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RESUMO 

 

O plebiscito de 23 de junho de 2016 que culminou na decisão dos britânicos pela saída do 

Reino Unido da União Europeia foi um dos eventos de maior repercussão midiática em 2016 

e 2017. Essa é a primeira vez que um país deixa a União Europeia (UE) desde a sua criação. 

O Brexit representa um acontecimento inédito no cenário mundial e na imprensa internacional 

em função das suas consequências políticas, econômicas e sociais. Baseado nisso, o presente 

trabalho teve como objetivo verificar, de forma quantitativa e qualitativa, como o portal de 

notícias BBC Brasil (British Broadcasting Corporation) cobriu o Brexit no período de 01 de 

junho de 2016 a 30 de junho de 2017, período de um ano que abrange desde o resultado do 

referendo até o início das negociações para que o país britânico deixe o bloco europeu. Além 

da parte introdutória, o estudo contempla: a fundamentação teórica, incluindo a discussão 

sobre os lados a favor e contra o Brexit. Este trabalho também buscou compreender os 

critérios de noticiabilidade, construção de gêneros e formatos jornalísticos, assim como o uso 

de fontes de informação durante a cobertura jornalística. Foram utilizadas como metodologias 

de pesquisa a análise de conteúdo, a partir da análise da cobertura do Brexit por temas, 

gêneros jornalísticos e fontes de informação. Também foi realizada entrevista semiestruturada 

com correspondente internacional da BBC Brasil em Londres. Os resultados dessa pesquisa 

demonstraram que a produção jornalística da BBC Brasil na cobertura do Brexit está 

concentrada em três principais categorias: Política e Relações Internacionais, Economia e 

Negócios e Imigração e Segurança Nacional. Temas a favor dos benefícios de estar na Europa 

e dos avanços trazidos pela legislação europeia ao Reino Unido foram pouco discutidos.  

Ainda, essas publicações estão distribuídas em 3 gêneros e 12 formatos jornalísticos distintos, 

estando a maioria classificada no gênero Informativo e nos formatos reportagem e notícia. 

Com relação às vozes do Brexit foram ouvidas fontes primárias, secundárias, oficiais e experts 

e as matérias examinadas abordaram o tema de forma equitativa, apresentando argumentos 

para os dois lados. 

 

Palavras-chave: Brexit; cobertura jornalística; noticiabilidade; BBC Brasil; Reino Unido; 

União Europeia.  

 

  



  

 

 

 
  

 

ABSTRACT 
 

The referendum of June 23 2016 that culminated in the decision of the British to leave 

European Union was one of the events of greatest media repercussion in 2016 and 2017. This 

was the first time that a country leaves the European Union (EU) since its inception. Brexit 

represents an unprecedented event worldwide and in the international press due to its political, 

economic and social consequences. Based on this, the present work aimed to verify, in a 

quantitative and qualitative way, how the British Broadcasting Corporation news website 

(BBC BRASIL) covered Brexit from June 1, 2016 to June 30, 2017. This one year period 

begins with the referendum results until the start of negotiations for Britain to leave the 

European bloc. Besides the introductory part, the study contemplates: the theoretical 

foundation, including the discussion on both sides of Brexit. This work also aimed to 

understand the criteria of newsworthiness, construction of genres and journalistic formats, as 

well as the use of sources of information during journalistic coverage. The content analysis 

was used as research methodologies, based on the analysis of Brexit coverage by themes, 

journalistic genres and information sources. There was also a semi-structured interview with 

one of BBC Brazil's international correspondent in London. The results of this research have 

shown that BBC News coverage of Brexit is concentrated in three main categories: Politics 

and International Relations, Economy and Business, and Immigration and National Security. 

Issues in favor of the benefits of being in Europe and the advances made by European 

legislation to the United Kingdom have been little discussed. Still, these publications are 

distributed in 3 genres and 12 different journalistic formats, being the majority classified in 

the Informative genre and in the reporting and news formats. Regarding the voices of Brexit, 

primary, secondary, official and expert sources were heard and the matters examined 

addressed the issue fairly, presenting arguments for both sides. 

 

 

Keywords: Brexit; news coverage; newsworthiness; BBC Brasil; United Kingdom; European 

Union. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Reino Unido tornou-se membro das Comunidades Europeias (CE) em 1º de Janeiro 

de 1973, depois de um longo período de negociação. A adesão do país à CE nunca foi 

unanimidade. Desde a adesão, as visões pró e anti-Europa prevaleceram em momentos 

diferentes, com apoio majoritário dos partidos políticos que se alternaram no poder. A 

primeira manifestação nacional, conhecida como referendo de adesão às Comunidades 

Europeias, ocorreu em 1975. Na ocasião, dois terços dos eleitores britânicos votaram em 

favor da continuidade do processo de adesão à CE. Nos termos do Tratado de Maastricht, as 

Comunidades Europeias tornaram-se a União Europeia (UE) em 1º de Novembro de 1993, 

passando a representar uma união político-econômica e não somente uma organização 

econômica. 

