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RESUMO 
Este trabalho busca compreender e identificar critérios de noticiabili-

dade envolvidos nos jornais Folha de São Paulo, O Globo, o Estado de São 

Paulo e Extra ao se referirem sobre o boato de extinção do programa Bolsa 

Família ocorrido em 18 de maio de 2013. A pesquisa aponta o próprio dia do 

surgimento dos rumores e os três dias seguintes após a divulgação do mesmo. 

Pretende-se com isso entender se o jornalismo feito pelos periódicos cumpre 

com a sua responsabilidade social para com os leitores quando noticia este 

assunto. Objetiva-se também analisar o conteúdo apresentado a partir dos e-

lementos do jornalismo impresso, tais como enquadramento, disposição na 

página, fotografia, cores utilizadas e fontes ouvidas; identificar os critérios de 

noticiabilidade utilizados nas reportagens presentes nos jornais e entender se 

há diferença na veiculação da informação baseando-se na linha editorial dos 

mesmos. 

Palavras-chave: Jornalismo. Bolsa Família. Jornalismo impresso. Políticas 

públicas. Comunicação. 
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ABSTRACT 
This study aimed to understand and identify the criteria of newswor-

thiness in the newspapers Folha de São Paulo, O Globo, O Estado de São 

Paulo and Extra when they spread the rumor of extinction of Bolsa Família on 

May 18, 2013. The research pointed out the first day of the news release and 

the three next days after it. Then, we aim to understand if journalism on the 

days done by those newspapers dealt with social responsibility when it intends 

to inform their readers. We also aim to analyze the contents displayed from the 

elements of printed journalism, such as framing, wrapping on the page, shoot-

ing, colors used and sources heard; to identify the newsworthiness criteria used 

in these news and to understand if there is difference in disseminating the in-

formation based on the editorial line of the newspapers analyzed. 

Key-words: Journalism. Bolsa Família. Print journalism. Policies. Communica-

tion. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos problemas mais latentes do Brasil desde a sua formação 

como república, e até mesmo antes disso, é a miséria acompanhada de seu 

principal agravante: a fome. Os livros de História apontam que sempre houve 

no país uma parcela considerável de pessoas que viviam à margem da socie-

dade em situação de miserabilidade e de vulnerabilidade financeira. 

É importante dizer que muitos foram os governos que se ocuparam 

da tarefa de acabar com a fome no país. Diferentes medidas visando atenuar 

este mal foram criadas ao longo dos anos, entre elas, surgida há apenas 12 

anos, temos a política pública do Bolsa Família. Uma das mais importantes já 

criadas no Brasil com este objetivo. 

O Bolsa Família é um programa de transferência condicionada de 

renda, criado oficialmente em 09 de janeiro de 2004 e que, desde o seu lança-

mento, já distribuiu 24 bilhões de reais a um quarto da população brasileira 

(INSTITUTO LULA. Programa Bolsa Família, 2015)1. O grande objetivo do Bol-

sa Família é acabar de forma imediata com a fome. Sendo assim, os valores 

repassados, mesmo que não sejam em uma grande quantidade por família, 

auxiliam a compra de itens básicos para a sobrevivência. O diferencial do Bolsa 

Família é justamente o fato dele distribuir renda, e não imposições sobre como 

a família deve gastar o dinheiro recebido. O beneficiário tem livre-arbítrio para 

decidir o que é mais importante e quais são as necessidades de sua família no 

momento em que saca o benefício com seu cartão magnético. 

Muitas críticas políticas são dirigidas ao Bolsa Família. Os opositores 

do programa o acusam de ser moeda de troca eleitoral do Partido dos Traba-

lhadores (PT). O PT os acusa de não aceitar o sucesso e consolidação do 

mesmo programa. Em todas as eleições presidenciais ele acaba sendo pauta-

do em debates, afinal, apesar de toda polêmica que gira em torno do benefício, 

nem oposição, nem governo negam a importância que o programa tem dentro 

do país e para a população carente brasileira. Há ainda a constante cobrança 

sobre a "paternidade" do Bolsa Família, quando se fala em sua criação. 
                                                             
1Disponível em<http://obrasilqueconquistamos.com.br/programa-bolsa-familia/> Acesso em 21 
de outubro de 2015. 
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Quando o assunto é Bolsa Família, um dos pontos que podem ser 

abordados é a imagem que a mídia – também responsável por formar a opinião 

pública das pessoas - veicula sobre o programa. Dito isto, a presente pesquisa 

se propõe a abordar como se deu a veiculação nos principais jornais do país do 

boato de que o programa Bolsa Família iria acabar.  

Esta pesquisa pretende compreender e identificar os critérios de no-

ticiabilidade envolvidos nos jornais Folha de São Paulo, O Globo, o Estado de 

São Paulo e Extra ao se referirem ao boato de extinção do programa Bolsa 

Família ocorrido em 18 de maio de 2013 nos três dias após a divulgação do 

mesmo e entender se o jornalismo feito pelos periódicos cumpre com a sua 

responsabilidade social para com os leitores quando noticia este assunto. Obje-

tiva-se também analisar o conteúdo apresentado a partir dos elementos do jor-

nalismo impresso, tais como enquadramento, disposição na página, fotografia, 

cores utilizadas e fontes ouvidas; identificar os critérios de noticiabilidade utili-

zados nas reportagens presentes nos jornais e entender se há diferença na 

veiculação da informação baseando-se na linha editorial dos mesmos. 

A análise observa as notícias que surgiram nestes veículos impres-

sos no dia seguinte após a disseminação nas redes sociais de uma possível 

extinção do pagamento do benefício Bolsa Família (domingo, dia 19 de maio de 

2013), assim como a repercussão ainda no segundo e terceiro dia após a pro-

pagação da notícia falsa (segunda-feira, 20 de maio de 2013 e terça-feira, 21 

de maio de 2013). É importante salientar que, nesta monografia, busca-se ana-

lisar periódicos de grande relevância nacional e com grandes números de cir-

culação – números estes consultados no site da Associação Nacional dos Jor-

nais2.  

O boato de um possível fim do Bolsa Família iniciou-se com a circulação 

da notícia infundada via internet. A partir disso, milhares de pessoas, beneficiá-

rias do programa, sem informações concretas sobre o que acontecia, teriam se 

                                                             
2Leva-se em conta o termo “importância” a partir de dados da Associação Nacional dos Jornais 
(ANJ) que anualmente pesa a circulação dos impressos no país. Os jornais analisados foram 
escolhidos a partir de uma listagem disponibilizada pela ANJ em 2014 e disponível no endere-
ço < http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/>. Acesso em 19 de outubro de 2015. 
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dirigido a casas lotéricas a fim de buscar valores do benefício que ainda tinham 

a receber.  

Na região Nordeste do país, onde está localizada a maior concentra-

ção de beneficiários do programa, houve tumulto e confusão na tentativa de 

sacar o dinheiro antes do suposto fim. Menos de 24 horas depois da dissemi-

nação desta informação, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS), Tereza Campello, em uma coletiva de imprensa, explicou a jorna-

listas que a extinção do Bolsa Família não passava de um boato.  

Dias depois do ocorrido, a presidenta Dilma Rousseff classificou a 

veiculação destas informações falsas sobre a extinção do programa como “cri-

minosas”. A Polícia Federal na época iniciou investigações para saber de onde 

havia partido tais informações, mas meses depois nada de concreto foi conclu-

ído. 

A motivação para fazer esta análise tem algumas origens. A partir da 

leitura de diferentes jornais percebe-se que o mesmo fato pode ser noticiado 

por vários periódicos, mas que a abordagem sobre ele acaba sendo diferencia-

da de acordo com a proposta do veículo.  

Cada veículo, por sua vez, tem um nicho de público leitor, muitas 

vezes estereotipado pela própria empresa jornalística. Deste modo, o jornal 

acaba representando um segmento da população. Como exemplo, podemos 

citar, os jornais cariocas O Globo e Extra, que apesar de pertencerem à mesma 

empresa de comunicação (Grupo Globo de Comunicação), apresentam uma 

forma distinta de noticiar suas matérias. Sendo um de caráter popular (Extra) e 

outro voltado a classes mais altas (O Globo). 

O jornal aborda o conteúdo diário de acordo com o suposto interesse 

de seu público leitor, é importante entender como a imprensa, já estruturada 

com grande poder dentro da sociedade, enxerga o programa Bolsa Família, de 

extremo interesse para tantos brasileiros. É interessante saber se o olhar do 

jornalismo sob determinado tema está em consonância com o que a maior par-

te da população quer saber. 
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Opta-se pelo programa Bolsa Família, principalmente por seu caráter 

social e popular. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, são cerca de 36 milhões de brasileiros fora da linha de extrema pobreza 

desde o início dos repasses. O Bolsa Família tornou-se fundamental para as 

famílias carentes na medida em que foi a primeira vez que o governo investiu 

uma importância na casa de bilhões, para mudar as condições de vida da po-

pulação em vulnerabilidade social.  

A monografia parte da relação que tive com o Bolsa Família na in-

fância e com o fato de minha mãe ser ainda beneficiária deste programa. Minha 

formação universitária na área da imprensa também explica o meu interesse 

em saber como o jornalismo enxerga um serviço/política que está completa-

mente fora do mundo da elite, representada pelos anunciantes e pelos grandes 

empresários donos de empresas jornalísticas no Brasil. 

O modo como jornais tradicionais veiculam a mesma informação de 

que referente ao programa também ajuda a entender qual a importância que os 

mesmos destinam ao Bolsa Família em suas páginas. Isso se torna essencial 

para os estudos de comunicação, porque possibilitam a compreensão não a-

penas dos critérios que são utilizados na veiculação das matérias, mas tam-

bém, a visualização de como o jornalismo impresso, mesmo nos tempos de 

web, ainda é um grande serviço para a sociedade desde que aja com a res-

ponsabilidade social que é incumbida à imprensa. 

Na presente pesquisa, foi utilizado o método da análise de conteúdo, 

amplamente estudada por Laurence Bardin (2010). A amostra de pesquisa foi 

categorizada dentro de elementos de enquadramento e valoração para que 

posteriormente fosse analisado e confrontado. Este método possibilitou as 

transcrições e interpretações de informações sistematicamente que contribuí-

ram para a realização da análise. 

Posto isto, excluindo da contagem esta introdução, o trabalho é arti-

culado em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo aborda o jornalismo com sua função social e a-

ponta os elementos de noticiabilidade e filtragem de conteúdo da imprensa, 
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utilizando como base os estudos de Nelson Traquina (2002) sobre o tema, a-

lém da relação entre comunicação e política e a razão para a constante articu-

lação entre elas.  

O segundo capítulo apresenta o objeto da presente pesquisa, o pro-

grama Bolsa Família e o boato de extinção do mesmo. Há ainda as conceitua-

ções sobre o que são políticas públicas e o que são políticas de renda e como 

elas se estabeleceram no Brasil. 

O terceiro capítulo, por sua vez, aborda qual foi a metodologia em-

pregada, assim como os procedimentos da mesma, as categorias utilizadas na 

análise e a apresentação da amostra. 

O quarto capítulo faz a análise dos quatro jornais e as ocorrências 

encontradas na veiculação das matérias. Encerra-se apresentando as discus-

sões possíveis de serem feitas, as conclusões e os resultados obtidos. Ao fim, 

dedico o apêndice desta monografia para relatar a minha história com o pro-

grama e as vivências que tive a partir dele. 

 A ideia é que este trabalho possa servir de ponto de partida para 

outras reflexões a respeito da temática da responsabilidade social da imprensa 

ao veicular assuntos ligados a políticas públicas. 
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2 JORNALISMO, FUNÇÃO SOCIAL E SELEÇÃO DA NOTÍCIA 

A relação entre a comunicação e a política, é intensificada pelo trabalho 

do jornalismo. Apesar de a comunicação estar expressa de diversos modos, é 

dentro do jornalismo que ela ganha dimensão e visibilidade.  

É comum ouvir falar de jornalismo, em conjunto com sua responsabilida-

de social, e de reprodução da realidade com imparcialidade. Na verdade, os 

jornalistas não têm acesso à realidade em si, mas às manifestações desta. O 

que eles fazem é elaborar um discurso que constitui, ele próprio, uma constru-

ção sobre a realidade. Contudo, quando se fala em realidade o que se espera é 

que o jornalismo uma vez que vai reproduzi-la, narre-a com isenção, sem juí-

zos ou tendências. 

Como salienta Rüdiger (1993), o jornalismo consiste basicamente 

numa prática social, ligada ao movimento histórico da chamada esfera pública, 

ou seja, do processo de formação e informação da opinião pública. Nessa 

perspectiva, ele não é tão passível de manipulação, como teorias críticas apon-

tam, contudo, ele precisa seguir com cuidado para não cair na armadilha de 

formar e informar a opinião pública de forma equivocada. 

A formação da opinião pública está inserida na função social que o 

jornalismo possui. Além de informar de forma imparcial, ao jornalista cabe a 

tarefa de trazer à tona temas socialmente importantes de forma relevante, re-

flexiva e acima da questão mercadológica encontrada facilmente nos chama-

dos veículos da grande imprensa atual. Mesmo com esta função social que 

precisa ser sempre ser lembrada dentro da profissão, nem sempre é verificado 

este comprometimento por parte dos jornais, pois muitas vezes aplicar a função 

social é arriscar-se em seu campo econômico e de lógica de mercado, como 

lembra Perdomo (2015). 

O conflito entre função social e os interesses mercadoló-
gicos está profundamente enraizado no jornalismo [...] Enquanto a 
função social é imprescindível para que o jornalismo possa existir 
como parte essencial da sociedade democrática, as empresas preci-
sam manter o interesse do público com estratégias de mercado que 
se orientam por interesses financeiros e não sociais. O jornalismo de 
serviço é uma das práticas utilizadas para equacionar este conflito. 
(PERDOMO, 2015, p. 16). 
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O jornalismo, além desta função social, tem em sua conceituação a 

responsabilidade de noticiar os mais diferentes fatos que acontecem, mas sem 

obrigação alguma de precisar cobrir “tudo” o que acontece. Contrariando as-

sim, os diversos slogans das empresas jornalísticas que querem passar ao seu 

telespectador, leitor, ouvinte e internauta a sensação de que tudo aquilo que 

acontece no planeta chegará até a sua casa. Muita coisa acontece e não chega 

a conhecimento do público consumidor de informação. Os motivos para isso 

ocorrer estão intimamente ligados com a seleção das notícias. 

É comum ver nos jornais de uma mesma cidade, por exemplo, dife-

rentes notícias sendo pautadas, além de uma singularidade de notícias dentro 

de um mesmo espaço geográfico. Também é natural ver o mesmo conteúdo 

muitas vezes sendo veiculado em vários periódicos do mundo. Qual o motivo 

de um jornal de São Paulo e um jornal do interior do Ceará, por exemplo, publi-

carem a mesma notícia e em contrapartida deixarem outros fatos ocorridos no 

país de fora de sua lista de prioridades para a próxima edição? 

A explicação para isso está nos critérios de seleção de notícias que 

diariamente o jornalismo adota. A regra de selecionar/recortar aquilo que é 

mais importante não serve tão somente para o jornalismo impresso. A televi-

são, rádio e a web também precisam “filtrar” o que é mais importante e relevan-

te para que possa ser noticiado com o mínimo de profundidade. Desta forma, 

fica mais fácil para o consumidor da informação compreendê-la. Se não fosse 

esta seleção prévia do “o que é notícia”, certamente os jornais seriam um a-

montoado de informações, sem apuração aprofundada e sem relevância para 

quem está lendo. 

