A relação com o Congresso 
BOLSONARO 2019 09/mai Bem pior que uma decepção 
BOLSONARO 2019 10/mai O Copom também no escuro 
BOLSONARO 2019 13/mai É possível fazer boa política 
BOLSONARO 2019 14/mai Inventando problemas inúteis 
BOLSONARO 2019 15/mai De novo à beira da recessão 
BOLSONARO 2019 16/mai Para sair do buraco 
BOLSONARO 2019 17/mai Hostilidade como método 
BOLSONARO 2019 19/mai O governo contra a economia 
BOLSONARO 2019 24/mai Presidencialismo esvaziado 
BOLSONARO 2019 26/mai Voxpopuli 
BOLSONARO 2019 27/mai O STF e o Executivo 
BOLSONARO 2019 28/mai E hora de governar 
BOLSONARO 2019 29/mai Um pacto enganador 
BOLSONARO 2019 30/mai ‘Harmonia’ não é submissão 
BOLSONARO 2019 31/mai Nem a galinha decolou 
BOLSONARO 2019 01/jun A quem interessa a polarização? 
BOLSONARO 2019 03/jun Um desastre em vermelho 
BOLSONARO 2019 04/jun O verdadeiro ônus político 
BOLSONARO 2019 05/jun É possível fazer boa política 
BOLSONARO 2019 08/jun Oposição responsável 
BOLSONARO 2019 10/jun O supremo corrige  
BOLSONARO 2019 13/jun Bolso fechado, país estagnado 
BOLSONARO 2019 14/jun A reforma e seus inimigos 
BOLSONARO 2019 18/jun A crise e os pinos da tomada 
BOLSONARO 2019 19/jun O parto difícil do Plano Safra 
BOLSONARO 2019 21/jun No horizonte, juros menores 
BOLSONARO 2019 25/jun A preciosa segurança cambial 
BOLSONARO 2019 27/jun Caminho aberto para a reforma 
BOLSONARO 2019 28/jun Pior desempenho em três anos 
BOLSONARO 2019 01/jul As razões das críticas 
BOLSONARO 2019 03/jul Quem precisa de oposição? 
BOLSONARO 2019 06/jul A reforma avança 
BOLSONARO 2019 07/jul O que faz um estadista 
BOLSONARO 2019 08/jul O consolo da inflação menor 
BOLSONARO 2019 10/jul O ‘racha’ do PSL 
BOLSONARO 2019 12/jul Vitória do bom senso 
BOLSONARO 2019 18/jul Enfim, medidas contra a crise 
BOLSONARO 2019 19/jul Para manter a solidez externa 
BOLSONARO 2019 20/jul Faltou governo, sobrou fiasco 
BOLSONARO 2019 23/jul Crédito externo, um avanço 
BOLSONARO 2019 24/jul O Tesouro arrastado na crise 
BOLSONARO 2019 25/jul Roteiro para a reconstrução 
BOLSONARO 2019 30/jul E preciso mais que a tesoura 
BOLSONARO 2019 02/ago O surto de ousadia do BC 