O que os britânicos não sabiam é que a incerteza sobre a Europa seguiria presente 41 

anos mais tarde. Em 23 de junho de 2016, foi a segunda vez que eles foram convidados a 

votar sobre a presença na UE. Na data, foi realizado um plebiscito para opinar quanto à 

permanência do Reino Unido na União Europeia, decorrente de um acordo em 2015 entre o 

então primeiro-ministro David Cameron e o Partido da Independência do Reino Unido 

(UKIP, na sigla em inglês), para viabilizar a sua candidatura. A decisão mais importante para 

a relação do Reino Unido com o resto da Europa foi acirrada nas pesquisas e nos ânimos. Os 

britânicos chegaram com opiniões divididas e, até a véspera do plebiscito, pesquisas 

apontavam um país “rachado ao meio” entre ficar na UE ou sair do bloco: a mais importante 

delas, do instituto YouGov, dava 44% para a opção de "ficar na UE" e 43% para a opção de 

"sair da UE"
1
. 

A votação contou com a participação de 72% do eleitorado britânico e a apuração dos 

votos válidos revelou, no entanto, que 52% da população britânica era favorável à saída do 

Reino Unido da União Europeia e que apenas 48% dos votantes defendeu a permanência no 

bloco. 

O movimento de saída do Reino Unido da UE tem sido referenciado como “Brexit”, 

uma simplificação dos termos em inglês “British” e “Exit”, que significam “britânico” e 

“saída”, respectivamente. O Brexit representa um acontecimento inédito na política e relações 

internacionais, visto que é a primeira vez que um país deixa a União Europeia desde a sua 

criação. As consequências são políticas, econômicas, sociais e culturais e se estendem para 

                                                           
1
 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36575624  

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36575624
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além das fronteiras britânicas. Para a BBC Brasil, o Brexit e a vitória de Donald Trump são os 

dois eventos de maior repercussão internacional em 2016 – e talvez os mais impactantes dos 

últimos tempos.  

A escolha do tema se deu por afinidades pessoais e profissionais com o assunto, visto 

que ainda jovem tive a oportunidade de morar no Reino Unido e hoje tenho o privilégio de 

poder trabalhar para o governo britânico por meio do time de Comunicação da Embaixada do 

Reino Unido no Brasil. Além disso, sempre tive interesse por disciplinas do Jornalismo e 

aquelas que discutem Política, Comunicação Pública e Sociedade no curso de Comunicação 

Organizacional da Universidade de Brasília. Vejo nesse trabalho uma oportunidade para 

assimilar a prática profissional com a pesquisa acadêmica, além de poder trazer conceitos 

importantes desse estudo para o desempenho de atividades laborais. 

Nesta pesquisa, a discussão da cobertura do Brexit se justifica, pois traz para o meio 

acadêmico, sob a ótica da Comunicação, uma discussão atual de como está sendo noticiado e 

qual significado está sendo dado a um acontecimento de tamanha relevância 

internacionalmente. A escolha pelo website, ou seja, pelo formato online, se justifica pela 

quantidade relevante de conteúdo produzido pelo veículo sobre o tema nesse período (80 

matérias ao todo) e pelo fácil acesso a esse conteúdo por meio eletrônico. 

O período de análise é de 01 de junho de 2016 a 30 de junho de 2017, espaço de um 

ano que abrange desde o resultado do referendo que culminou na saída do Reino Unido da 

União Europeia até o início das negociações para que o país britânico deixe o bloco europeu. 

Tendo em vista esse contexto, esta monografia buscou avaliar, de forma quantitativa e 

qualitativa, a cobertura jornalística do portal de notícias da BBC Brasil
2
 sobre a saída do 

Reino Unido da União Europeia, conhecida como Brexit, e identificar – a partir da cobertura 

midiática – os principais momentos que marcaram esse acontecimento inédito no cenário 

mundial e para a imprensa internacional. 

De forma específica, esta pesquisa objetiva: 

i. Revisar e analisar bibliografia específica sobre o Reino Unido e sobre metodologia de 

análise de conteúdo. 

ii. Identificar os principais momentos que marcaram a saída do Reino Unido da União 

Europeia. 

iii. Levantamento das matérias publicadas referentes à cobertura do Brexit no site da BBC 

Brasil de 01 de junho de 2016 a 30 de junho de 2017. 