A grande dúvida que fica é entender exatamente o que é a notícia, 

uma vez que o mundo está passível de acontecimentos a cada instante, que 

podem vir ou não a se tornar pauta. Duarte Rodrigues (2004) aponta que um 

acontecimento jornalístico é de natureza especial, distinguindo-se do número 

indeterminado dos acontecimentos possíveis. A notícia jornalística desta forma 

se caracterizaria pela distinção, por apresentar uma ressalva em algo que está 

dentro do padrão da normalidade.  
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Quando o fato aparece como “anormal”, fora do contexto do que é 

esperado para o dia a dia, é preciso decidir se ele necessita estar pautado em 

um jornal no dia seguinte. Para isso, os jornalistas precisam colocar o fato em 

uma espécie de balança onde pesam a importância e relevância do mesmo. 

Alguns autores apontam os chamados Valores-notícia como um dos elementos 

mais importantes do jornalismo. Estes valores são importantes, pois operam na 

seleção e construção daquilo que já foi selecionado como notícia. Traquina 

(2002) afirma que estes valores além de determinar se um acontecimento é 

susceptível de se tornar notícia, são o que vão definir os critérios de noticiabili-

dade para o jornalista. (TRAQUINA, 2002.p.187). 

Os valores-notícia são tão importantes para os estudos de jornalis-

mo que mais de um teórico debruçou-se sobre a temática. Entre os estudiosos 

está Mauro Wolf (1987). Ele distinguiu estes valores, antes mesmo de Traqui-

na, em Valores-notícia de seleção e Valores-notícia de construção (WOLF, 

19873 apud Traquina, 2002. pp.186).  

Onde, os valores de seleção seriam as escolhas que os jornalistas 

fazem para selecionar acontecimentos que serão pautados. Estes estariam 

divididos em Critérios substantivos – caracterizado por uma avaliação mais di-

reta do acontecimento levando em conta a importância – e Critérios contextuais 

– mais interessados no contexto da construção da notícia. Ainda de acordo 

com Wolf (1987), os valores-notícia de construção seriam as guias da constru-

ção do acontecimento jornalístico identificando assim, o que deve ser realçado 

no texto, omitido ou priorizado para o consumidor. Apesar de ser estudado ge-

ralmente pelo viés do jornalismo impresso, os valores-notícia têm fundamenta-

do também outros canais de informação, como televisão e agora, neste século, 

a web. 

É partindo de Wolf (1987) e de teóricos que igualmente fundamenta-

ram os critérios noticiosos que Nelson Traquina conceituou alguns valores que 

estariam diretamente ligados com a seleção dos fatos publicados pelos jornais. 

 

                                                             
3WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. Lisboa: Editorial Presença. 1987.  
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2.1 VALORES DE SELEÇÃO DA NOTÍCIA 

Traquina inicia a sua caracterização dos valores-notícia por aquilo 

que chama de Valores de seleção substantivos. Tal qual Wolf, o autor acredita 

que estes são de extrema importância para o que será veiculado no jornalismo, 

uma vez que são a avaliação direta e prévia daquilo que é ou que não é impor-

tante de ser pautado. 

Os valores narrados por Traquina seriam a base para entender um 

acontecimento como socialmente relevante a ponto de ser noticiado. O primeiro 

deles, por ordem de importância, segundo o autor, seria a morte. Traquina diz 

que a morte é uma unanimidade jornalística, pois é de conhecimento da im-

prensa e provado por diversas outras áreas de estudo, principalmente por a-

quelas que se preocupam em estudar o comportamento humano, que o homem 

tem um imenso interesse na finitude de sua existência.  

Geralmente o valor-notícia morte vem acompanhado do valor-notícia 

notoriedade. Ou seja, quanto mais ilustre for o caso de óbito (de uma pessoa 

com posição social elevada ou de grande destaque na mídia), mais importante 

se torna para o jornal noticiar o seu falecimento. Como exemplo do valor morte 

aliado ao valor notoriedade, tem-se o suicídio do ex-presidente da república, 

Getulio Vargas, nos anos 50. Além de ter sido um óbito ocorrido com uma arma 

de fogo em um importante local político do país – o que para época seria por si 

só um grande acontecimento –, trata-se da morte do mais alto cargo de admi-

nistração da nação brasileira. Fato que acabou justificando a sua noticiabilida-

de em basicamente todos os jornais do Brasil e do exterior no dia seguinte ao 

ocorrido. Assim como a morte em si, a morte iminente, ou seja, a possibilidade 

próxima da mesma, também se torna notícia. Assim sendo, tudo que envolva 

periculosidade, acidentes, confusões, tumultos, torna-se notícia igualmente. 

Dois outros valores de seleção substantivos listados por Traquina 

são a proximidade e a relevância. A proximidade aponta que quanto mais pró-

ximo de seu público estiver o fato, proporcionalmente mais importante ele fica. 

Dificilmente um jornal do Sul do Brasil, por exemplo, noticiará o boato de extin-

ção de um programa social do governo, se não houver nos estados sulinos be-

neficiários do mesmo programa e, portanto, interessados diretos por esta notí-
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cia. O fato será noticiado e, certamente com destaque, se afetar diretamente a 

realidade do Sul ou de uma região mais próxima.  

Desta forma, o próximo valor, a “relevância”, acaba por acompanhar 

o valor de proximidade, pois como defende Traquina, “a relevância é a capaci-

dade de o acontecimento incidir ou ter impactos sobre as pessoas, sobre as 

regiões e sobre os países.” (TRAQUINA, 2002, p.189). 

O tempo também seria um valor-notícia, segundo o mesmo autor. 

Pois o tempo, por si só, adquire forma noticiosa tanto na data dos eventos, na 

atualidade, quanto na lembrança temporal que ele acarreta posteriormente: 

O fator tempo é outro valor-notícia, assumindo diferentes for-
mas. Em primeiro lugar, é na forma de atualidade. A existência de um 
acontecimento na atualidade, já transformada em notícia, pode servir 
de news peg ou 'cabide' […] para outro acontecimento ligado a este 
assunto. (TRAQUINA, 2002, p.189). 

No jargão jornalístico o valor tempo geralmente é usado para tradu-

zir aquilo que se chama de “gancho”. Os profissionais da imprensa buscam 

características que possam ser “puxadas” para justificar a presença de deter-

minado acontecimento em suas páginas.  

É o primeiro ano da morte de certa personalidade, é o aniversário de 

uma promessa de campanha política, é a contagem regressiva para algum e-

vento. O tempo, de acordo com Traquina, geralmente acaba pautado dentro 

das redações. Diversos são os exemplos do uso do critério tempo para justifi-

car a existência de determinadas notícias. Como a notícia a seguir que usa 

como gancho um critério de tempo. Neste caso, os dez anos do programa Bol-

sa Família: 

Lançado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 20 
de outubro de 2003, o Bolsa Família – que beneficia famílias com 
renda mensal de até R$ 140 por pessoa - completa dez anos como o 
principal programa de seguridade social do país. De acordo com os 
dados do governo federal, o Bolsa Família contempla 13,8 milhões de 
famílias, beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas, e já tirou 36 
milhões de brasileiros da pobreza extrema. (MACEDO, Danilo, 2013 
EBC - Agência Brasil). 4 

                                                             
4Disponível em <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-10-20/bolsa-familia 
 completa-dez-anos-beneficiando-50-milhoes-de-pessoas >. Acesso em 20 de outubro de                                                    
2015.                                                     
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Dentre os valores-notícias que, segundo Traquina, norteiam a ativi-

dade do jornalista, pode-se ainda destacar três que estão intimamente ligados 

entre si, e que talvez sejam os mais essenciais à profissão, uma vez que carre-

gam o “novo”, ou seja, aquilo que se procura ler em uma notícia, são eles: o 

inesperado, a novidade e a notabilidade. As pessoas buscam o novo, o diferen-

te, a informação a mais.  

Para fechar o que Nelson Traquina considera como valores de sele-

ção substantivos essenciais à notícia, pode-se citar também a infração. A infra-

ção seria tudo aquilo que está fora da lei, fora da ordem correta estipulada pela 

sociedade para que o homem possa viver sem causar mal a outro ser humano 

e levar a vida de forma minimamente harmoniosa, sem caos. É justamente on-

de há um desvio à regra dos acontecimentos considerados normais, que há 

uma estranheza do homem em relação a tal. Um crime ou qualquer outro acon-

tecimento que penda para o lado da irregularidade acaba se tornando notícia. 

Geralmente a infração, que afeta a vida de um terceiro, tem o caráter de ser 

algo inesperado, ou seja, retoma um outro valor substantivo. 

Os Valores de seleção explanados até aqui não são os únicos ex-

pressos na obra de Traquina. Além deles há outros critérios de “noticiabilida-

de”, que, segundo este autor, fazem diferença no momento em que um jornal 

opta por veicular ou não determinada informação. Apesar de se notar mais cla-

ramente estas escolhas dentro das tradicionais redações, blogs, portais de no-

tícia e ferramentas online, acabam precisando diariamente se adaptar e seguir 

estes critérios noticiosos para conseguir noticiar e manter seu público informa-

do. É a relevância que ganha espaço.  

 

2.2 A FILTRAGEM DA NOTÍCIA ATRAVÉS DA TEORIA DO GATEKEEPING 

Mesmo com os critérios de noticiabilidade, selecionar o número e-

xorbitante de informações seria basicamente fazer uma espécie de filtragem do 

que precisa ou não ser pautado diariamente pelas empresas de comunicação. 

Além dos valores estudados por Traquina (2002), há ainda a Teoria do Gate-

keeping, que explica como se dá esta transformação de tantas mensagens po-

tenciais em uma pequena seleção do que é relevante.  
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Segundo Shoemaker e Vos (2011), a metáfora sobre o termo gate-

keeper que em tradução livre5 corresponderia com a palavra "porteiro", surgiu 

em 1947, em uma obra póstuma do pesquisador Kurt Lewin. Ele usou primei-

ramente a expressão em seus estudos de psicologia, fazendo uma analogia 

com os alimentos que chegam até a mesa do consumidor. No entanto, foi em 

1950 que o termo ganhou destaque na comunicação, através de David Man-

ning White, que o aplicou diretamente no estudo de como se dão as escolhas 

dentro de uma redação. Apesar de alguns outros autores o terem estudado 

Traquina credita o pioneirismo do estudo a White. 

Na literatura acadêmica sobre o jornalismo, a primeira teoria 
que surgiu foi a teoria do gatekeeper avançado nos anos 1950 por 
David Manning White. White foi o primeiro a aplicar o conceito ao jor-
nalismo, originando assim uma das tradições mais persistentes e pro-
líferas na pesquisa sobre as notícias. (TRAQUINA, 2004, p.149). 

Dentro da psicologia, o trabalho de Lewin se ocupou em entender 

como cada canal ou campo pode mudar o modo do ser humano pensar e ver o 

mundo, não descartando a comunicação em seu estudo. Levando em conta a 

mesma teoria poucos anos mais tarde, White (1950) concluiu que muitas vezes 

as decisões do jornalista eram altamente subjetivas e dependentes de juízos 

de valor baseados no conjunto de experiências, atitudes e expectativas do ga-

tekeeper e que as decisões são tomadas de acordo com um conjunto pré-

estabelecido e generalizado de práticas. 

A metáfora do gatekeeping aponta que até chegar ao consumidor a 

quem se destina, a informação passa por diversos processos. De acordo com a 

teoria de Lewin estudada por White, estes processos seriam espécies de "por-

tões" capazes de escolher as informações, prezando a sua importância. White 

acentuou ainda que as notícias são como são porque os jornalistas assim as 

determinam.  

Contudo, segundo alguns pesquisadores, ele comete um equívoco 

ao analisar estas escolhas tão somente pelo viés de um único jornalista, o ga-

                                                             
5Alguns autores tentaram conceituar o termo gatekeeper. A palavra “porteiro” seria a que mais     
se aproxima do uso que se faz dele no jornalismo. Sendo que a palavra “gate” em inglês cor-
responderia em português à palavra “portão” (WILLIS, Judith. Oxford Pocket Dicionário Para 
Estudantes de Inglês: Português-Inglês, Inglês-Português, 1998, p, 612). 
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tekeeper. O já citado Nelson Traquina (2004) aponta que os critérios de esco-

lha não partem apenas do jornalista, mas sim da linha editorial do veículo, da 

empresa em que a notícia será veiculada e também do contexto da publicação 

da mesma. Os portões seriam muitos e cada filtragem da notícia caracterizaria 

uma mudança na mesma, inclusive com o poder de transformá-la:  

A Teoria do Gatekeeping deste modo, apesar de apresentar a 
falha de explicar a seleção responsabilizando apenas um sujeito, se-
ria também capaz alterar o conteúdo da mensagem frente ao leitor a 
medida em que diferentes atores podem controlar os portões e trazer 
diferentes significados às mesmas (SHOMEMAKER; VOS, 2011 p. 
15).  

Estes diferentes atores citados seriam jornalistas, editores, contex-

tos, épocas, empresas, locais e uma infinidade de outros elementos/pessoas 

que são levados em conta/ouvidos antes da notícia ser finalmente divulgada a 

público. 

Nos estudos de comunicação geralmente o termo gatekeeper é liga-

do ao termo Agenda-Setting6, sendo que o segundo é utilizado para examinar a 

recepção da mensagem, enquanto o gatekeeper está mais ocupado em escla-

recer os motivos da emissão dela.  

O estudo do White (1950) não deixa de ser importante, principalmen-

te por seu pioneirismo, e também por colocar o jornalista não como mero nar-

rador dos fatos, mas como parte importante da construção da notícia. O pionei-

rismo de White ao propor que o profissional tem o poder de modificar a notícia 

e o que será noticiado é reconhecido no mundo da comunicação. Facilmente 

percebemos que é o profissional que faz a notícia no dia a dia.  

Acostuma-se a conhecer a linha editorial dos jornais. Leitores assí-

duos de determinados veículos já sabem o que esperar dos mesmos diante de 

determinados fatos. Sabe-se que determinado jornalista escreve assim, que tal 

                                                             
6“A origem do conceito de agendamento está nas teorias de Walter Lippman. Jornalista norte-
americano de grande atuação em pesquisas de opinião nos Estados Unidos da primeira meta-
de do século passado. Contudo, a formulação clássica do conceito de Agenda-Setting surge 
nos Estados Unidos no final da década de sessenta com Maxwell E. McCombs e Donald 
Shaw.” (TEORIAS DO JORNALISMO. Teoria do agendamento e agenda-setting. Disponível em 
<http://teoriadojornalismouniube.blogspot.com.br/2010/11/teoria-do-agendamento-agenda-
setting.html > Acesso em 21 de outubro de 2015). 
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notícia não é o perfil de tal jornal; sabe-se que o telejornal da noite só pauta 

assuntos de extrema relevância nacional. 

2.3 QUEM CONTA UM CONTO AUMENTA UM PONTO: O QUE É UM BOA-

TO? 

Assim como cabe ao jornalista fazer uma seleção prévia daquilo que 

é e do que não é notícia, ao profissional e veículos cabe também a tarefa de 

entender o que é ou não verídico no grupo de fatos possivelmente noticiáveis e 

que invadem as redações diariamente. 

A produção da informação para uma grande massa inclui a apuração 

criteriosa de tudo que chega ao corpo editorial. Com o advento da web, cada 

vez mais nota-se na mídia impressa a presença de notas de esclarecimento 

sobre fatos que foram pautados no dia anterior. Esta constatação parte princi-

palmente da ideia de que hoje o jornalista dentro da redação tem um alcance 

maior do mundo e de sua realidade como um todo, as fontes de informação 

não se limitam mais a poucos quilômetros de distância e desta forma, a apura-

ção também não.  Por ser também uma indústria, o jornalismo diário é enqua-

drado em uma série de rotinas, entre elas está justamente a apuração - esta, 

aliás, é um dos primeiros elementos ensinados nas faculdades de comunicação 

aos futuros profissionais da imprensa. 