162 
 

BOLSONARO 2019 06/ago A pauta que interessa 
BOLSONARO 2019 09/ago Vitória do País 
BOLSONARO 2019 13/ago Entre a recessão e o quase nada 
BOLSONARO 2019 18/ago Sem razão para otimismo 
BOLSONARO 2019 21/ago O governo descobriu a crise 
BOLSONARO 2019 28/ago Desespero com as contas 
BOLSONARO 2019 30/ago A Previdência avança 
BOLSONARO 2019 31/ago Infraestrutura no buraco fiscal 
BOLSONARO 2019 08/set Lideranças no Legislativo 
BOLSONARO 2019 14/set A vez da reforma do Estado 
BOLSONARO 2019 16/set Federação e autonomia 
BOLSONARO 2019 18/set O avanço dos gastos obrigatórios 
BOLSONARO 2019 19/set Uma reforma sem projeto 
BOLSONARO 2019 26/set Disciplina fiscal, federação real 
BOLSONARO 2019 29/set Pragmatismo, afinal 
BOLSONARO 2019 03/out O parto da montanha 
BOLSONARO 2019 06/out Terraplanismo fiscal 
BOLSONARO 2019 10/out Concluir obras paradas 
BOLSONARO 2019 19/out A estirpe e as práticas do PSL 
BOLSONARO 2019 24/out Seguir adiante 
BOLSONARO 2019 25/out A elite dentro da elite 
BOLSONARO 2019 26/out Piora o ‘Doing Business’ 
BOLSONARO 2019 29/out A ilusão da bonança 
BOLSONARO 2019 30/out Uma proposta ousada 
BOLSONARO 2019 03/nov O esforço para domar a dívida 
BOLSONARO 2019 04/nov O pacote Social da Câmara 
BOLSONARO 2019 07/nov Um choque de realismo 
BOLSONARO 2019 08/nov Uma reforma fruto da política 
BOLSONARO 2019 11/nov Os desafios da Previdência 
BOLSONARO 2019 18/nov Nova chance para a Federação 
BOLSONARO 2019 28/nov As reformas e as ruas 

FONTE: Elaboração própria (2022). 
 

 

 

  



163 
 

APÊNDICE C – LIVRO DE CÓDIGOS COM EXEMPLOS DE QUANDO CADA 
VARIÁVEL ESTAVA PRESENTE 

 

QUADRO 5 - LIVRO DE CÓDIGOS COM EXEMPLOS 
(Continua) 

DIMENSÃO 1:  
JUÍZOS/ARGUMENTOS DO JORNAL/EDITORIAL 

SOBRE A REFORMA 
(0=Ausente | 1= Presente) 

EXEMPLOS 

– A reforma é indispensável para garantir o controle/equilíbrio dos 
gastos públicos e/ou controlar os déficits previdenciários 

“Basta o eleitor não estar intoxicado pelo populismo 
irresponsável para entender que reformas como a da 
Previdência são essenciais à busca do equilíbrio das 

finanças públicas [...]” 
(“Os efeitos da má política”, OESP, 10 abr. 2017) 

– A reforma é relevante para a modernização, para o 
desenvolvimento, para recuperação e/ou crescimento da economia 

"Em vez de simplesmente expor previsões de 
crescimento, seria preciso expor uma pauta de 

reformas desenhadas para facilitar a expansão da 
economia. [...] A reforma da Previdência é parte 

importante desse esforço." 
(“Da crise à pauta de reformas”, OESP, 17 jan. 2017) 

– A reforma colabora com o combate à inflação “[...] o afrouxamento monetário só poderá prosseguir 
enquanto houver segurança quanto ao recuo da 

inflação e ao avanço no conserto das contas oficiais. 
Esse conserto inclui a execução da pauta de 

reformas, a começar pela da Previdência, já em 
discussão no Congresso.” 

(“Os juros e o jogo do poder”, OESP, 14 abr. 2017) 
– A reforma vai garantir um sistema mais justo e igualitário, 

corrigindo injustiças no sistema da Previdência 
“A reforma da Previdência vem justamente combater 

esse tipo de desigualdade, que agride o princípio 
básico do Estado Democrático de Direito, de que 

todas as pessoas são iguais perante a lei.” 
(“Eliminar os privilégios”, OESP, 16 dez. 2017) 

– A reforma corta os privilégios do funcionalismo público “[...] Temer reconheceu que as mudanças poderiam 
ficar restritas à fixação da idade mínima para 

aposentadoria [...] e ao corte de privilégios contidos 
no regime de aposentadoria de algumas categorias do 

serviço público.” 
(“Por uma verdadeira reforma da Previdência”, 

OESP, 08 de agosto de 2017) 
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QUADRO 5 - LIVRO DE CÓDIGOS COM EXEMPLOS 
(Continua) 

– A reforma melhora a situação fiscal dos estados e/ou municípios “Todos os dispositivos do projeto foram aprovados 
pelos governadores, que têm interesse numa reforma 
que estanque os crescentes déficits que os Estados, 

sem exceção, sofrem com o pagamento das 
aposentadorias do funcionalismo.”  