                                                           
2
 http://www.bbc.com/portuguese  

http://www.bbc.com/portuguese
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iv. Produzir análise de conteúdo do material selecionado 

v. Realizar entrevista semiestruturada para complementar a análise dos dados 

encontrados 

Além dessa parte introdutória, que contextualiza o tema, especifica os objetivos do 

estudo e destaca sua relevância, o estudo contempla: a fundamentação teórica e discussão 

sobre: o dia em que os britânicos decidiram sair da Europa (Capítulo 1); o jornalismo como 

construção de sentido (Capítulo 2); o jornalismo como instrumento de cidadania (Capítulo 3); 

os resultados, análises e discussão (Capítulo 4) e as considerações finais, incluindo as 

sugestões de novas pesquisas sobre o tema. 
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1. O DIA EM QUE OS BRITÂNICOS DECIDIRAM SAIR DA EUROPA 

 

No dia 23 de junho de 2016 cidadãos da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do 

Norte foram às urnas responder à pergunta “O Reino Unido deve continuar a ser um membro 

da União Europeia ou deve deixar a União Europeia?”. E o Reino Unido votou pela saída da 

União Europeia. O resultado do referendo que culminou no Brexit deixou muitas incertezas 

por seu ineditismo no cenário global. Quais as consequências políticas, econômicas e sociais 

de uma decisão tomada por 72% da população britânica? 

Em 2013, o então candidato a primeiro-ministro, David Cameron, prometeu realizar o 

plebiscito caso vencesse as eleições parlamentares de 2015. Essa foi a sua resposta à pressão 

crescente do Partido da Independência do Reino Unido (UKIP) e, também, do seu próprio 

partido, para que a consulta fosse levada a voto popular.  

Desde junho de 2016, a mídia brasileira noticiou o caso do Brexit e as suas 

decorrências, algumas diretamente relacionadas ao referendo e outras não. São elas: voto pela 

saída; mudanças no governo britânico, incluindo a renúncia do antigo Premiê; especulações 

sobre a possível saída da Escócia do Reino Unido; a formalização da saída britânica do bloco 

europeu; ataques terroristas em Londres e Manchester; antecipação das eleições gerais 

convocadas pela primeira-ministra Theresa May e a consequente perda da maioria 

parlamentar pela chefe de governo.  Os principais acontecimentos pré, durante e pós-Brexit 

podem ser cronologicamente visualizados na linha do tempo abaixo: 
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Figura 1: Linha do tempo do Brexit. Elaboração própria. 

 

1.1.REINO ‘DESUNIDO’ 

É possível levantar argumentos a favor e contra a saída do Reino Unido da UE. Os 

defensores do Brexit argumentam que a participação no bloco tem imputado pressões fortes 

ao país, e que têm trazido resultados negativos como déficit democrático e dispêndios 

financeiros, com risco elevado de comprometer a soberania nacional. Este grupo argumenta 
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que a UE já não é mais a mesma e que tem adquirido controle excessivo sobre a vida 

cotidiana dos cidadãos britânicos.  

Os que são favoráveis à permanência no bloco, por outro lado, alegam que eventuais 

pressões sobre a soberania nacional podem ser compensadas com os benefícios decorrentes da 

atuação dos países em bloco, que perpassa diversos aspectos como política, economia e 

segurança nacional. O grupo contrário ao Brexit argumenta, ainda, que a saída do bloco pode 

representar uma diminuição da influência sobre assuntos internacionais, migração de 

empresas europeias ou internacionais do Reino Unido para outros países, perda de empregos, 

atrasos em investimentos e em legislações para grupos minoritários.  

Ao apresentar o seu posicionamento, o Fundo Monetário Internacional (FMI) afirma 

que “o voto pelo Brexit implica um substancial aumento na incerteza econômica, política e 

institucional, o que deve ter consequências macroeconômicas negativas especialmente em 

economias avançadas europeias3”.  

Charlotte Galpin (2016, apud BBC Brasil), pesquisadora britânica na Universidade de 

Copenhague, aponta que a campanha foi marcada pela dificuldade, em ambos os lados, de 

colocar a discussão em termos concretos, fazendo do medo a principal tática para atrair os 

eleitores: 

A mídia britânica dá pouca importância à política europeia e o tema é pouco 

estudado nas escolas e universidades a não ser em currículos específicos. Então as 

pessoas não sabem como articular os argumentos. (...) Ela aponta uma sondagem 

feita no ano passado pelo instituto Eurobarometer, em que o Reino Unido foi 

considerado o país da União Europeia cujos cidadãos têm o pior nível de 

conhecimento do funcionamento do bloco. As pessoas não sabem discutir levando 

em conta as realidades da União Europeia e acabam sendo atraídas pela campanha 

do medo, cujos argumentos são mais fáceis de entender (BBC BRASIL, 2016).  