De acordo com Lage (1985) o jornalismo é conceituado como uma 

das formas de conhecimento mais singelas que se caracteriza pelo movimento 

de buscar a informação. Duarte Rodrigues (2004), por sua vez, aponta que a 

notícia é aquilo que quebra a linha da normalidade cotidiana, é algo que não 

está ali todos os dias, mas que pode acontecer. É o imprevisto também, mas é 

acima de tudo, o novo. Muitas vezes o fato apresentado às redações, apesar 

de ter características de notícia e atender critérios noticiosos de seleção, não 

há fundamentação ou embasamento na realidade. Trata-se de uma informação 

falsa, uma pista fria, como se diz no jargão jornalístico, ou de um boato (RO-

DRIGUES, 2004, p. 32). 

Um boato se caracteriza por ser uma informação primária, sem che-

cagem. É a informação bruta que sai da rua, que sai das pontas do fato. Esta 
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informação geralmente não foi lapidada com o auxílio das chamadas fontes 

oficiais e nem com a presença do profissional da imprensa - repórter e repórter 

fotográfico - na cena do acontecimento. Desta forma, cada pessoa que presen-

ciou - ou não- o ocorrido, acaba tendo poder para entende-la e repercuti-la co-

mo bem entender.  

Boatos sempre existiram, mas no mundo virtual os boatos ganha 

força pelo seu imediatismo, de modo que um indivíduo ao ter contato com a 

primeira informação que recebeu tem o poder de transmiti-la e reproduzi-la pa-

ra terceiros com uma velocidade muito maior do que o tempo que jornalista tem 

para fazer checagem dos fatos. 

Para Zago (2010) a informação primária, enquanto boato virtual, se-

ria uma informação falsa circulando de pessoa a pessoa na Internet. Segundo 

a autora, a utilização de expressões apelativas ou a associação do rumor a 

nomes ou instituições respeitadas, como é o caso do Bolsa Família e governo 

federal, constituiria uma estratégia para dar credibilidade ao fato e potencializar 

a sua visibilidade perante a mídia. Sendo assim,   

“(...) sites de redes sociais como o Twitter constituem um ambiente 
propício para se observar a propagação de um boato virtual, na me-
dida em que a interação é facilitada por essas ferramentas” (ZAGO, 
2011, p. 177). 

Mesmo com a web sendo a principal propulsora hoje destas infor-

mações sem checagem, o famoso “disse-me-disse” real tem importante desta-

que na promoção dos boatos. O boato é forte o suficiente quando causa burbu-

rinho na vida real e se torna o motivo de conversas em vários cantos do país e 

do mundo. O boato sobre o Bolsa Família como será visto adiante, se deu prin-

cipalmente e com mais intensidade no boca-a-boca do que na web, sendo que 

a maioria dos atingidos são donas de casa sem acesso a este serviço. Contu-

do, a complexidade do boato como um fenômeno dentro da imprensa não justi-

fica a dimensão do ocorrido no sábado de 18 de maio. Saber o que é o pro-

grama e o que ele significa para os brasileiros é tão importante ou mais para 

mergulhar a fundo na abordagem que o jornalismo fez sob as pessoas que pe-

regrinaram às casas lotéricas. 
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2.4 COMUNICAÇÃO E POLÍTICA: A UNIÃO DOS TERMOS 

Esta constante pauta da política pelo jornalismo, sendo os fatos  no-

ticiáveis boato ou não, não é algo que acontece sem razão alguma - apesar de 

política ser um elemento que se enquadra perfeitamente nos critérios citados 

de noticiabilidade. Comunicação e política são dois campos que estão em 

constante ebulição. Em processo de simbiose, isto é, articulação conjunta na 

construção dos mesmos, ou de modo desarticulado, ambos estão sempre em 

troca. Vistas assim separadas, a comunicação e a política são como campos 

distintos. Leva-se em conta a concepção de Pierre Bordieu (2010) sobre o que 

seria um “campo”.  

O autor vai entender o campo como um espaço estruturado com po-

sições sociais internas distintas entre os agentes que atuam de forma a buscar 

atingir seus interesses. O sociólogo francês aponta que os campos estão mais 

interessados em manter o poder simbólico – que só tem valor dentro do seu 

próprio universo – e estender o seu universo de dominação sobre outros cam-

pos. Assim, entende-se tanto a comunicação como a política como sistemas 

bem estruturados, mas que precisam estabelecer relações de dominação para 

com outros sistemas, a fim de que possam assegurar a sua legitimação como 

tal.  

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de co-
municação e de conhecimento que os ‘sistemas simbólicos’ cumprem 
a sua função política de instrumentos de imposição ou de legitimação 
da dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma 
classe sobre a outra (…) As diferentes classes e frações de classes 
estão envolvidas em uma luta propriamente simbólica para imporem a 
definição do mundo social mais conforme aos seus interesses, e im-
porem o campo das tomadas de posições ideológicas reproduzindo 
em forma transfigurada o campo das posições sociais. (BOURDIEU, 
2010, p. 11).  

Com isso, pressupõe-se, por exemplo, que uma notícia de jornal 

bem estruturada sobre política pode alterar/modificar coisas dentro do campo 

político, mesmo com a notícia sendo um elemento pertencente ao campo da 

comunicação. Assim como um escândalo ou boato político pode alterar a rotina 

na redação de um jornal, por exemplo. Nota-se que alterações dentro de um 

deles causa consequências dentro do outro; é uma constante troca. 
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O campo da comunicação, através de sua personificação na figura 

da mídia, traz à tona ações de vários outros segmentos da sociedade. Ele pode 

servir de apoio para as mais diversas instituições e regimes políticos, democrá-

ticos ou não, de esquerda ou de direita, liberais ou conservadores. O poderio 

que se dá ao campo da comunicação quando se traça uma relação entre ele e 

a política pode ser explicado, principalmente, por causa da visibilidade que a 

comunicação e os aparatos midiáticos trazem às questões políticas. 

Aliás, a mídia consegue exercer o poder sobre diversos outros cam-

pos justamente por causa desta visibilidade que carrega. Ser visto é o que as 

pessoas mais esperam e é simultaneamente algo que temem.  A política, por 

sua vez, precisa desta espécie de “vitrine” para sustentar-se, explicar-se e so-

breviver mediante a sociedade. A relação entre estes dois campos é tão antiga 

quanto a existência de ambos, com diferentes estratégias e denominações, a 

política sempre se expôs, se promoveu e se disse para a sociedade. (WEBER, 

2000, p. 11). Tão importante quanto tentar entender estas trocas entre a comu-

nicação e a política, é procurar entender a relação entre estas duas grandezas 

institucionais.  

Ao longo dos anos, vários foram os métodos utilizados pelos agen-

tes comunicacionais para mediar a relação política-sociedade. A mais famosa e 

evidente delas é o jornalismo, explanado anteriormente, justamente por causa 

de seu caráter noticioso. É comum haver a relação entre a comunicação com 

as notícias quando se fala em política. Contudo, cabe ressaltar que a comuni-

cação está no discurso político de qualquer representação, nos cartazes com 

informações sobre programas governamentais, nos pronunciamentos transmiti-

dos via diferentes suportes midiáticos, nos produtos comunicacionais, imagens, 

expressões e em vários outros elementos que tem por objetivo final fazer o in-

termédio entre política e sociedade em geral.  

Segundo Wilson Gomes (2004), a comunicação está também nos 

próprios meios em si e também no que o autor chama de “meios institucionais”, 

que compreenderia os ambientes, sistemas envolvidos e empresas de comuni-

cação etc. Apesar da relação traçada até aqui, comunicação e política não são 

a mesma coisa. Vale a diferenciação antes de prosseguir. Separados e anali-
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sados etimologicamente os dois termos dão ideia de coisa pública, senão pú-

blica, apresentam-nos a compreensão de algo que é comum a várias pessoas:  

A palavra “Comunicação” vem do Latim “Communicatio”. Cor-
responderia ao “ato de repartir, de distribuir”, literalmente “tornar co-
mum”, de communis, “público, geral, compartido por vários”. É paren-
te do termo “comunhão”. A palavra “Política”, por sua vez, segundo a 
etimologia grega, seria originária de “Politika”, o plural neutro de “poli-
tikós”, as coisas políticas; de Politeia, o regime político, o direito dos 
cidadãos; ou de politikè, como mistura de polis e technè, onde technè 
não corresponde exatamente ao que hoje entende-se por técnica co-
mo saber fazer, dado que, entre os gregos, technè dirige-se mais à 
produção (ORIGEM DA PALAVRA. Lista de Palavras: consultas e ar-
tigos com a palavra "comunicação").7 

Assim, a política como “politikè”, tem o sentido de arte da cidade, o 

que quer dizer algo como movimento ou criação de movimento na cidade. De 

acordo com Bobbio (1993), a definição do termo “Politika”, remonta ao século 4 

a.C. Alguns pesquisadores creditam este termo como uma herança da obra 

"Política", de Aristóteles. Seu conceito já foi explicado de diversos modos, mas 

em linhas gerais o conceito de política "é habitualmente empregado para indi-

car atividade ou conjunto de atividades que têm de algum modo, como termo 

de referência, a pólis, isto é, o Estado." (BOBBIO, 1993. p. 954).  

Ao analisar as palavras “comunicação” e “política” nota-se que am-

bos os termos estão ligados a partir do momento em que apresentam o sentido 

de “comum a todos”. Assim, pode-se sintetizar a comunicação e sua ligação 

direta com a política como a ideia de uma extensa gama de meios de comuni-

cação e processos midiáticos exercendo seu papel de comunicar, em seu pró-

prio campo de atuação, mas também visando dar visibilidade a outro campo, o 

da política. 

Há um entrelaçamento histórico entre as duas forças. A relação en-

tre elas já foi retratada e amplamente estudada por pesquisadores de ambos 

os lados, tanto da comunicação, quanto da ciência política. Gomes (2004) a-

credita que a comunicação é bem mais do que um meio para circulação de 

mensagens. Segundo este autor, o fenômeno é muito complexo, uma vez que 

                                                             
7Disponível em <http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/comunicacao/>. Acesso em 01 de 
agosto de 2015. 
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abarca diferentes agentes, habilitações e instituições sob o rótulo de “Comuni-

cação e Política”.  

O professor Luis Felipe Miguel (2002), por sua vez, dirá em seu es-

tudo sobre o assunto que além de dar a visibilidade que a política muitas vezes 

almeja, a comunicação também é capaz de transformar o discurso político no 

sentido de dar ao consumidor uma versão diferente do que a política se propôs 

a passar inicialmente. O que ocorre nesta possível transformação de discurso é 

que no caso da política, diferente de outras áreas, os meios de comunicação 

acabam assumindo um papel que vai além de fazer a mediação; eles acabam 

formando o que chamamos de “opinião pública” sobre o fato.  

Quando se aponta que os estudos de comunicação e política foram 

historicamente estudados por diferentes pesquisadores, é necessário atentar 

que nem sempre estes estudos analisaram a comunicação de modo positivo. A 

partir dos anos 60 do século XX, a chamada Comunicação de Massa – forte-

mente caracterizada pela presença do rádio e da televisão (não excluindo o 

cinema) – e a indústria cultural, se dispersaram pelo mundo de modo desenfre-

ado, chegando a lugares distantes e alcançando os mais diversos universos 

intelectuais.  

Perspectivas críticas apontavam nesta época a passividade da audi-

ência diante do mass media (imprensa, cinema, rádio). Acreditava-se que os 

consumidores eram fortemente influenciados pelos conteúdos veiculados nos 

aparatos comunicacionais, incapazes de questionamentos sobre o que estava 

sendo consumido, principalmente quando o assunto era a política. Surgem nes-

te período de crítica as célebres pesquisas de opinião colocando a mídia e sua 

agenda como fatores predominantemente negativos na formação da opinião 

política.  

Apesar de o mundo estar vivendo um outro momento em relação às 

teorias da comunicação e política, onde a visão de uma suposta passividade 

dos consumidores é descartada e até mesmo negada, muito pelo fato da soci-

edade ter possibilidade de investigar nas novas mídias a veracidade da infor-

mação, ainda persistem teorias que criticam atitudes da mídia para com a polí-
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tica: seja em forma de crítica dos cidadãos ao que está sendo noticiado, seja 

em protestos quanto ao que deixa de ser pautado, seja na repercussão em re-

des sociais do que é dito nos noticiários. 

A cada revolução tecnológica sofrida pelos meios de comunicação – 

e aqui pauta-se desde surgimento da máquina do alemão Johannes Gutenberg 

até a explosão das redes sociais modernas capazes de enviar mensagens, ví-

deos e fotos de modo instantâneo a qualquer lugar do planeta - o mundo da 

política precisou se reinventar para conseguir acompanhar os caminhos da 

comunicação.  

Gomes (2004) sinaliza que a simples presença da televisão na casa 

das pessoas alterou significativamente a linguagem política fazendo com que 

este campo buscasse uma reconfiguração. Surgem estratégias baseadas em 

imagens públicas, por exemplo, com o intuito de “aparecer bem na mídia”. Se 

campos estão em constante ebulição, reflete-se que estas estratégias só são 

eficientes para o campo da política se os meios de comunicação funcionarem 

de forma igualmente eficientes.  

Com isso atenta-se para o fato de que a comunicação, caracterizada 

aqui a seus diferentes suportes midiáticos, apresenta uma linguagem, a qual 

Gomes (2004) chama de “gramática”, onde, para ser pautado é necessário es-

tar dentro do recorte estabelecido. A política busca este recorte, pois precisa 

dele. O campo da política sabe que é preciso seguir esta gramática, e procura 

esta linguagem para ser devida e constantemente pautada, agendada e notici-

ada pelos meios. Sendo que a sociedade utiliza a mídia para se informar, nada 

mais natural que a política use a mídia para chegar até a sociedade. E a mídia, 

por sua vez, precisa ser eficaz ao transferir a política para a sua gramática.  

Antes do surgimento de aparatos técnicos, a política teve que a-

prender a falar para um público heterogêneo e conseguir com isso alcançar o 

maior número de pessoas possível. Com o advento de diferentes suportes mi-

diáticos foi possível homogeneizar as mensagens políticas e atingir audiências 

em uma grande escala de distância.  
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Um pronunciamento político, por exemplo, que há anos atrás seria 

visto uma única vez na praça central de uma cidade qualquer, hoje, graças aos 

mais diversos meios de comunicação, pode ser visto, revisto, analisado, distor-

cido e reproduzido por quem quer que tenha o mínimo de conhecimento de 

como funcionam estes meios. A força da comunicação na política, desta forma, 

vai desenhando-se com intensidade a ponto de modificar inclusive o tempo em 

que a informação chegará à casa das pessoas.  