(“Lula enfrentará seus ‘tradicionais aliados’”, OESP, 
18 abr. 2003) 

– A reforma abre margens para o investimento em setores 
estratégicos e/ou em programas sociais, melhorando os serviços 

públicos e a vida da população 

“[...] a necessidade de financiar o enorme déficit da 
Previdência já estava inviabilizando o investimento 

em setores cruciais para o País, como educação, 
saúde e infraestrutura.” 

(“Vitória do País”, OESP, 09 ago. 2019) 
– A reforma garante maior credibilidade para o governo junto ao 

mercado 
“Em terceiro, o governo consolidará sua 

credibilidade perante os mercados, criando condições 
para uma gestão muito mais tranqüila nos anos 

seguintes.” 
(“Agora, apressar as reformas”, OESP, 07 abr. 2003) 

 
DIMENSÃO 2:  

ASPECTOS QUE, SEGUNDO O JORNAL/EDITORIAL, 
PODEM/DEVEM ORIENTAR A REFORMA 

(0=Ausente | 1= Presente) 

EXEMPLOS 

– Estabelecer idade mínima para se aposentar “Sempre que falam da proposta de reforma, o 
presidente e seu auxiliares manifestam, por exemplo, 

que o estabelecimento de idade mínima para a 
aposentadoria é inegociável.” 

(“Negociar não é recuar”, OESP, 09 abr. 2017) 
– Estabelecer restrições a aposentadorias por tempo de 

contribuição 
“Em qualquer caso, garantir condições mais severas - 
itens como idades mínimas e tempo de contribuição - 

para o acesso à aposentadoria será essencial para 
uma reforma significativa.” 

(“Governo nasce com a reforma”, OESP, 09 abr. 
2019) 

– Estabelecer restrições as aposentadorias especiais (professores, 
trabalhadores rurais, agentes de segurança) 

“Na realidade, um reajuste maior somente seria 
possível com uma reforma que desvincule do salário-

mínimo os benefícios sociais, especialmente os 
concedidos aos aposentados rurais.” 

(“O mínimo que era possível”, OESP, 02 abr. 2003) 
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QUADRO 5 - LIVRO DE CÓDIGOS COM EXEMPLOS 
(Continua) 

– Equiparação das idades de aposentadoria entre homens e 
mulheres 

"O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 
começou a conversar com os parlamentares para 

demonstrar que não é possível recuar dos principais 
pontos da reforma, especialmente a idade mínima de 

65 anos para homens e mulheres [...]" 
(“O mundo real”, OESP, 07 mar. 2017) 

– Equiparação dos sistemas de aposentadorias de diferentes 
categoriais (setor público, privado, militares) 

“O essencial, em todo caso, é que está mantido o 
avanço rumo à unificação dos sistemas de 

aposentadoria entre os setores público e privado [...]” 
(“O avanço que é preciso preservar”, OESP, 19 jul. 

2003) 
– Incentivos à criação de regimes complementares ou regimes de 

capitalização 
"Outro ponto que enfrenta resistência é a introdução 

do modelo de capitalização, em que o aposentado 
recebe aquilo que contribuiu ao longo dos anos, 

numa conta individual." 
(“Clima favorável à reforma”, OESP, 09 abr. 2019) 

– Mudanças nas regras do Benefício de Prestação Continuada “[...] já houve resistência, no Congresso, à possível 
diminuição do Benefício de Prestação Continuada, 
pago a pessoas muito pobres e com deficiências.” 