Fato este percebido em pequenos acontecimentos do cotidiano. De-

clarações importantes, por exemplo, geralmente são dadas antes dos fecha-

mentos das edições de jornais e telejornais. Assim como os pronunciamentos 

ou anúncios políticos que são relevantes à sociedade. Estas medidas que são 

tomadas dentro de determinado campo, visando atingir outro campo ocorrem 

justamente por causa desta relação de dependência e coexistência. A política 

precisa desta visibilidade oferecida pela comunicação. Gomes (2004) em seus 

estudos em cima da temática alerta para o fato de o campo político precisa 

produzir fatos e imagens que alcancem a visibilidade: 

Para a política isso se torna extremamente importante na me-
dida em que a suposição dominante é a de que as audiências podem 
ser convertidas em eleitores, por exemplo, ou em opinião pública fa-
vorável a si ou desfavorável a adversários. (Gomes, 2004, p. 25).                                                                                                                                                                                            

Mesmo sabendo que a política precisa ser pautada para ganhar legi-

timidade e apesar do conhecimento de que a mídia, através do jornalismo, pre-

cisa das informações desta para ter o que falar no dia a dia e assim, igualmen-

te se legitimar através das informações que passa, atenta-se ao fato de que 

nem tudo aquilo o que acontece na política é garantia de exposição jornalística 

ou midiática. O jornalismo possui regras próprias. Acreditar que determinado 

fato que envolve política terá espaço dentro dos meios de comunicação somen-

te por se tratar deste tema é um equívoco. O jornalismo, mesmo com seu cará-

ter noticioso, precisa filtrar as informações que chegam até ele, mesmo sendo 

estas do campo da política e carregadas de repercussão para ambos os lados. 

Tanto a comunicação - personalizada na figura do jornalismo - quan-

to a política desta forma, acabam por se configurar em um amontoado de arti-
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culações necessárias para ambos os lados. Sem o jornalismo e sua seleção do 

que é importante, a política não existiria da forma como se conhece hoje. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS: INSTRUMENTOS PARA PROMOVER A IGUAL-
DADE DE DIREITOS 

Esta pesquisa destina-se a falar da veiculação na imprensa de um 

boato envolvendo o programa Bolsa Família, este, por sua vez é uma política 

pública de transferência de renda. Normalmente não existe política pública se 

não há um “problema” por trás da mesma: ausência de um sistema público de 

saúde igualitário; falta de moradia digna ou saneamento básico a um número 

considerável de pessoas; presença de desigualdade em níveis extremos; au-

sência de uma etnia, marginalizada, em espaços de conhecimento público, tais 

como universidades. Tais exemplos podem ser considerados como justificati-

vas para a aplicação de determinadas políticas públicas. 

Independente do lugar de fala de onde parte a solução, política pú-

blica, em português pode ser conceituada como resolução de um conflito que é 

de interesse comum da sociedade. No Brasil, diversas foram as políticas cria-

das com a intenção de resolver problemas sociais. No histórico do desenvolvi-

mento do país, as políticas públicas foram instrumentos utilizados para tentar 

garantir a equidade de direitos e o acesso igualitário aos mais diferentes servi-

ços. 

  

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE RENDA NO BRASIL 
Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Ipea 

(2011), a desigualdade social brasileira já figurou entre as 12 mais altas do 

mundo. Contudo, tem caído consideravelmente nas últimas décadas. Um estu-

do realizado através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD 

(2011)8 observa que sem a intervenção governamental com as políticas públi-

cas de redistribuição de renda, a desigualdade teria caído 36% menos do que 

caiu entre os anos de 2001 e 2011. 

Os programas de transferência condicionada de renda são comuns 

nos países em desenvolvimento da América Latina. Alguns cientistas políticos 

creditam o fato à presença de governos progressistas que vem ocupando a 
                                                             
8Disponível em  
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sintes
eindicsociais2009/default.shtm>. Acesso em 12 de novembro de 2015. 
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região desde o início deste século. No Brasil, o programa de renda Bolsa Famí-

lia, abordado neste estudo, é considerado exemplo de iniciativa positiva para 

coibir a desigualdade social por sociólogos e pesquisadores da área. O fim do 

governo de FHC foi marcado pela criação de vários programas sociais. Eles 

são um reflexo da lenta recuperação econômica que o Brasil passava (estabili-

zação da moeda com o Plano Real). 

Dentre os programas mais conhecidos do período está o Bolsa Es-

cola Federal. Popularmente conhecido apenas como “Bolsa Escola”, o progra-

ma foi lançado em 2001 e se caracterizava pela concessão de um valor às fa-

mílias para cada criança do grupo familiar que estivesse matriculada e frequen-

tando regularmente o Ensino Fundamental. O valor era de R$ 15,00 a cada 

criança enquadrada nas condições propostas.  A ideia era coibir a situação de 

miserabilidade já conhecida no país onde muitas crianças iam para escola es-

tudar com fome. Fato este que como já é de conhecimento, prejudica a apren-

dizagem e contribui para a evasão escolar. 

No mesmo ano do lançamento do Bolsa Escola, o governo lançou o 

Bolsa Renda e o Bolsa Alimentação. O primeiro era um programa de transfe-

rência de renda de caráter emergencial destinado ao atendimento de agriculto-

res e pequenos proprietários de terra, vitimados pela estiagem e outras intem-

péries climáticas. O segundo era focado na melhoria das condições de saúde e 

nutrição de gestantes, lactantes e de crianças até seis anos de idade. O Bolsa 

Alimentação tinha como público-alvo famílias com renda mensal per capita de 

até R$ 90.  

Para finalizar o mandato, FHC ainda criou o Auxílio-Gás. Este bene-

fício consistia na distribuição de um valor de R$ 7,50 mensais para famílias de 

baixa renda, já incluídas no então Cadastro Único do Governo Federal, para 

subsidiar a compra de botijões de gás de cozinha, um dos itens que mais com-

prometia o orçamento doméstico na época. 

É importante salientar que o Cadastro Único foi criado em julho de 

2001. O objetivo deste sistema é centralizar as informações sobre os beneficiá-

rios dos programas sociais e de pessoas de baixa renda. No CadÚnico se en-
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quadram “pessoas de baixa renda”, ou seja, quem tem “renda mensal de até 

meio salário mínimo por pessoa do grupo familiar ou quem possui uma renda 

mensal total de até três salários mínimos.9 

3.2 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

Eventualmente em debates eleitorais e discussões acerca de políti-

cas públicas cobra-se a “paternidade” do Programa Bolsa Família. Objeto nas 

intensas disputas eleitorais, o programa geralmente é colocado como uma cria-

ção única do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), ou então como uma 

iniciativa isolada do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), uma vez 

que este último foi o idealizador de alguns dos embriões do Bolsa Família, os 

chamados Programas Remanescentes. 

Contudo, cabe ressaltar que no ano de 1986, Cristovam Buarque, 

então filiado ao PT, idealizou um programa de transferência de renda com con-

dicionantes como frequência regular nas escolas. Em 1995, como governador 

do Distrito Federal, Cristovam implementou este programa em Brasília, com o 

nome de Bolsa Educação. Pode-se dizer com isso, que o Bolsa Família, além 

de FHC e Lula, teve outras origens, mas que no formato em que está hoje é 

uma iniciativa do primeiro ano do governo Lula e fez parte dos esforços da pre-

sidência da república para acabar com a fome no país: 

Lançado em dia 20 de outubro de 2003, o Bolsa Família já dis-
tribuiu mais de R$ 24 bilhões a um quarto da população brasileira, 
num total de 14 milhões de famílias e 50 milhões de pessoas, segun-
do o Instituto Lula (INSTITUTO LULA. Programa Bolsa Família, 
2015).10 

O programa Bolsa Família atualmente consiste em um programa de 

transferência direta de renda integrante do Plano Brasil Sem Miséria, criado em 

2011, e que tem como foco de atuação os brasileiros com renda familiar per 

capita inferior a R$ 77 mensais. Apesar de ser integrante do Brasil Sem Misé-

                                                             
9As informações sobre os chamados Programas Remanescentes e Cadúnico do governo fede-
ral foram todas extraídas da página do MDS na web. Disponível em 
<http://mds.gov.br/cadunico>. Acesso em 21 de outubro de 2015. 
10Disponível em<http://obrasilqueconquistamos.com.br/programa-bolsa-familia/> Acesso em 21 
de outubro de 2015. 
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ria, o Bolsa Família é uma iniciativa anterior ao plano e data a sua criação em 

09 de janeiro de 2004, a partir da Lei Nº. 10.83611. 

O programa possui três eixos principais:  

(a) a transferência de renda que promove o alívio imediato da pobre-

za;  

(b ) as condicionalidades que reforçam o acesso a direitos sociais 

básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social;  

(c)  e as ações e programas complementares que objetivam o desen-

volvimento das famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a si-

tuação de vulnerabilidade social. 

O valor repassado depende do tamanho da família, da idade dos 

seus membros e da sua renda. Há benefícios específicos para famílias com 

crianças, jovens até 17 anos, gestantes e mães que amamentam. O valor mí-

nimo concedido gira em torno de R$ 35,00. 

Dentre os requisitos exigidos para quem é beneficiário do Bolsa Fa-

mília, está manter em dia a caderneta de vacinação das crianças menores de 

sete anos. Já as mulheres na faixa de 14 a 44 anos também devem fazer o 

acompanhamento de saúde e, se gestantes ou lactantes, devem realizar o pré-

natal e o acompanhamento de sua própria saúde e do bebê: 

Na educação, por sua vez, todas as crianças e adolescentes 
entre 6 e 15 anos devem estar devidamente matriculados e com fre-
quência escolar mensal mínima de 85% da carga horária. Já os estu-
dantes entre 16 e 17 anos devem ter frequência de, no mínimo, 75%. 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Acompanhamento da Frequência Es-
colar de Crianças e Jovens em Vulnerabilidade - Condicionalidade em 
educação do Programa Bolsa Família – PBF – NOVO, 2015). 12 

A gestão do programa, instituído pela Lei 10.836/2004 e regulamen-

tado pelo Decreto nº 5.209/2004, é descentralizada e compartilhada entre a 

                                                             
11Lei completa disponível em < http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/97981/lei-de-
criacao-do-programa-bolsa-familia-lei-10836-04 > Acesso em 21 de outubro de 2015. 
12Disponível em http://http://portal.mec.gov.br/pnpd/194-secretarias-112877938/secad-
educacao-continuada-223369541/17451-acompanhamento-da-frequencia-escolar-de-criancas-
e-jovens-em-vulnerabilidade-condicionalidade-em-educacao-do-programa-bolsa-familia-pbf-
novo>. Acesso em 14 de setembro de 2015. 
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União, estados, Distrito Federal e municípios. Às prefeituras cabe a fiscalização 

para garantir se as condicionalidades estão sendo devidamente cumpridas. É o 

município que fica responsável pela identificação das famílias a serem benefi-

ciadas, por meio do preenchimento dos questionários do Cadastro Único para 

Programas Sociais (CadÚnico). Para um país como o Brasil, de dimensões 

continentais, descentralizar a gestão do benefício para cada pequena unidade 

da federação é um exemplo de boa administração do programa, uma vez que a 

União dificilmente teria alcance para fiscalizar cada município envolvido no pro-

cesso. 

Cabe ressaltar ainda que as secretarias municipais de educação e 

saúde não prestam contas diretamente ao Ministério de Desenvolvimento Soci-

al (MDS), mas aos seus respectivos ministérios diretamente. São os ministérios 

da educação e da saúde que repassam se as condicionalidades estão sendo 

cumpridas ao MDS. O governo estadual em si pouco se envolve neste proces-

so de transferência de renda. 

Há ainda o trabalho da Caixa Econômica Federal. Esta instituição fi-

ca responsável pela parte operacional-financeira do Bolsa Família. É o banco 

que emite os cartões magnéticos, faz o cálculo de quanto cada família irá rece-

ber e outros processamentos de informações. O cartão magnético preferenci-

almente é emitido no nome da mulher, chefe do lar na grande maioria das ca-

sas brasileiras. 

O Bolsa Família é importante, pois, se tornou mais do que um pro-

grama social. Através dele as famílias começaram a se estruturar de uma nova 

forma social e financeira. Muitas pessoas sequer tinham conta no banco antes 

de receber o programa, pessoas não sabiam assinar o próprio nome antes de 

seu cadastramento nesta política. O programa assinala o surgimento de um 

novo Brasil no quesito das medidas governamentais. É justamente a constru-

ção de um boato sobre esta política que levará as pessoas às casas lotéricas e 

bancos no dia 18 de maio de 2013. 
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4 E AGORA, JOSÉ? ACABOU O BOLSA FAMÍLIA: ESTUDO SOBRE O 
BOATO 

    Desde que o programa Bolsa Família foi criado, inúmeras foram as 

vezes em que se divulgou informalmente que mesmo iria acabar. A presidência 

da república sempre rebateu estas informações falsas e sempre salientou seu 

compromisso com o programa. Este trabalho compreende o boato surgido em 

maio de 2013. Entre todos os boatos, o de 2013 é o que tomou um caráter 

mais forte, pois as pessoas chegaram a sair de suas casas para receber o di-

nheiro antes do suposto fim. 

 

4.1 A CONSTRUÇÃO DO BOATO 

O boato sobre um possível fim do programa Bolsa Família teria co-

meçado a se alastrar pelo Brasil no dia 18 de maio de 2013 durante a tarde. 

Contudo, não se pode precisar a hora exata em que a informação começou a 

circular. Os registros da anormalidade foram verificados a partir do momento 

em que algumas agências lotéricas, agências da Caixa Econômica Federal e 

agências dos Correios identificaram um número maior de pessoas buscando 

receber o benefício. Um número bem maior se considerado o habitual para um 

sábado à tarde.  

De acordo com pronunciamentos dados pela ministra do Desenvol-

vimento Social, Tereza Campello (2013), a média de saques teria sido cinco 

vezes maior do que o normal esperado para este dia da semana. Chegando a 

900 mil saques.13 O número de pessoas esperando atendimento era tão gran-

de que, algumas agências da Caixa, tiveram que fechar as portas, inclusive do 

terminal de autoatendimento para coibir possíveis desentendimentos entre os 

clientes e consequentes depredações. 

O tumulto maior começou a ser verificado após algumas pessoas 

perceberem que os caixas eletrônicos estavam sem cédulas, o que teria gera-

do pânico e quebra-quebra. Muitos creditaram o fato de não haver dinheiros 

nos caixas a uma confirmação do fim do pagamento. 
                                                             
13Dados divulgadas pela ministra Tereza Campello em entrevista coletiva. Disponível em 
<http://oglobo.globo.com/brasil/com-boato-900-mil-beneficiarios-do-bolsa-familia-sacaram-152-
milhoes-8440894> Acesso em 23 de outubro de 2015. 
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No final da semana do ocorrido não foi possível determinar o que te-

ria acontecido, mas nos dias seguintes as entrevistas da Polícia Federal com 

as pessoas que sacaram os benefícios apontaram que cerca de 40% delas es-

tava sacando o benefício na data correta14. O restante dos beneficiários que 

procuraram as casas lotéricas agiu em suma por três motivos: 1) conhecimento 

de que o benefício do Bolsa Família estaria sendo pago antecipadamente, 2) 

informação de que por causa do Dias das Mães o benefício viria com algum 

acréscimo de valor, como um bônus e por fim, 3) o próprio boato de que o pro-

grama acabaria levou as pessoas a tentarem receber o valor. 

Apenas no sábado e domingo foram sacados cerca de R$ 152 mi-

lhões em benefícios em pelo menos 12 estados brasileiros15. Um levantamen-

to16 da Caixa Econômica Federal mostrou que na região Nordeste houve tumul-

to para tentativa de saque em nove agências de Alagoas, 15 da Bahia, 14 de 

Pernambuco, 18 da Paraíba, 34 do Ceará, 8 do Piauí e 13 do Maranhão. Rio 

Grande do Norte, Sergipe, Rio de Janeiro e Amazonas também registraram 

tentativas de saques e princípio de confusão. Como nota-se, a incidência maior 

desta anormalidade foi nos estados do nordeste do Brasil. 

Ainda na madrugada de domingo o MDS publicou uma nota no site 

afirmando que não havia qualquer contratempo com o benefício. E que o mes-

mo não seria extinguido. A pedido da presidenta Dilma, foi iniciada uma inves-

tigação para apurar a possível criminalidade na veiculação das mensagens so-

bre o fim do programa nas redes sociais. Nada de concreto foi concluído e nem 

foi possível apontar culpados. 