(“O pontapé inicial da reforma”, OESP, 06 de 
fevereiro de 2019) 

– Elevação da carga tributária para manter a Previdência Social Não houve presença desta variável 
– Incentivar a formalização do mercado de trabalho Não houve presença desta variável 

– Acabar com as Desvinculações de Receitas da União Não houve presença desta variável 
– Cobrar as dívidas do setor empresarial junto à Previdência Social Não houve presença desta variável 

 
DIMENSÃO 3:  

AVALIAÇÃO DO JORNAL/EDITORIAL SOBRE O PAPEL 
DO GOVERNO 

(0=Ausente | 1= Presente) 

EXEMPLOS 

– O governo demonstra responsabilidade fiscal ao 
defender/apresentar a reforma 

“[...] a aprovação da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 287/16 será um claro 

sinal de responsabilidade do governo federal e de seu 
compromisso inarredável com a saúde fiscal do 

Estado.” 
(“Por uma verdadeira reforma da Previdência”, 

OESP, 08 ago. 2017) 
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QUADRO 5 - LIVRO DE CÓDIGOS COM EXEMPLOS 
(Continua) 

– O governo não se esforça/atrapalha na/a articulação a favor da 
reforma 

"Jair Bolsonaro tem agido cada vez mais como líder 
de facção, e não como presidente da República. [...] 
E o presidente, que deveria, pelo cargo que ocupa, 
ser o condutor político desse debate, parece mais 

empenhado em hostilizar todos os que não lhe 
prestam obsequiosa vassalagem [...] Diante disso, o 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse ontem 

que o Congresso vai ‘fazer a reforma da Previdência, 
com o governo ajudando ou atrapalhando’. Seria 

melhor se, pelo menos, não atrapalhasse." 
(“Hostilidade como método”, OESP, 17 mai. 2019) 

– O governo é claro e competente na defesa e na articulação a 
favor da reforma 

“O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não 
podia ser mais claro quanto à urgência da reforma da 
Previdência. [...] Meirelles sublinhou que alterar as 
regras das aposentadorias não é ‘objeto de decisão, 
de desejo de alguém’, mas sim uma necessidade.” 
(“Verdades que têm de ser ditas”, OESP, 10 mar. 

2017) 
– O governo mostra fraqueza ao ceder a vontades de grupos 

organizados contra a reforma 
“[...] tentem como queiram ministros e parlamentares 
maquiar a realidade, tudo indica que, na reforma da 
Previdência, o Planalto sucumbiu às pressões pela 

manutenção, para os atuais servidores [...] do 
privilégio de se aposentarem com o último salário 

[...]” 
(“O desastre anunciado”, OESP, 11 jul. 2003) 

 
DIMENSÃO 4: AGENTES MENCIONADOS 

(0=Ausente | 1= Presente) 
EXEMPLOS 

– Integrantes do Poder Executivo (federal, estadual e municipal) “[...] o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não 
deixou margem a dúvidas [...]” 

("Lula enfrentará seus ‘tradicionais aliados’", OESP, 
18 abr. 2003) 

– Integrantes do Poder Legislativo (federal, estadual e municipal) “o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) – 
beneficiado pela decisão do STF de mantê-lo na 

presidência do Senado – é um político [...]” 
(“Em defesa do interesse nacional”, OESP, 10 dez. 

2016) 
– Integrantes do Sistema de Justiça (ministros, juízes, promotores 

etc.) 
“[...] com coragem e bom senso, colocar em prática a 

convicção recentemente manifestada pela ministra 
Cármen Lúcia, presidente da Corte, de que ‘a missão 

da Justiça é pacificar’.” 
(“Em defesa do interesse nacional”, OESP, 10 dez. 

2016) 
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QUADRO 5 - LIVRO DE CÓDIGOS COM EXEMPLOS 
(Continua) 

– Lideranças Políticas Sem Cargos (ex-presidentes, ex-ministros 
etc.) 

“Depois da derrota de seu candidato numa campanha 
em que mais uma vez evidenciou a sua condição de 

estadista, Fernando Henrique orquestrou uma 
transição de governo sem precedentes no País [...]” 
(“O presidente 'perdeu a esportiva’”, OESP, 19 jun. 

2003) 
– Empresários (proprietários de grandes negócios ou 

representantes da classe empresarial/industrial) 
“Agora, a perspectiva é fechar o ano com saldo 
negativo, de acordo com o 2° vice-presidente da 

entidade [FIESP], José Ricardo Roriz.” 
(“Enfim, medidas contra a crise”, OESP, 18 jul. 

2019) 
– Atores Internacionais (lideranças internacionais em geral) “A greve na Argentina, contra a política reformista 

do presidente Maurício Macri, é um exemplo claro.” 
(“Brasil e a lição dos vizinhos”, OESP, 08 abr. 2017) 

– Atores da Sociedade Civil (acadêmicos, economistas, jornalistas, 
sindicalistas etc.) 

“[...] as distorções embutidas nos índices de preços - 
particularmente o IGP, para o que chama a atenção o 

artigo do economista Roberto Macedo publicado 
quinta-feira [...]” 

("A hora antes do amanhecer", OESP, 31 mai. 2003) 
– Outros "Mal comparando, esta é a sua darkest hour - o 

momento de maior escuridão, que precede a alvorada 
-, como Churchill se referiu, em suas memórias de 

guerra [...] 
("A hora antes do amanhecer", OESP, 31 mai. 2003) 

 
DIMENSÃO 5: INSTITUIÇÕES MENCIONADAS 

(0=Ausente | 1= Presente) 
EXEMPLOS 

–  Órgãos do Poder Executivo (Executivo; Governo; Palácio do 
Planalto; Presidência da República, ministérios, autarquias etc.) 

“Muito mais que isso, no entanto, foram uma 
operação de blindagem da Presidência da 

República.” 
("A reafirmação de Temer", OESP, 06 dez. 2016) 

– Órgãos do Poder Legislativo (Legislativo; Câmara, Senado, 
Congresso, Assembleias etc.) 

“A estratégia, segundo participantes do encontro, 
será evitar maiores discussões na Câmara, apressar a 
aprovação do projeto pelos deputados e deixar para o 

Senado os debates mais difíceis.” 
("Uma reforma em fatias", OESP, 14 ago. 2003) 

– Órgãos do Sistema de Justiça (Judiciário; STF, TSE, TRFs, 
PGR, Ministério Público etc.) 

“Agiu bem, portanto, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) ao colocar o interesse nacional acima da 

imponderabilidade das paixões [...]” 
("Em defesa do interesse nacional", OESP, 10 dez. 

2016) 
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QUADRO 5 - LIVRO DE CÓDIGOS COM EXEMPLOS 
(Conclusão) 

–  Partidos Políticos (sejam da situação, sejam da oposição) “Na véspera da reunião na Granja do Torto, as 
lideranças do PSB e do PC do B, e parte da bancada 

do PT, fizeram restrições ao projeto.” 
(“Lula enfrentará seus ‘tradicionais aliados’”, OESP, 

18 abr. 2003) 
– Organizações Internacionais (Banco Mundial, FMI, agências de 

classificação de risco etc.) 
“Embora o fim da recessão ‘pareça estar à vista, o 
aumento recente da incerteza política lançou uma 
sombra sobre as perspectivas’, adverte o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) [...] 
("A convalescença, o BC e o FMI", OESP, 17 jul. 

2017) 
– Empresas Jornalísticas (nacionais e internacionais) “A estimativa de perdas com a demora na aprovação 

e na implantação da reforma previdenciária foi feita 
no Ministério da Fazenda por solicitação do 

Estado/Broadcast.” 
("Fogo no pavio da Previdência", OESP, 26 jul. 