 

4.2 METODOLOGIA 

                                                             
14Os dados sobre o que teria levado às pessoas às casas lotéricas foi divulgado à imprensa 
pela Polícia Federal após a conclusão do inquérito. Disponível em 
 <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,policia-federal-conclui-que-boato-do-bolsa-familia-
foi-espontaneo,1052863>  Acesso em 23 de outubro de 2015. 
 
15Jornal Extra, Bolsa Família: R$152 milhões sacados num fim de semana, 2013, p,1. 
16Idem 17. 
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Para analisar o boato e a mídia, no presente trabalho será utilizada co-

mo metodologia de pesquisa a análise de conteúdo. A metodologia em questão 

preza a análise de um corpus previamente determinado pelo pesquisador. 

4.2.1 A análise de conteúdo 

 De acordo com a definição de Laurence Bardin (2010), autora refe-

rência quando se disserta sobre a temática, é “um conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se apli-

cam a discursos” (BARDIN, 2010, p.9).  

Com isso, pode-se afirmar que esse método de trabalho se aplica a 

tudo que transmite uma mensagem discursiva. Pode ser aplicado para análise 

em entrevistas, matérias de jornais, em imagens de filmes, enfim, qualquer 

forma de comunicação, verbal ou não-verbal: 

A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa 
usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de do-
cumentos e textos. Essa análise, conduzindo a descrições sistemáti-
cas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens 
e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai 
além de uma leitura comum (MORAES, Roque. Análise de conteúdo. 
Revista Educação, Porto Alegre, v. 22, n. 37, p. 7-32, 1999.)17 

Apesar de existirem relatos mais antigos do que seriam possíveis 

embriões da análise de conteúdo, esta metodologia utilizada em pesquisas da 

área das humanas e principalmente em comunicação, tornou-se conhecida no 

início do século XX. Seu desenvolvimento tal qual entende-se hoje pode ser 

creditado à Escola de Jornalismo de Columbia:  

"O primeiro nome que de fato ilustra a história da análise de 
conteúdo é o de H. Lasswell: fez análises de imprensa e de propa-
ganda aproximadamente desde 1915." (BARDIN, 2010. pp. 17). 

Ressalta-se que as duas grandes guerras mundiais tiveram um pa-

pel importante na disseminação de estudos feitos a partir da análise de conteú-

do. Geralmente estes estudos estavam mais ligados à comunicação e à políti-

ca: estudos preocupados em estudar a presença de expressões nazistas em 

                                                             
17Disponível em < http://cliente.argo.com.br/~mgos/analise_de_conteudo_moraes.html#_ftn1>. 
Acesso em 16 de outubro de 2015. 
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jornais europeus, pesquisas para verificar a influência da opinião dos jornais no 

senso comum sobre as batalhas, entre outros que seguem a mesma linha. 

Estudos que utilizavam a análise de conteúdo se tornaram cada vez 

mais comuns na área da comunicação tornando-se importantes instrumentos 

para pesquisa de elementos dentro do jornalismo ao longo dos anos. Segundo 

Bardin (2010), este método apresenta em sua constituição três eixos distintos, 

cronológicos e facilmente identificáveis: 1) a pré-análise, 2) a exploração do 

material e 3) o tratamento dos resultados, inferência ou interpretação. 

A fase da pré-análise normalmente leva em consideração a escolha 

dos documentos a serem analisados, a formulação de possíveis hipóteses e 

objetivos, e a elaboração de indicadores que fundamentem o resultado final, a 

interpretação e a conclusão:  

“A pré-análise é a fase de organização propriamente dita. Cor-
responde a um período de instituições, mas tem por objetivo tornar 
operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir a 
um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, 
num plano de análise" (BARDIN, 2010. pp. 12). 

Estes elementos citados e que constituem a pré-análise estão inter-

ligados, mas não precisam necessariamente acontecer em uma ordem crono-

lógica e sucessiva. Sendo que em suma a pré-análise é apenas a etapa de or-

ganização do material. Ainda segundo Bardin (2010), esta etapa pode subdivi-

dir-se. Uma das subfases desta divisão seria a escolha dos documentos. É 

neste momento que se escolhem o que será analisado. A escolha dará origem 

ao chamado Corpus de pesquisa, ou seja, o material que se tem em mãos. 

Nesta pesquisa, como será apontado adiante, trata-se de uma a-

mostra, pois foi feito um recorte dentro do jornalismo impresso. 

 Ainda dentro do que Bardin (2010) classifica como pré-análise, há a 
formulação de hipóteses e objetivos.  

"Uma hipótese é uma afirmação provisória que nos propomos 
verificar (confirmar ou infirmar), recorrendo aos procedimentos de a-
nálise. Trata-se de uma suposição cuja origem é a intuição e que 
permanece em suspenso enquanto não for submetida à prova de da-
dos seguros" (BARDIN, 2010, p.124). 
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A autora explica que nem sempre se inicia uma análise com uma hi-

pótese concebida. A análise pode ser feita "às cegas" para posteriormente de-

senvolver-se uma formulação a partir do corpus analisado. Na presente pes-

quisa, apesar de trabalhar com a análise de conteúdo, não será levantada uma 

hipótese. Trabalha-se aqui com o objetivo de entender se os jornais de referên-

cia no Brasil atuam com responsabilidade social ao noticiar um fato que atinge 

diretamente um governo e identificar os critérios de noticiabilidade dos mes-

mos.  

É também na fase de pré-análise que ocorre o apontamento dos in-

dicadores para a pesquisa. Esta indicação entende-se como a observação de 

quais os índices são possíveis de ser apontados de imediato para formulação 

de hipóteses: aparecimento frequente de determinada expressão, uso de fala 

constante da mesma fonte, entre outros. Bardin ressalta que para sair da fase 

de pré-análise e ir para a fase e exploração do material propriamente dita, é 

preciso preparar o corpus: separar o material e padronizá-lo. 

Entrando na fase de análise, o trabalho consiste em codificar, de-

compor, enumerar elementos e tentar buscar explicação para a existência dos 

mesmos. Pois, como é possível afirmar observando este método de pesquisa, 

“se as diferentes operações da pré-análise forem convenientemente concluí-

das, a fase da análise propriamente dita não é mais do que simplesmente apli-

car sistematicamente as decisões tomadas" (BARDIN, 2010. p. 127). Nesta 

codificação e enumeração entram tabelas e quadros que auxiliam na descober-

ta de dados importantes sobre o corpus. Neste trabalho optou-se por usar as 

tabelas de decodificação. 

Por fim, a última fase da análise de conteúdo, segundo Bardin 

(2010), é o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação dos mesmos. 

Os resultados, frutos da análise podem ser significativos, também chamados 

pela autora de "falantes", pois eles por si só já apresentam conclusões latentes. 

Ou, podem ser válidos, onde, através de operações estatísticas e matemáticas 

é possível estabelecer conclusões sobre os mesmos. 
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Para a utilização deste método é necessária a criação de categorias 

relacionadas ao objeto de pesquisa. As deduções lógicas ou inferências que 

serão obtidas a partir das categorias serão responsáveis pela identificação das 

questões relevantes contidas nas mensagens, ou seja, a análise. 

No caso desta monografia, o que interessa é ver como cada matéria 

veiculada sobre o assunto estudado foi abordada e se, cumpriu ou não os crité-

rios de responsabilidade e imparcialidade exigidos à imprensa e não, necessa-

riamente, encontrar uma conclusão matemática de frequência de expressões 

utilizadas nos textos, por exemplo. Desta forma, o conteúdo foi separado em 

tabelas de enquadramento e valoração distribuídos em diferentes categorias 

que serão explicitadas adiante. 

 

4.3 CORPUS DE PESQUISA  

A análise seguirá com uma amostra formada a partir de quatro im-

portantes jornais brasileiros: A Folha de São Paulo (Folha), O Estado de São 

Paulo (Estadão), O Globo e o Extra. Objetiva-se com isso não apenas fazer um 

recorte amplo da imprensa brasileira, mas também analisar o presente objeto 

de pesquisa pelo ângulo de jornais com propostas diferentes.  

Leva-se em conta o termo “importância” para falar destes jornais a 

partir de dados da Associação Nacional dos Jornais (ANJ), que anualmente 

pesa a circulação dos impressos no país. Os jornais analisados foram escolhi-

dos a partir de uma listagem disponibilizada pela ANJ18 em 2014. Assim sendo, 

mesmo trabalhando com um jornal de linha editorial muito diferente dos outros 

analisados, como é o caso do Extra, pode-se, através da circulação e número 

de leitores, haver certa homogeneidade entre eles. 

Para a pesquisa, foi analisado nos jornais a veiculação do assunto 

em sua versão impressa entre os dias 18 e 21 de maio do ano de 2013 sobre a 

possível extinção do programa Bolsa Família. O período compreende o dia em 

que o boato começou a circular e os desdobramentos nos dias posteriores. Os 

                                                             
18Disponível no endereço <http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/>. Acesso em 19 de 
outubro de 2015. 
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quatro jornais analisados não publicaram nada referente ao tema nos dias 18 e 

19 de maio de 2013, trabalha-se ao todo, desta forma com o que saiu em 20 1 

21 de maio, totalizando 16 capas de jornais, oito matérias e uma chamada in-

terna para matéria 

Neste caso é importante salientar de que se trata de uma amostra e 

não necessariamente de um corpus, porque estamos tratando de elementos 

analisáveis dentro do macro universo do jornalismo impresso. 

Na escolha da amostra, também se priorizou a regra da representa-

tividade que faz parte da análise de conteúdo. Como são jornais de referência 

para outros periódicos menores e considerados importantes para o país, além 

de terem sido colhidos e armazenados sob o mesmo método, afirma-se que 

eles podem, a título de estudo representar a grande imprensa brasileira. A a-

mostra possui dois jornais do Rio de Janeiro e dois exemplares de São Paulo, 

pois estas duas cidades são importantes polos da comunicação do país e de 

onde saem as notícias e informações que acabam sendo pautadas por jornais 

menores. Como já foi citado, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o 

jornal O Globo, possuem linhas editoriais parecidas e fazem parte do que se 

chama de grande imprensa tradicional brasileira. 

Estes três jornais afirmam em suas páginas institucionais na web 

que se guiam pelo apartidarismo e pela busca da idoneidade e da imparcialida-

de quando o assunto é política. O site da Folha de São Paulo, por exemplo, 

aponta a importância que o veículo dá dentro de seus princípios editorias à i-

senção de opinião: 

Produzir informação e análise jornalísticas com credibilidade, 
transparência, qualidade e agilidade, baseadas nos princípios editori-
ais do Grupo Folha (independência, espírito crítico, pluralismo e apar-
tidarismo), por meio de um moderno e rentável conglomerado de em-
presas de comunicação, que contribua para o aprimoramento da de-
mocracia e para a conscientização da cidadania19 (FOLHA DE SÃO 
PAULO. Missão, visão, valores e princípios editoriais, 2015)20.  

                                                             
19Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/institucional/missao.shtml > Acesso em 31 de 
outubro de 2015. 
20Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/institucional/missao.shtml>. Acesso em 12 de 
novembro de 2015. 
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Apesar disso, os três periódicos surgiram com o objetivo de noticiar 

fatos políticos importantes que estavam ocorrendo na época de sua fundação – 

o Estadão, a Folha e o Globo foram criados em 1875, 1921 e 1925, respecti-

vamente. Os mesmos periódicos já se manifestaram contra ou a favor de de-

terminadas causas em momentos diferentes da história política do país. 

O jornal o Globo em sua carta de princípios, disponibilizada na inter-

net, também prega a isenção e o cuidado com a imparcialidade. De acordo 

com o texto que fica disponibilizado no link da logomarca da página digital, o 

Grupo Globo se diz apartidário e afirma que seus veículos devem esforçar-se 

para serem percebidos como tal.21 

Além de O Globo, entre os periódicos cariocas abordados na pre-

sente pesquisa está o Extra. Referência no Brasil, quando se fala em jornalis-

mo popular ou voltado para a classe C e D, o Extra se caracterizou ao longo de 

sua consolidação na imprensa por possuir linguagem simples, direta e de fácil 

compreensão. Além de ser considerado um dos jornais mais lidos em comuni-

dades, complexos e favelas cariocas. O jornal no ano de 2009 tornou-se líder 

de venda em banca do país, possuindo mais de 3 milhões de leitores. Além 

disso, o site do Extra está entre as três páginas de jornal na web mais acessa-

dos do Brasil, com o número de 5.700.000 visitantes únicos e 21.400.000 pági-

nas visitadas.22 

Analisar a imprensa a partir deste grande recorte possibilita fazer 

considerações sobre o jornalismo impresso no Brasil. Esta amostra representa 

dois segmentos muito utilizados no país quando se fala em imprensa: o jorna-

lismo tradicional das classes altas e o jornalismo popular, barato e de consumo 

massivo.  

4.4 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE 

                                                             
21Disponível em <http://oglobo.globo.com/principios-editoriais/>. Acesso em 31 de outubro de 
2015. 
22Dados extraídos da plataforma Google Analytics pela Infoglobo e disponível em < 
https://www.infoglobo.com.br/anuncie/institucional.aspx >. Acesso em 31 de outubro de 2015. 
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A pesquisa, como já foi explicitado, utiliza como método de trabalho 

a análise de conteúdo. Inicialmente, na fase de pré-análise verificou-se através 

de bibliografia teórica possíveis trabalhos semelhantes com o tema do boato de 

extinção do Bolsa Família de 2013 e de suas implicações com a noticiabilidade 

e responsabilidade social do jornalismo. Apesar de haver alguns trabalhos que 

investigam o Bolsa Família na mídia, nada mais específico e nesta linha de in-

vestigação do boato foi encontrado. Em seguida, procedeu-se uma leitura pro-

funda da totalidade da amostra escolhida, isto é, dos quatro jornais citados no 

subcapítulo anterior: Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, O Globo e 

Extra. O procedimento de análise, em suma, dividiu-se em dois momentos: a 

classificação do conteúdo e a categorização do mesmo. 

4.4.1 Classificação dos Conteúdos 

Após a leitura em particular do que foi veiculado referente ao objeto 

de estudo nestes periódicos nos dias determinados, observou-se os elementos 

presentes nas matérias relacionadas ao tema. Foram analisados desde a sua 

veiculação na capa dos periódicos até a numeração da página onde a matéria 

sobre o assunto aparecia. Foram também observados elementos de ordem 

estética como fotos, ilustrações, cores e também elementos de enquadramento 

tais como tratamento editorial. Além disso, a pesquisa avaliou a abordagem 

com que o tema foi tratado na seguinte sequência: 

a) Enquadramento - classificação dos conteúdos, de acordo com o en-

quadramento dado à matéria pelo veículo:  

- Edição: Capa; Editorial; Reportagem. 

- Estética: Fotos; Cores. 

- Fontes: Governo; Beneficiário; Banco; Outros. 

 

b) Valoração – classificação dos conteúdos a partir da qualificação atri-

buída pelo veículo: 
-  Intensidade: quantidade de vezes e que o assunto aparece no jor-

nal naquela edição; 
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- Positivo/ Negativo/ Neutro: em relação a abordagem, se beneficia 

algum aspecto, se mostra mais aspectos de desaprovação, se man-

tém-se neutra em relação a posicionamentos e julgamentos 

- Favorável/ Desfavorável: entende-se como favorável ou desfavo-

rável ago governo.Se credita o boato a uma falha do governo ou se 

“defende” o mesmo através de uma postura não crítica. 