2017) 
– Órgãos da Sociedade Civil (movimentos sociais, sindicatos, 

institutos independentes de pesquisa, empresas etc.) 
“Ele se referia às invasões de propriedades por 

ativistas do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto 
(MTST), que reproduzem nas cidades as mesmas 

táticas ilegais tornadas rotineiras no meio rural pelo 
MST que lhes serve de modelo.” 

("Aprendizes de feiticeiro", OESP, 25 jul. 2003) 
– Outros “Depois que o pai se reuniu com líderes partidários 

para convencê-los a apoiar o governo, o vereador 
carioca Carlos Bolsonaro foi ao Twitter para dizer 

que esses políticos só não pediram cargos [...]” 
(“A coisa certa”, OESP, 06 abr. 2019) 

FONTE: Elaboração Própria (2022). 
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APÊNDICE D – RESULTADOS DOS TESTES DE CONFIABILIDADE 
 

TABELA 14 - RESULTADOS DOS TESTES DE CONFIABILIDADE 
(Continua) 

DIMENSÃO 1:  
JUÍZOS/ARGUMENTOS DO JORNAL/EDITORIAL 

SOBRE A REFORMA 

Alfa de Krippendorf % de Concordância 
entre codificadores 

– A reforma é indispensável para garantir o controle/equilíbrio 
dos gastos públicos e/ou controlar os déficits previdenciários 

0,841 92 

– A reforma é relevante para a modernização, para o 
desenvolvimento, para recuperação e/ou crescimento da 

economia 

0,705 92 

– A reforma colabora com o combate à inflação 0,66 98 
– A reforma vai garantir um sistema mais justo e igualitário, 

corrigindo injustiças no sistema da Previdência 
0,792 98 

– A reforma corta os privilégios do funcionalismo público 0,78 96 
– A reforma melhora a situação fiscal dos estados e/ou 

municípios 
0,899 98 

– A reforma abre margens para o investimento em setores 
estratégicos e/ou em programas sociais, melhorando os serviços 

públicos e a vida da população 

0,792 98 

– A reforma garante maior credibilidade para o governo junto 
ao mercado 

0,625 92 

 
DIMENSÃO 2:  

ASPECTOS QUE, SEGUNDO O JORNAL/EDITORIAL, 
PODEM/DEVEM ORIENTAR A REFORMA 

Alfa de Krippendorf % de Concordância 
entre codificadores 

– Estabelecer idade mínima para se aposentar 0,866 96 
– Estabelecer restrições a aposentadorias por tempo de 

contribuição 
0,879 98 

– Estabelecer restrições as aposentadorias especiais 
(professores, trabalhadores rurais, agentes de segurança) 

0,671 92 

– Equiparação das idades de aposentadoria entre homens e 
mulheres 

1 100 

– Equiparação dos sistemas de aposentadorias de diferentes 
categoriais (setor público, privado, militares) 

0,737 94 

– Incentivos à criação de regimes complementares ou regimes 
de capitalização 

1 100 

– Mudanças nas regras do Benefício de Prestação Continuada 1 100 
– Elevação da carga tributária para manter a Previdência Social Indeterminado* 100 

– Incentivar a formalização do mercado de trabalho 1 100 
– Acabar com as Desvinculações de Receitas da União Indeterminado* 100 

– Cobrar as dívidas do setor empresarial junto à Previdência 
Social 

Indeterminado* 100 
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TABELA 15 - RESULTADOS DOS TESTES DE CONFIABILIDADE 
(Conclusão) 

DIMENSÃO 3:  
AVALIAÇÃO DO JORNAL/EDITORIAL SOBRE O PAPEL 

DO GOVERNO 

Alfa de Krippendorf % de Concordância 
entre codificadores 

– O governo demonstra responsabilidade fiscal ao 
defender/apresentar a reforma 

0,66 98 

– O governo não se esforça/atrapalha na/a articulação a favor da 
reforma 

0,876 96 

– O governo é claro e competente na defesa e na articulação a 
favor da reforma 

0,769 92 

– O governo mostra fraqueza ao ceder a vontades de grupos 
organizados contra a reforma 

Indeterminado 100 

 
DIMENSÃO 4: AGENTES MENCIONADOS Alfa de Krippendorf % de Concordância 

entre codificadores 
– Integrantes do Poder Executivo (federal, estadual e municipal) 0,947 98 
– Integrantes do Poder Legislativo (federal, estadual e municipal) 0,958 98 
– Integrantes do Sistema de Justiça (ministros, juízes, promotores 

etc.) 
1 100 

– Lideranças Políticas Sem Cargos (ex-presidentes, ex-ministros 
etc.) 

0,95 98 

– Empresários (proprietários de grandes negócios ou 
representantes da classe empresarial/industrial) 

0,792 98 

– Atores Internacionais (lideranças internacionais em geral) 1 100 
– Atores da Sociedade Civil (acadêmicos, economistas, jornalistas, 

sindicalistas etc.) 
0,879 98 

Outros 0,66 98 
 

DIMENSÃO 5: INSTITUIÇÕES MENCIONADAS Alfa de Krippendorf % de Concordância 
entre codificadores 

–  Órgãos do Poder Executivo (Executivo; Governo; Palácio do 
Planalto; Presidência da República, ministérios, autarquias etc.) 

1 100 

– Órgãos do Poder Legislativo (Legislativo; Câmara, Senado, 
Congresso, Assembleias etc.) 

0,876 96 

– Órgãos do Sistema de Justiça (Judiciário; STF, TSE, TRFs, 
PGR, Ministério Público etc.) 

0,885 96 

–  Partidos Políticos (sejam da situação, sejam da oposição) 1 100 
– Organizações Internacionais (Banco Mundial, FMI, agências de 

classificação de risco etc.) 
1 100 

– Empresas Jornalísticas (nacionais e internacionais) 0,824 92 
– Órgãos da Sociedade Civil (movimentos sociais, sindicatos, 

institutos independentes de pesquisa, empresas etc.) 
0,93 98 

– Outros 0,731 96 
*Os valores que possuem o alfa de Krippendorf como “indeterminado” dizem respeito às variáveis que não 

foram acionadas no momento de teste do livro de códigos. 
FONTE: Elaboração própria (2022). 
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APÊNDICE E – DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DAS VARIÁVEIS DE CADA 
DIMENSÃO DO LIVRO DE CÓDIGOS DURANTE AS TRÊS REFORMAS 

ANALISADAS 

Reforma da Previdência de Lula da Silva (PT) 

 
GRÁFICO 4 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS DA DIMENSÃO 1 (JUÍZOS DO JORNAL/EDITORIAL 

SOBRE A REFORMA) DURANTE A TRAMITAÇÃO DA REFORMA DE LULA 

 
FONTE: Elaboração própria (2022). 
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GRÁFICO 5 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS DA DIMENSÃO 2 (ASPECTOS QUE, SEGUNDO O 
JORNAL/EDITORIAL, PODEM/DEVEM ORIENTAR A REFORMA) DURANTE A TRAMITAÇÃO DA 

REFORMA DE LULA 

 
FONTE: Elaboração própria (2022). 
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GRÁFICO 6 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS DA DIMENSÃO 3 (AVALIAÇÃO DO 
JORNAL/EDITORIAL SOBRE O PAPEL DO GOVERNO) DURANTE A TRAMITAÇÃO DA REFORMA 

DE LULA 

 
FONTE: Elaboração própria (2022). 

 
GRÁFICO 7 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS DA DIMENSÃO 4 (AGENTES MENCIONADOS) 

DURANTE A TRAMITAÇÃO DA REFORMA DE LULA 
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FONTE: Elaboração própria (2022). 
 