A partir disso, foram realizadas tabelas de classificação do conteúdo 

com o intuito de decompor e codificar os elementos. O objetivo das mesmas é, 

além de propor a visualização de como se deu o enquadramento da notícia do 

boato, apresentar a valoração que foi dada ao mesmo. Desta forma, cada jor-

nal recebeu duas tabelas: uma de enquadramento e uma de valoração, totali-

zando oito tabelas, que possibilitaram o confronto e análise entre as categorias 

criadas. 

As tabelas onde o conteúdo foi separado priorizam dois aspectos 

importantes dentro do jornalismo: a disposição física – através do enquadra-

mento – e os princípios na hora da veiculação – através da valoração. Na pri-

meira tabela, é considerado não apenas a matéria ou reportagem em si, mas 

vários outros gêneros e elementos jornalísticos presentes nas páginas, tais 

como a capa, as fotos, as cores, editoriais e fontes utilizadas. A segunda tabe-

la, por sua vez, apresenta a valoração através das categorias de análise e pos-

síveis implicações de parcialidade ou imparcialidade que a matéria acarreta. 

Dentro do jornalismo impresso muito se fala em enquadramento. Ele 

serve como uma moldura que classifica o conteúdo que é veiculado. É através 

do enquadramento que sabemos o que é uma grande reportagem, matéria, 

editorial ou chamada de capa, por exemplo. Mas também pode ser apontado 

como ferramenta para outros recortes possíveis de serem feitos. Como defen-

de Mouillad (2002), pode-se pensar que “o acontecimento é enquadrado jorna-

listicamente, por meio de uma série de fragmentos e de pequenas “cenas jor-

nalísticas” (MOUILLAUD, 2012, p.92)”. É isso que daria sentido a construção 

que é feita sobre o mesmo. 
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Da mesma forma, elementos como a capa, a reportagem, as cores, 

as fotos, as entrevistas, as fontes ouvidas etc. servem para estruturar o pen-

samento do leitor frente ao fato que está sendo apresentado. O caso da capa, 

por sua vez, é particular, pois, de todos os elementos apresentados, ela se tor-

na o primeiro contato do leitor com o que está sendo proposto. É um convite 

para uma apresentação de conteúdo que será feita mais tarde: 

É justamente a capa que chama o leitor. Ela vai focalizar a atenção e 

possibilitar que ele imagine como um determinado assunto será desenvolvido e 

então crie expectativas sobre o conteúdo que está dentro do jornal. 

Ainda tencionando a questão do enquadramento, foi escolhida tam-

bém como unidade de análise as fontes de informação, ou simplesmente “fon-

tes”, como são conhecidas dentro do jargão jornalístico. São as fontes jornalís-

ticas que construirão o modo como a matéria será abordada Sousa (2001). de-

fende que não existiria investigação jornalística sem as fontes: 

Toda e qualquer entidade que possua dados susceptíveis de 
serem usados pelo jornalista no seu exercício profissional pode ser 
considerada uma fonte de informação. Existem, assim, vários tipos de 
fontes: humanas, documentais, electrónicas, etc. Também se podem 
classificar as fontes de acordo com a sua proveniência: internas ao 
órgão informativo (o Centro de Documentação, os colegas, etc.), ex-
ternas (o primeiro-ministro, uma testemunha de um acidente, o públi-
co em geral, etc.) ou mistas (um jornalista da casa que presenciou um 
acontecimento a noticiar por outro jornalista, etc.). As fontes podem 
ainda classificar-se acordo com o seu estatuto: oficiais estatais (As-
sembleia da República, etc.), oficiais não estatais (partidos políticos, 
sindicatos, associações, etc.), oficiosas (um assessor de um ministro 
que dá a sua versão dos factos, etc.), informais (a testemunha de um 
crime, o polícia de giro, etc.). Geralmente, porém, por fontes de in-
formação entendem-se fontes humanas (SOUSA, 2001, p.62). 

As cores e fotos foram usadas como unidades de análise, pois mos-

tram o que a linha editorial daquele veículo quis ressaltar sobre a realidade, o 

que, para aquele jornal merece ser visto com imagens ou destacado das linhas 

gerais. 

Desta forma, compreende-se que a primeira tabela serve para medir 

a intensidade da abordagem nos jornais analisados, isto é, serve para medir o 

número de vezes em que a ocorrência do boato aparece na edição impressa 
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do dia. Esta medição se deu através de todos os elementos ou unidades de 

análise já citados: capa, editorial, reportagem, fotos, cores e fontes. 

As matérias jornalísticas que envolvem o boato foram analisadas em 

um primeiro momento separadamente, isto é, por jornais e dia de veiculação, e 

em seguida estabeleceu-se comparações e relações entre os mesmos. Ao fim, 

apontou-se algumas considerações sobre o que foi analisado. 

 

4.4.2 Categorias de Análise  

A categorização é um procedimento que faz parte da metodologia da 

análise de conteúdo. A segunda tabela que será utilizada nesta monografia 

aborda cinco diferentes tratamentos – positiva, negativa, neutra, favorável ou 

desfavorável ao governo. A relação com “governo” é proposta, pois, conforme 

explicado no capítulo 3 desta monografia, o Bolsa Família e qualquer implica-

ção sobre ele possui uma importância eleitoral e política muito grande para o 

país. 

No que se refere a valoração do conteúdo, priorizou-se os critérios 

que justificariam a imparcialidade jornalística ao abordar determinado caso. 

Como já foi dito, os jornais possuem responsabilidade social e de dever para 

com o conhecimento e a informação. Tentar entender como se deu a aborda-

gem do jornalismo sobre um fato ajuda a compreender melhor a importância 

deste serviço à sociedade. 

Quando aplicada neste trabalho, a categoria de análise “negativa” 

estará pautando-se em jornais que deixaram de usar fontes oficiais ou de go-

verno para ouvir apenas atores com o poder de desqualificar os primeiros, tais 

como beneficiários no momento de tensão ou políticos da oposição. Seria ne-

gativa porque acaba trazendo tom de crítica à situação, ao programa e ao pró-

prio governo. Quando se trata de uma abordagem “positiva”, compreende-se o 

uso apenas de fontes oficiais, como ministros e presidenta dando como ponto 

de vista uma única versão aos fatos. A abordagem “neutra”, por sua vez, seria 

aquela que utiliza como fonte todos os lados envolvidos na história e ainda se-

gundos e terceiros que possam ajudar na compreensão do acontecimento por 

parte do leitor. A tabela de valoração compreende entender quais seriam as 
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capas, chamadas e reportagens favoráveis ao governo ou desfavoráveis ao 

governo, isto é, aquelas que ouviram as fontes governamentais e minimizaram 

a situação através da fala destes ou que fizeram exatamente ao contrário. 

Mais do que apenas separar o conteúdo em uma espécie de peque-

nas caixas, a categorização permite avaliar com clareza como o fato foi noticia-

do pelos quatro jornais analisados. A partir disso, é possível considerar qual é o 

posicionamento da mídia tradicional, representada por eles, quando o assunto 

é o programa Bolsa Família e o boato de que o mesmo iria acabar. 
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5 ESTUDO SOBRE O BOATO NA IMPRENSA: ABORDAGEM JORNALÍSTI-
CA 

O boato de que o Bolsa Família iria acabar, veiculado em 2013, foi 

um tema comum a todos os jornais analisados. Contudo, alguns deles deram 

mais destaques ao fato, e outros não. No primeiro dia de análise, predominou a 

informação dos tumultos que aconteceram; no segundo dia, nota-se a presença 

de notícias repercutindo as declarações políticas sobre o assunto. Entre as de-

clarações, a mais noticiada foi a da então ministra da Secretaria de Direitos 

Humanos, Maria do Rosário. Em uma rede social, ela teria se manifestado so-

bre o assunto dando o crédito do boato à oposição. 

Figura 1 - Maria do Rosário se manifesta no Twitter sobre boato do fim do Bolsa Família 

Fonte: reprodução internet23 

 A análise preza a abordagem de todos estes periódicos e os ele-

mentos encontrados que serviram de indicadores para responder aos objetivos 

desta pesquisa. 

 

5.1 FOLHA DE SÃO PAULO 

 
Tabela 1 – O boato no jornal Folha de São Paulo / Enquadramento 

 
FOLHA 

 
ENQUADRAMENTO 

 
 

EDITORIAL 

 
 

ESTÉTICO 

 
 

FONTES 

 

 
DATA 

 
Capa 

 
Editori-

al 

 
Reportagem 

 
Foto 

 
Co-
res 

 
Gover-
no 

 
Beneficiá-
rio 

 
Ban-
co 

 
Outros 

                                                             
23Disponível em <http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/05/ministra-associa-boatos-sobre-o-  
fim-do-bolsa-familia-oposicao.html>. Acesso em 23 de outubro de 2015. 
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20/05 1- “Boatos 

sobre o fim 
do Bolsa 
Família 
geram filas 
e tumultos” 
F(1) 

 0 

 

1 – “Boatos 
sobre o Bolsa 
Família causa 
tumulto em 10 
Estados” 

(F3) 

3 0 2- MDS 
e mi-
nistério 
da 
Justiça 

5 Benefi-
ciários 

0 0 

21/05 1- “Dilma 
chama 
autor de 
boatos do 
Bolsa Fa-
mília de 
‘criminoso’” 
(F2) 

 0 1-Autor de 
boatos é “de-
sumano”, diz 
Dilma 

(F4) 

2 0 2 – 
Presi-
denta e 
Minis-
tra 
Maria 
do 
Rosá-
rio 

1 benefi-
ciário 
ouvido 

1 - 
CEF 

1 – PF 

 
INTENSIDADE 

O boato apareceu 4 vezes no jornal Folha de São Paulo – 2 capas e 2 reporta-
gens 

Fonte: elaborada pela autora. 

Tabela 1.1 - O boato no jornal Folha de São Paulo / Valoração 

 

VALORAÇÃO 

DATA  

POSITIVA 

 

NEGATIVA 

 

NEUTRA 

 

FAVORÁVEL 

AO GO-

VERNO 

 

DESFAVO-

RÁVEL AO 

GOVERNO 

      

  

20/05   

(F1) 

   

(F1) (F3) 

      

      

21/05   

 (F3) 

 

(F2) (F4)   

Fonte: elaborada pela autora. 

O boato envolvendo o possível fim do programa Bolsa Família teria 

começado na tarde de sábado, dia 18 de maio de 2013. A partir de confirma-
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ções sobre tumultos em várias cidades do país, a notícia passou a figurar como 

destaque em sites e redes sociais. 

Cada vez mais, os jornais impressos adotam o hábito de fechar a 

sua edição diária no horário mais tarde possível. Esta constatação pode estar 

intimamente ligada ao fato dos jornais tenderem a mostrar ao seu público aqui-

lo que este tende a ir buscar na internet em tempo real. Quanto mais tarde é o 

fechamento, menor a chance de deixar de noticiar um fato importante que te-

nha ocorrido durante a noite aos leitores. É a atual competição web X impres-

so, ao invés da articulação de ambos os formatos. Esta relação web-jornalismo 

e jornalismo impresso ainda está em fase de estruturação. Mesmo que, indire-

tamente, ainda haja certa concorrência entre os suportes. 

Por levar em consideração que o boato começou a ser verificado a-

inda no dia 18, natural que os jornais não tenham noticiado nada neste dia a 

respeito, pois como nota-se, a edição da maioria já estava fechada. No dia se-

guinte, 19 de maio, nenhum periódico analisado publicou algo sobre o aconte-

cimento também. Na segunda-feira, dia 20 de maio, quando atores políticos, 

como presidenta e ministros entraram em cena, foi a primeira vez que a Folha 

falou do boato. 

No dia 20, a Folha destinou em sua capa um pequeno espaço para 

abordar o assunto, indicando uma chamada para matéria interna. Sob o título 

“Boatos sobre o fim do Bolsa Família geram filas e tumultos” (Folha de São 

Paulo, São Paulo, 21 maio de 2013, p.1). O jornal optou por não registrar foto-

graficamente a situação na capa. O destaque da capa desta edição foi a vitória 

do Corinthians no campeonato paulista de futebol pela vigésima sétima vez.  
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Figura 2 – Capa Folha do dia 20 de maio 

 
Fonte: reprodução internet24. 

 

Ao contrário da capa do dia 20 de maio de 2013 que não destina fo-

tos e nem grande destaque para a questão do boato, a matéria interna do 

mesmo dia traz um conteúdo mais completo sobre o mesmo. Ao todo, são utili-

zadas três fotos coloridas – uma de maior tamanho e outras duas menores. O 

espaço destinado para noticiar o boato dentro da Folha neste dia é uma página 

inteira da seção “Poder”, referente aos conteúdos de política que são veicula-

dos no jornal. 

A empresa jornalística precisou contar com a colaboração de profis-

sionais de Brasília e Pernambuco para escrever esta matéria. As três fotos que 

a ilustram – oriundas de agências que não são propriedade do Grupo Folha – 

mostram o tom com que o assunto será abordado: pelo viés do tumulto que as 

tentativas de saques causaram. A primeira foto da matéria (grande) mostra o 

aglomerado de pessoas tentando chegar à uma agência bancária. Ela foi usa-

                                                             
24Disponível em <http://acervo.folha.com.br/fsp>. Acesso em 13 de novembro de 2015. 
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da também por alguns outros jornais do país e consegue ilustrar o que ocorreu 

neste dia.  

Figura 3 – Reportagem Folha do dia 20 de maio – página 4 

 
Fonte: Reprodução internet25. 

 

Ao longo da matéria, é utilizada uma única vez o nome da ministra 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, e do ministro 

da Justiça, José Eduardo Cardozo. O nome da presidenta Dilma Rousseff é 

citado apenas para dizer que o programa possui “peso político-eleitoral”26 e nas 

explicações creditadas a uma pessoa que teria tentado sacar o benefício. 

Além do posicionamento da Caixa, a Folha ouviu para a matéria do 

dia 20 pelo menos cinco pessoas: todas mulheres beneficiárias do programa e 

que estavam em agências bancárias na hora da confusão. Ressalta-se, apesar 

de dar voz aos personagens central da trama, o caráter fortemente emocional 

dado pela Folha na veiculação. Um exemplo é a fala da beneficiária Maria Cris-

tina de Freitas, 31 anos, de Recife. Ela teria dito a um repórter da Folha: “Se o 

Bolsa Família não sair mais, o que vai ser de mim? Não acredito que a presi-
                                                             
25Disponível em <http://acervo.folha.com.br/fsp>. Acesso em 13 de novembro de 2015. 
26Id.  
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dente vá fazer isso” (Boato sobre o Bolsa Família causa tumulto em 10 esta-

dos. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 maio de 2013, p.4). 

 Se no dia 20 a Folha destinou um espaço para ouvir beneficiários 

no dia seguinte a notícia nas páginas internas da Folha adquiriu um viés políti-

co.  A capa desta edição já coloca a fala da presidenta Dilma sobre o assunto 

como o ponto principal da notícia. Em um discurso em Pernambuco Dilma teria 

chamado o autor dos boatos de “criminoso” (Dilma chama autor de boatos do 

Bolsa Família de “criminoso”. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 maio de 

2013, p.1).  A matéria veiculada na página 10, também na seção Poder, como 

no dia anterior, faz mais referência os desdobramentos políticos do ocorrido, do 

que ao boato. 
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Figura 4 – Reportagem Folha dia 21 de maio – página 10 

 
Fonte: reprodução internet27. 

As fotos deste dia são duas: uma do factual, do acontecido, que 

mostra pessoas em frente a uma agência da Caixa Econômica – desta vez um 

conteúdo da FolhaPress, sem agência – e uma foto da então ministra da secre-

taria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, que na ocasião acusou a oposi-

ção ao governo de ter orquestrado a disseminação da falsa informação.  