 

GRÁFICO 8 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS DA DIMENSÃO 5 (INSTITUIÇÕES MENCIONADAS) 
DURANTE A TRAMITAÇÃO DA REFORMA DE LULA 

 
FONTE: Elaboração Própria (2022). 
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Reforma da Previdência de Michel Temer (MDB) 

 
GRÁFICO 9 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS DA DIMENSÃO 1 (JUÍZOS DO JORNAL/EDITORIAL 

SOBRE A REFORMA) DURANTE A TRAMITAÇÃO DA REFORMA DE TEMER 

 
FONTE: Elaboração própria (2022). 
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GRÁFICO 10 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS DA DIMENSÃO 2 (ASPECTOS QUE, SEGUNDO O 
JORNAL/EDITORIAL, PODEM/DEVEM ORIENTAR A REFORMA) DURANTE A TRAMITAÇÃO DA 

REFORMA DE TEMER 

 
FONTE: Elaboração própria (2022). 
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GRÁFICO 11 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS DA DIMENSÃO 3 (AVALIAÇÃO DO 
JORNAL/EDITORIAL SOBRE O PAPEL DO GOVERNO) DURANTE A TRAMITAÇÃO DA REFORMA 

DE TEMER 

 
FONTE: Elaboração própria (2022). 

 
GRÁFICO 12 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS DA DIMENSÃO 4 (AGENTES MENCIONADOS) 

DURANTE A TRAMITAÇÃO DA REFORMA DE TEMER 

 
FONTE: Elaboração própria (2022). 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O governo demonstra responsabilidade fiscal

O governo não se esforça/atrapalha

O governo é claro e competente

O governo mostra fraqueza ao ceder a vontades de grupos organizados

0

2

4

6

8

10

12

Integrantes do Poder Executivo (federal, estadual e municipal)

Integrantes do Poder Legislativo (federal, estadual e municipal)

Integrantes do Sistema de Justiça (ministros, juízes, promotores etc.)

Lideranças Políticas Sem Cargos (ex-presidentes, ex-ministros etc.)

Empresários (proprietários de grandes negócios ou representantes da classe empresarial/industrial)

Atores Internacionais (lideranças internacionais em geral)

Atores da Sociedade Civil (acadêmicos, economistas, jornalistas, sindicalistas etc.)

Outros



178 
 

 
GRÁFICO 13 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS DA DIMENSÃO 5 (INSTITUIÇÕES MENCIONADAS) 

DURANTE A TRAMITAÇÃO DA REFORMA DE TEMER 

 
FONTE: Elaboração própria (2022). 
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Reforma da Previdência de Jair Bolsonaro (à época, PSL) 

 

GRÁFICO 14 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS DA DIMENSÃO 1 (JUÍZOS DO JORNAL/EDITORIAL 
SOBRE A REFORMA) DURANTE A TRAMITAÇÃO DA REFORMA DE BOLSONARO 

 
FONTE: Elaboração própria (2022). 
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GRÁFICO 15 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS DA DIMENSÃO 2 (ASPECTOS QUE, SEGUNDO O 
JORNAL/EDITORIAL, PODEM/DEVEM ORIENTAR A REFORMA DURANTE A TRAMITAÇÃO DA 

REFORMA DE BOLSONARO 

 
FONTE: Elaboração própria (2022). 
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GRÁFICO 16 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS DA DIMENSÃO 3 (AVALIAÇÃO DO 

JORNAL/EDITORIAL SOBRE O PAPEL DO GOVERNO) DURANTE A TRAMITAÇÃO DA REFORMA 
DE BOLSONARO 

 
FONTE: Elaboração própria (2022). 

 
GRÁFICO 17 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS DA DIMENSÃO 4 (AGENTES MENCIONADOS) 

DURANTE A TRAMITAÇÃO DA REFORMA DE BOLSONARO 

 
FONTE: Elaboração própria (2022). 
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GRÁFICO 18 – DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS DA DIMENSÃO 5 (INSTITUIÇÕES MENCIONADAS) 
DURANTE A TRAMITAÇÃO DA REFORMA DE BOLSONARO 

 
FONTE: Elaboração própria (2022). 
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