Ainda na mesma página, há outro conteúdo político sobre corrupção 

e lavagem de dinheiro. Portanto, na matéria no dia 20, a Folha teve uma postu-

ra desfavorável ao governo, uma vez que poucas fontes oficiais foram ouvidas. 

A fala ficou na boca dos beneficiários que viviam o drama da situação. A Folha 

tendeu a se manter neutra no dia seguinte, sem grandes críticas ao programa e 

                                                             
27Disponível em <http://acervo.folha.com.br/fsp>. Acesso em 13 de novembro de 2015. 
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ao acontecimento. Nota-se uma postura negativa na primeira reportagem, pois 

todos os beneficiários ouvidos estavam em situação de medo e vulnerabilidade. 

 

5.2 O GLOBO 

 
Tabela 2 – O boato no jornal O Globo / Enquadramento 

 
O GLO-

BO 

 
ENQUADRAMENTO 

  
 

EDITORIAL 

 
 

ESTÉTICO 

 
 

FONTES 

 

 
DATA 

 
Capa 

 
Editorial 

 
Reportagem 

 
Foto 

 
Co-
res 

 
Governo 

 
Beneficiário 

 
Banco 

 
Outros 

20/05 0 0 

 

2 – “PF vai in-
vestigar origem 
de boato sobre 
suspensão do 
Bolsa Família” 
(G1) / “Corrida 
pelo Bolsa Fa-
mília” (G2) 

2 0 1- MDS  1 pessoa 
ouvida 

0 1 – 
Polícia 
Federal 

21/05 1 -“Governo 
e oposição 
se acusam 
após boatos” 
(G3) 

0 1 – “Após o 
boato, bate-
boca” (G4) 

1 0 2 – Pre-
sidenta 
e Minis-
tra Ma-
ria do 
Rosário  

0 0 1 – 
Sena-
dor 
Aloysio 
Nunes 
Ferrei-
ra 
(PSDB)  
 

 
INTENSIDADE 

O boato apareceu 4 vezes no jornal durante o período analisado – uma única vez na capa, 
duas reportagens e uma chamada interna. 

Fonte: elaborada pela autora.  
 
Tabela 2.1 – O boato em O Globo / Valoração 

 

VALORAÇÃO 

DATA  

POSITIVA 

 

NEGATIVA 

 

NEUTRA 

 

Favorável ao 

governo 

 

Desfavorável 

ao governo 

20/05  (G3) (G4)   (G3) (G4) 
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21/05   (G1) (G2)  

Fonte: elaborada pela autora. 

Ao contrário da Folha de São Paulo, que destinou um espaço de sua 

capa no dia 20 para falar do Bolsa Família, o jornal O Globo ficou exatos dois 

dias após o surgimento do boato sem noticiar absolutamente nada sobre o 

mesmo na capa. Fato a ser refletido, se for levado em conta que na segunda-

feira, este era o assunto político mais importante do dia. Mesmo sem ser des-

taque de capa, no dia 20 o boato aparece internamente no jornal duas vezes: 

como foto da página dois (chamada para matéria), e em uma matéria completa 

veiculada na página quatro. 

Com o título “PF vai investigar origem de boato sobre suspensão do 

Bolsa Família”, (O Globo. Rio de Janeiro, 2013, p.4), a matéria de O Globo nes-

te primeiro dia tem um caráter mais policialesco, abordando os aspectos de 

criminalidade gerados a partir do boato. Tanto que durante a matéria pouco se 

fala sobre a presidenta Dilma Rousseff, uma das personagens centrais larga-

mente utilizada por outros veículos. 
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Figura 5 – Reportagem O Globo do dia 20 de maio – página 4 

 
Fonte: reprodução internet28. 

No dia seguinte, 21 de maio, O Globo passou a seguir uma linha 

mais crítica ao governo. O boato deixa de ser noticiado como factual e vira ca-

so de política. Sob o título de capa “Governo e oposição se acusam após boa-

tos” (O Globo. Rio de Janeiro, 2013, p.1), o jornal adota uma postura de apon-

tar o acontecimento pelas palavras da oposição. A matéria interna dá destaque 

à figura da presidente, em visita a Pernambuco e ao possível candidato à pre-

sidência da república na época, Eduardo Campos. Usando para tanto as ex-

pressões: “bate-boca” e “boato” em uma espécie de brincadeira irônica, pois a 

cena é de um abraço entre os dois candidatos. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28Disponível em < http://acervo.oglobo.globo.com/>. Acesso em 13 de novembro de 2015. 
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Figura 6 – Reportagem O Globo dia 21 de maio – página 3 

 
Fonte: reprodução internet29. 

O viés de falar do acontecimento pela voz da oposição foi tão grande 

que um senador do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), partido de 

oposição ao governo, foi ouvido como fonte pelo O Globo. Deste modo, há uma 

espécie de reviravolta na cobertura de O Globo: de factual, acontecimento que 

estava afetando um número considerável da população e, portanto, completa-

mente incluído nos critérios de noticiabilidade, o boato se transforma em notícia 

política, esta última por sua vez desfavorável à Dilma e ao Partido dos Traba-

lhadores. 

O Globo se mostra imparcial e desfavorável ao governo quando 

passa a noticiar o boato sob um caráter político. Na primeira matéria sobre o 

assunto, há uma tentativa de fazer uma matéria simples, sobre o factual, sobre 

o acontecido. Tanto que nem na capa deste jornal o Bolsa Família aparece. 
                                                             
29Disponível em <http://acervo.oglobo.globo.com/>. Acesso em 13 de novembro de 2015. 
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Apenas no outro dia, com a palavra de políticos sobre o acontecimento que 

para o Globo o Bolsa Família adquire mais relevância. 

 

5.3 O ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Tabela 3 – O boato em O Estado de São Paulo / Enquadramento 

  

Fonte: elaborada pela autora. 

 
Tabela 3.1 – O boato em O Estado de São Paulo / Valoração 

 

VALORAÇÃO 

 
ESTADÃO 

 
ENQUADRAMENTO 

  
 

EDITORIAL 

 
 

ESTÉTICO 

 
 

FONTES 

 

 
DATA 

 
Capa 

 
Editorial 

 
Reportagem 

 
Foto 

 
Co-
res 

 
Governo 

 
Beneficiário 

 
Ban-
co 

 
Outros 

20/05 1 – “Boa-
to sobre 
Bolsa 
Família 
causa 
tumulto” 
(E1) 

0 

 

1 – “PF vai apu-
rar boatos de 
fim do Bolsa 
Família” (E2) 

1 0 2- MDS 
e minis-
tério da 
Justiça 

0 0 0 

21/05 1 – “Dilma 
chama 
boato 
sobre 
Bolsa 
Família 
de ‘crimi-
noso’” 
(E3) 

0 1 – “Planalto 
censura a ‘poli-
tização de boa-
tos sobre Bolsa 
Família e en-
quadra ministra” 
(E4) 

2 0 2 – Pre-
sidenta 
e minis-
tério da 
Justiça 

0 1 –
Cai-
xa 
Eco-
nô-
mica 
Fe-
deral 

3 – Se-
nadores 
Aloysio 
Nunes e 
Alvaro 
Dias 
(PSDB 
senador 
Agripino 
Maia 
(DEM).  
 

 
INTENSIDADE 

O boato apareceu 4 vezes no jornal durante o período analisado – 2 capas e 2 reporta-
gens. 
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DATA 

 

POSITIVA 

 

NEGATIVA 

 

NEUTRA 

 

FAVORÁVEL 

AO GO-

VERNO 

 

DESFAVO-

RÁVEL AO 

GOVERNO 

20/05 (E1) (E2)   (E1) (E2)  

21/05  (E3) (E4)   (E3) (E4) 

Fonte: elaborada pela autora. 

O jornal O Estado de São Paulo, em sua primeira cobertura em cima 

do tema, se mostrou favorável ao governo. Entre as fontes ouvidas pelo jornal 

no dia 20, estavam o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

e o Ministério da Justiça, responsável pela pasta da Justiça, ambos garantindo 

que estava tudo bem com o benefício e com as agências bancárias.  Uma típi-

ca matéria de esclarecimento ao público. 

Na matéria interna, presente na página sete da edição, o destaque é 

a foto (mesma utilizada pelo jornal Folha de São Paulo e que evidencia o tu-

multo na tentativa de saque do benefício). Tal qual o Globo, os critérios de noti-

ciabilidade utilizados para a segunda matéria podem ser encaixados como o 

que se entende por inesperado e novidade.  
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Figura 7 – Reportagem O Estado de São Paulo – Página 7 

 

 
Fonte: Reprodução internet30. 

No dia 21 de maio, o tumulto de sábado não teve mais tanto valor no 

jornal quanto as declarações de ministros, presidenta e oposição. Novamente 

percebe-se aqui o caráter político sob a cobertura. Destaca-se o fato de O Es-

tadão adotar uma postura completamente desfavorável ao governo ao priorizar 

ouvir em sua segunda matéria pelo menos três senadores da oposição ao Par-

tido dos Trabalhadores. 

Importante salientar que em nenhum dos dias de publicação O Esta-

do de São Paulo ouviu beneficiários do programa. Fato curioso, sendo que con-

traria inclusive as regras do lide jornalístico justamente no elemento “Quem?”. 

Sem um número de beneficiários nas casas lotéricas não haveria anormalidade 

e desta forma, nem notícia. No caso deste boato, a voz do beneficiário era a 

mais importante de ser ouvida para poder narrar o acontecimento com fidelida-

de ao público.  

Também se atenta ao fato de que enquanto a Folha, na capa do dia 

21 de maio, fala que a presidenta Dilma disse que “o autor do boato é crimino-

                                                             
30Disponível em <http://acervo.estadao.com.br/>. Acesso em 13 de novembro de 2015. 
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so”, o Estado de São Paulo, no mesmo dia, diz que o próprio boato é crimino-

so, segundo Dilma. (O Estado de São Paulo, 2013, p1). Apesar da dúvida que 

fica em relação a verdade deste fato e sobre quem afinal é “criminoso”, algo 

pode ser constatado: ambos os jornais optaram por colocar a palavra “crimino-

so” na capa. Isso evidencia o quanto o valor-notícia ou critério de noticiabilida-

de da infração é forte dentro do jornalismo. 
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Figura 8 – Capa O Estado de São Paulo do dia 21 de maio 

 
   Fonte: reprodução internet31. 

O Estado de São Paulo adotou uma postura completamente impar-

cial no segundo dia, ao contrário do primeiro. No dia 21, o veículo priorizou tra-

zer contrapontos ao governo PT, e não informações relevantes sobre o boato e 

desdobramentos do mesmo.  

A abordagem positiva que o jornal teve no primeiro dia de veiculação 

pode ser encarada de duas formas: como uma real tentativa de ouvir apenas o 

governo por questões editoriais e/ou ausência de fontes não governamentais 

que explicasse o fato, o que parece ilógico se considerado que todos os outros 

jornais tiveram acesso às vozes mais plurais.  

                                                             
31Disponível em <http://acervo.estadao.com.br/>. Acesso em 13 de novembro de 2015. 
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Contudo, independente do motivo que tenha levado o Estadão a ou-

vir apenas o governo no primeiro dia e, apenas oposição no segundo, nada é 

capaz de justificar o porquê o jornal não ouviu ao menos um beneficiário para 

fazer as matérias, sendo que eles são a peça central da notícia. 

 

5.4 EXTRA 
Tabela 4 – O boato no jornal Extra / Enquadramento 

Fonte: elaborada pela autora 
. 

Tabela 4.1 – O boato no jornal Extra / Valoração 

 
VALORAÇÃO 

 

DATA 

 

POSITIVA 

 

NEGATIVA 

 

NEUTRA 

 

FAVORÁVEL 

AO GO-

VERNO 

 

DESFAVO-

RÁVEL AO 

GOVERNO 

20/05   (EX1) 

(EX2)  

  

21/05   (EX3) 

(EX4) 

  

Fonte: elaborada pela autora. 

 
EXTRA 

 
ENQUADRAMENTO 

  
 

EDITORIAL 

 
 

ESTÉTICO 

 
 

FONTES 
 

 
DATA 

 
Capa 

 
Editorial 

 
Reportagem 

 
Foto 

 
Cores 

 
Governo 

 
Beneficiário 

 
Banco 

 
Outros 

20/05 1 – “Bolsa 
Família é 
alvo de boa-
tos” (EX1) 

0 
 

1 – “Boato 
gera corrida 
para o saque 
do Bolsa 
Família” 
(EX2) 

4 1 – Ver-
melho  

1- MDS  1 pessoa 
ouvida 

0 1 – 
Polícia 
Federal 

21/05 1 – “Bolsa 
Família: 
R$152 mi-
lhões saca-
dos na Cai-
xa” (EX3) 

0 1 – “Bolsa 
Família: 
R$152 mi-
lhões saca-
dos num fim 
de semana” 
(EX4) 

1 1 – Rosa 
no calen-
dário 

1 – Pre-
sidenta 

1 pessoa 
ouvida 
(persona-
gem central 
da matéria) 

1 –
Caixa 
Eco-
nômi-
ca 
Fede-
ral 

1 – 
Polícia 
Federal  
 

 
INTENSIDADE 

O boato apareceu quatro vezes no jornal Extra durante o período analisado – duas capas 
e duas reportagens. 
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Dos quatro jornais analisados, o Extra foi o que mais se diferenciou 

em sua cobertura sobre o boato de extinção do Bolsa Família. Ele foi o único a 

colocar a questão do boato na capa com foto logo no dia 20. Foi o único a utili-

zar uma beneficiária como personagem central da matéria no segundo dia, 

quando o factual da história era a declaração da ministra Maria do Rosário, e 

também foi o único a apresentar uma “matéria de serviço”, onde informações 

relevantes para quem gostaria de sacar o dinheiro ou estava em dúvida como 

proceder na situação foram divulgadas.  

 
Figura 9 – Capa Extra dia 20 de maio 

 
Fonte: reprodução internet32. 

Não dá para desvincular a postura do Extra nesta cobertura de sua 

linha editorial, claramente voltada para classes populares da sociedade. Cer-

tamente, a proposta foi veicular o boato não somente para informar uma totali-

                                                             
32Disponível em < http://acervo.extra.globo.com/>. Acesso em 13 de novembro de 2015. 
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dade da população do que estava acontecendo, mas também, informar exata-

mente como os beneficiários – diretamente atingidos – deveriam proceder na 

situação. Aqui se faz um recorte para presumir que há uma parcela significativa 

de leitores do Extra, que são beneficiários do programa social, caso contrário, o 

corpo editorial não teria priorizado dar este norte de serviço público na publica-

ção, ao contrário do que se verificou nos três periódicos abordados. 

Destaca-se também na edição do dia 20 do jornal Extra, um box la-

teral na cor vermelha e em forma de seta onde é explicado exatamente o que é 

Bolsa Família. No dia seguinte (21), o destaque editorial é dado a um calendá-

rio com as datas de pagamento do mesmo. Estes dois tópicos salientam a pro-

posta de trazer muito mais que informações sobre o boato, mas também con-

textualizar o leitor e, de alguma forma, ajudá-lo. 

O Extra também não se preocupa em sua cobertura em utilizar a voz 

de outros políticos que não sejam extremamente relevantes para a notícia. Os 

políticos ouvidos como fontes para as matérias são apenas a presidenta Dilma 

Rousseff e a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza 

Campello, que são os mais diretamente envolvidos com o processo de existên-

cia do benefício. 

Entre os critérios usados por este jornal, está também a postura de 

não criticar o Bolsa Família: a capa do dia 20 coloca o Bolsa Família como “al-

vo de boatos”. A frase é significativa pois aponta que se o Bolsa Família foi um 

“alvo”, logo deve ter sido “atacado por algo”, então, pode-se pensar aqui que o 

jornal considera o Bolsa Família de certo modo como vítima. Diferentemente de 

todos os outros jornais que sequer questionam a vulnerabilidade ou a orques-

tração deste boato, e que se guiam apenas por declarações. Antes mesmo da 

Polícia Federal se manifestar sobre o ocorrido, o Extra já coloca o Bolsa Famí-

lia em uma posição de vítima de infâmia ou de difamação com esta capa.  

Já a segunda capa, do dia 21, prioriza números, informações con-

cretas de quanto foi sacado naquele final de semana e não apresenta nenhuma 

foto sobre o mesmo. O Extra também se diferencia em seu segundo dia de co-

bertura ao optar em não dar destaque à manifestação da então ministra Maria 
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do Rosário nas redes sociais, mas à fala de uma beneficiária, como persona-

gem central da história narrada.  

 
Figura 10 – Reportagem Extra – página 12 

 
Fonte: reprodução da internet. 

Por fim, na análise sobre o conteúdo veiculado pelo Extra sobre o 

boato de extinção do Bolsa Família, destaca-se positivamente um calendário 

veiculado pelo jornal. No dia 21, o Extra surpreendeu ao publicar junto com a 

matéria sobre o boato, a reprodução de um calendário com as datas de paga-

mento. O calendário é o mesmo que geralmente é encontrado exposto em ca-

sas lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal. Nele constam o número 

final dos cartões magnéticos (variação de 0 a 9) e a relação deste mesmo nú-

mero com data de pagamento. Exemplo: se o número de seu cartão Bolsa Fa-

mília termina em 0, então sua data de pagamento será todo o dia 30 do mês. 
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Veicular este calendário de extrema importância para os beneficiá-

rios, ajuda a pensar sobre a responsabilidade social do jornalismo de trazer 

informações que sejam relevantes ao seu público leitor e cumpre com o com-

promisso da imprensa de prestar um serviço à sociedade, pois destinou-se a 

acalmar pessoas que ainda estavam sem saber direito qual era a data correta 

de pagamento.  

O Extra, assim como outros jornais analisados, traz à tona critérios 

de noticiabilidade importantes e citados por Traquina (2004). Entre eles desta-

ca-se a relevância. Há claramente uma compreensão do corpo editorial de que 

o assunto é importante aos leitores do Extra e uma suposição de que estes 

mesmos leitores buscariam esta informação nas páginas do jornal justamente 

por ser de relevância para eles. 

Credita-se ao Extra a cobertura mais neutra sobre o ocorrido. Ao jor-

nal, interessou noticiar aos beneficiários o acontecimento e propor certo auxílio 

ao carregar o acontecimento com um peso político ou de interpretação política. 

Contudo, neste caso, o jornal peca por não apresentar também uma cobertura 

um pouco mais profunda nas explicações sobre o boato. O leitor quer saber 

sua data de pagamento, mas também quer entender o ocorrido e as razões 

que levaram tantas pessoas às agências bancárias, mesmo que não tenha sido 

apurado nada de concreto até aquele momento. 

 

5.5 ANÁLISE GERAL 

A partir da análise deste corpus de pesquisa apresentado, conside-

ra-se os seguintes resultados: 

Tabela 5 – Análise de resultados/ Enquadramento 

 
 

 
ENQUADRAMENTO 

  
 

EDITORIAL 

 
 

ESTÉTICO 

 
 

FONTES 

 

 
JORNAL 

 
Capa 

 
Editori-

al 

 
Reportagem 

 
Fo-
to 

 
Cores 

 
Gover-
no 

 
Beneficiá-
rio 

 
Ban-
co 

 
Outros 
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FOLHA       2      0 2 5 0 4 5 0 1 

O GLO-
BO 

      1      0 2 3 0 3 1 0 2 

ESTA-
DÃO 

      2      0 2 3 0 4 0 0 3 

EXTRA       2      0 2 5 2  2 2 11  2 

 
INTENSIDADE 

Ao todo, nos dias analisados o boato do Bolsa Família aparece 15 vezes nos 
jornais da amostra. 

Fonte: elaborada pela autora.          

Tabela 5.1 – Análise de resultados/ Valoração 

 
VALORAÇÃO 

 
ABORDA-
GEM 

 
POSI-
TIVA 

 
NEGATI-
VA 

 
NEUTRA 

 
FAVORÁVEL 
AO GOVER-

NO 

 
DESFAVORÁVEL AO 

GOVERNO 

  FOLHA,  
O GLO-
BO, ES-
TADÃO 
 

EXTRA  FOLHA,  
 O GLOBO,  
  ESTADÃO 

Fonte: elaborada pela autora.          

A partir da análise do quadro, percebe-se que todos os jornais julga-

ram o leitor: julgam seja como um público mais interessado em desdobramen-

tos políticos, seja como um público formado apenas por beneficiários ávidos de 

buscar respostas às suas dúvidas, seja até mesmo como público que apoia a 

oposição do governo Dilma Rousseff, e neste momento considera mais impor-

tante saber a opinião tucana sobre a extinção do Bolsa Família do que a voz de 

uma dona de casa que está prestes a perder seu benefício mensal. 

Para colaborar com a tendência de seguir seu viés editorial primei-

ramente onde o que se prioriza é o que o leitor possivelmente quer ler naquele 

momento e não a informação completa que faz parte das “regras” do jornalismo 

imparcial, há também o objeto de notícia: o Bolsa Família. Por ser um progra-

ma que se destina a tirar tantos brasileiros da linha da extrema pobreza, acaba 

por si só sempre aparecendo na mídia carregado por estigmas.  

O “ser beneficiário do Bolsa Família” é como assinar um atestado de 

pobreza. Noticiar com destaque o Bolsa Família também não seria algo estig-

matizado pela grande imprensa. Nota-se que houve entre todos os jornais certa 
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resistência em veicular o que estava acontecendo. A notícia só apareceu para 

a população quando Brasília entrou em cena: seja nas declarações de uma 

ministra nas redes sociais, seja na palavra de Dilma lamentando e condenando 

o acontecimento. 

Por ser um assunto de extrema relevância e, ressalta-se que rele-

vância também é um critério de noticiabilidade, esperava-se que os jornais emi-

tissem sua opinião de modo formal, em um editorial sobre o tema, o que não 

ocorreu. Contudo, fica clara a linha editorial que é comum à maioria deles, a-

través da abordagem que foi dada ao mesmo. Exceto o Extra, os outros perió-

dicos optaram por trazer informações “políticas” e não informações sobre “o 

boato de extinção do Bolsa Família”. 

O estigma do Bolsa Família que acompanha o imaginário as pesso-

as nestes 12 anos de existência da política pública acaba se refletindo na im-

prensa. A tendência, se fosse analisado o número de pessoas que o programa 

tirou da linha de extrema pobreza, deveria ser colocar o Bolsa Família no pa-

tamar de um dos assuntos mais importantes de ser pautados na imprensa. Ao 

contrário disso, o que se viu foi um jornalismo declaratório, de bate-boca entre 

autoridades e poucas explicações. 

Todos os jornais optaram por trazer grandes fotos para preencher a 

página. Fotos fortes de pessoas se acotovelando em frente às agências bancá-

rias. Estes registros são oriundos de estados diferentes das sedes dos jornais, 

principalmente do Nordeste do país. A foto é um elemento importante do jorna-

lismo, pois ela dá ao leitor a possibilidade de visualizar o fato. O esforço que as 

empresas jornalísticas fizeram para conseguir estas fotos evidencia isso. 

A questão de ouvir ou não beneficiários durante os dias da cobertura 

foi bastante complexa, pois ouvir um grande número de pessoas que estavam 

passando por uma situação desesperadora também não faz da matéria algo 

informativo. Foi o que fez a Folha de São Paulo em seu primeiro dia de cober-

tura onde pelo menos cinco fontes foram ouvidas. Contudo, deixar de ouvir be-

neficiários é ainda pior, visto que fica faltando a palavra de um ponto chave da 

matéria, como fez o jornal O Estado de São Paulo.  
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O Extra novamente se destaca por ter dosado a medida certa e ter 

escolhido uma beneficiária como personagem de seu segundo dia de cobertu-

ra, ao invés de escolher pequenas declarações de vários usuários, ou a ausên-

cia da fala destes. Vale ressaltar que, por seu caráter popular, ao Extra seria 

possível também fazer um caderno especial apenas com a fala de beneficiários 

do Bolsa Família, se assim fosse a vontade do corpo editorial do veículo. 

Assim, exceto o Extra, todos os jornais de algum modo se mostra-

ram desfavoráveis ao governo, seja na escolha das fontes, seja na abordagem 

que foi utilizada no texto. Questiona-se se o mais importante para a imprensa 

no momento em que se pauta o Bolsa Família é atacar o PT e a presidenta 

Dilma ou realmente mostrar o boato sobre o programa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nota-se que o jornalismo, na grande maioria das vezes, considera 

mais importante prezar a sua linha editorial, isto é, aquilo que a empresa acre-

dita ser mais relevante, excluindo desta escolha aquilo que os leitores realmen-

te querem saber. 

Considerando que o objetivo do jornalismo é narrar a veracidade dos 

fatos com isenção e imparcialidade e que, a partir do momento que fontes im-

portantes são excluídas do processo de construção da notícia, porque o veículo 

coloca em primeiro lugar sua carta de princípios editoriais, supõe-se que não 

só não está se fazendo jornalismo, como também, que se está dando ao leitor 

uma versão sob determinada ótica da história. Mesmo com os critérios de noti-

ciabilidade anteriormente citados, há escolhas que vão além de regras estuda-

das nas teorias da comunicação, estas escolhas têm muito de influência do 

meio que está inserido no contexto da veiculação. Neste caso, o meio é o veí-

culo.  

Como foi apontado no primeiro capítulo desta monografia, comuni-

cação e política são dois termos que estão em grande comunhão. O boato de 

extinção do programa Bolsa Família serve para a exemplificar esta compreen-

são uma vez que o fato, que poderia estar nas chamadas editorias de geral, 

acabou indo parar nas seções políticas dos veículos. Já a abordagem do jorna-

lismo como função social, por sua vez, foi claramente vista no jornal Extra. No-

ta-se que mesmo com a questão mercadológica, comum a imprensa atual, o 

jornal voltou aos padrões da essência do jornalismo que é noticiar com o míni-

mo de serviço e parcialidade. 

Contudo, nota-se que houve em todos eles a apuração da informa-

ção. O boato do Bolsa Família não foi noticiado sem fundamentação, típico dos 

boatos da web. Os quatro jornais analisados se propuseram a ir atrás da notí-

cia antes de colocá-la nas páginas. 

Respondendo aos objetivos desta pesquisa de compreender e iden-

tificar os critérios de noticiabilidade, fica claro que o jornalismo ainda segue 

escolhas pré-concebidas do que é importante e noticiável. Estes critérios se 
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tornam essenciais na medida em que filtram o conteúdo que será veiculando, 

fazendo uma espécie de escolha para o seu leitor. Quanto à responsabilidade 

social, questiona-se qual o jornalismo que se pretende ser feito a partir do mo-

mento em que a empresa preza apenas a proposta que seu veículo tem. Cer-

tamente esta última escolha está diretamente com a questão mercado lógica, 

mas há nela uma reflexão de como as coisas são enxergadas pelo jornalismo 

que se faz hoje pelos grandes veículos de mídia impressa do país 

Nos jornais da amostra, em sua maioria, a veiculação foi utilizada 

com um modo de destilar concepções político-partidárias da própria linhagem 

editorial dos mesmos. Ao jornal considerado de classe popular, restou tentar 

dar ao seu público o máximo de informações válidas e de serviço possíveis.  

A ideia deste trabalho é de que ele possa servir como ponto de par-

tida para outras reflexões a respeito da temática. O futuro do programa, afinal 

de contas, ainda é algo incerto e que pode vir a ser pauta para muitas reporta-

gens a respeito. E o jornalismo, enquanto existir na forma como se conhece 

hoje, terá o dever e o desafio de noticiar sempre com o máximo de clareza 

possível, ouvindo todos os lados e sem juízo sob seu público leitor, qualquer 

assunto que seja de importância para a sociedade. 
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APÊNDICE A – MEMÓRIA 
Fiquei pensando algum tempo se deveria ou não escrever nesta 

monografia algo sobre minha história com o programa Bolsa Família. Uma pro-

vocação de minha orientadora, Maria Helena Weber, colocou-me esta reflexão 

e resolvi transcrever ao papel. 

Quando penso em Bolsa Família algumas coisas me surgem na 

memória. Coisas que vão bem além de um trabalho acadêmico. Lembro que 

éramos quatro irmãos (os caçulas de um total de oito) matriculados na mesma 

escola pública em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre. Um 

dia nos chamaram na secretaria do colégio Clemente Pinto, e, junto com outros 

alunos de baixa renda, recebemos um documento para que os pais compare-

cessem na escola para se cadastrarem em um programa do governo federal. O 

ano eu não me recordo. Apenas sei que eu era criança e que o programa era o 

Bolsa Escola. Embrião do que viria a ser o Bolsa Família. 

Depois deste dia as coisas foram mudando lá em casa. A minha 

mãe, Dona Tuti, que estudou apenas até a quinta série do Ensino Fundamen-

tal, passou a ir ao banco todos os meses. Era até estranho, pois ela nunca ti-

nha possuído uma conta no banco. A mãe mal sabia assinar o nome e dinheiro 

para ela sempre se resumiu naquilo que as patroas pagavam no final da faxina 

do dia. 

Lembro que recebi certo mês um tênis novo e minha irmã uma mo-

chila, e olha que nem era Natal ou aniversário. Tudo muito barato, mas com um 

significado enorme para nós. 

Algumas coisas também começaram a mudar na rotina da família. 

Antes deste benefício, quando chegava próximo ao final do mês, sempre ficá-

vamos sem gás, sem luz e como a mãe dizia constantemente: “tem que espe-

rar teu pai receber pra comprar ‘açúca’”. Eu era criança, mas via que as coisas 

se modificavam aos poucos. Depois do Bolsa Família, raramente ficávamos 

sem ‘açúca’ na hora do café. 

Lembro de quando ficamos sem luz e a mãe usou “dinheiro do go-

verno”, como o pai falava, para pagar a conta. Lembro quando íamos na Lotéri-

ca do centro da cidade e ela comprava até bolacha recheada – um pacote para 

cada um de nós! 
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Acho que o Bolsa Família foi isso: um transformador de nossa rotina 

em vários sentidos. Hoje, mais velha, entendo que sem este programa muito 

provavelmente eu e meus irmãos seríamos vítimas da evasão escolar.  

Ninguém aprende com fome, ninguém aprende sabendo que em sua 

casa cortaram a luz, ninguém presta atenção em aula alguma com a sola do 

tênis furada. Fico pensando agora que se não fosse pelo Bolsa Família, a sexta 

filha do pedreiro com a empregada doméstica provavelmente não seria jornalis-

ta formada pela federal. 

Até pouco tempo antes de ingressar na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, eu ainda era beneficiária do Bolsa Família.  

 São apenas recordações que fazem parte deste trajeto. Obrigada, 

Milena, por oportunizar-me relembrar esta história que me faz entender exata-

mente de onde e vim e para onde quero seguir. 
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ANEXOS 
Anexo A – Folha de São Paulo 
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Anexo B – O Globo 
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ANEXO C – O Estado de São Paulo 
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ANEXO D – Extra 
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