 

O Brexit não é um processo trivial e depende de um conjunto de ações e de um debate 

amplo e democrático que discuta e escute todas as suas vozes. Os argumentos que permeiam o 

Brexit vão além das visões partidárias e dos seus aspectos político-econômicos, mas envolvem 

também os aspectos socioculturais e os de desenvolvimento.  

O resultado do plebiscito mostrou, ainda, divisões geográficas e demográficas no 

Reino Unido. Na Inglaterra, por exemplo, Londres votou pela permanência no bloco. Por 

outro lado, a maioria das outras cidades inglesas votou pela saída. A diferença entre as 

gerações também ficou evidente. No grupo entre 18 e 24 anos, 64% votaram pela 

                                                           
3
 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36831000  

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36831000
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permanência na União Europeia. Já no grupo entre 50 e 64 anos, esse percentual foi de 33% e 

entre os eleitores com mais de 65 anos, apenas 35% desejavam permanecer no bloco
4
.  

Guazina e Rothberg (2016) questionam em seu estudo “Avanços e configurações para 

a contribuição de jornalismo à democracia” a participação da mídia na cobertura de pautas 

políticas: 

A pluralidade de pontos de vista e a diversidade de vozes foram representadas na 

cobertura política? Os novos atores sociais têm um espaço em notícias políticas ou 

repetem a agenda tradicional de questões e abordagens negativas em relação à 

política? Novas abordagens - posições ideológicas problemáticas, menos 

tendenciosas ou bastante explícitas - foram cobertas? Ou eles ainda estão focados na 

conduta das elites, as relações entre grupos partidários, folclore político e queixas de 

todos os tipos? (GUAZINA e ROTHBERG, 2016, p. 5, tradução nossa). 

 

As decisões pelo voto do Brexit envolveram, acima de tudo, pessoas: que se sentiram 

ou não representadas nessa disputa; pessoas que tinham aspirações em relação ao seu país e 

que enxergavam oportunidades de mudanças de um lado ou de outro. 

 Fabian Zuleeg, diretor-executivo do centro de estudos European Police Center, 

destaca que o resultado do plebiscito britânico reflete a atual crise da democracia e um 

sentimento de rejeição ao sistema político atual. “As pessoas sentem que têm sido ignoradas 

pelos políticos e que seus verdadeiros problemas não têm sido levados em consideração” 

(apud BBC Brasil, 2016)
5
. Alguns setores da classe trabalhadora também se sentem excluídos 

pela processo de globalização. A comparação com o Brexit já foi sugerida por David Axeirod, 

assessor do ex-presidente americano Barack Obama, em um artigo publicado em junho de 

junho de 2017 (apud BBC BRASIL, 2017). Ele destacou que a globalização e as mudanças 

tecnológicas têm marginalizado milhões de pessoas. A globalização enriqueceu as cidades, 

mas as grandes zonas desindustrializadas e rurais foram deixadas de fora”.  

  

                                                           
4
 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36617121  

5
 http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36625629 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36617121
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2. JORNALISMO COMO CONSTRUÇÃO DE SENTIDO 

 

2.1.A NOTICIABILIDADE DO BREXIT 

Para Traquina (2002) noticiabilidade é um conjunto de critérios e operações que 

fornecem aptidão de merecer um tratamento jornalístico, ou seja, de possuir valor como 

notícia. Os critérios de noticiabilidade são o conjunto de valores-notícia que determinam se 

um acontecimento ou um assunto são suscetíveis de se tornar noticia, isto é, de serem 

julgados como transformáveis em matéria noticiável (apud RODRIGUES, 2014). 

O jornalismo é uma instância social de mediação fundamental que constrói realidades 

sociais e sentidos em torno de pautas políticas. Seu discurso deve ser estudado sob o ponto de 

vista de como ele constrói os sentidos a partir das quais são tomadas decisões. Em sua 

cobertura sobre o Brexit, a BBC Brasil utilizou alguns critérios de noticiabilidade, segundo 

Traquina (2005) e destacado por Rodrigues (2014, p.24) em seu estudo: relevância, onde é 

determinado que o valor-notícia tem a ver com a capacidade do acontecimento ter impacto 

sobre as pessoas ou sobre o país; inesperado, que são acontecimentos que surpreendem a 

comunidade jornalística; notabilidade, onde se entende que acontecimentos visíveis ou 

tangíveis têm mais noticiabilidade, pelo fato de a cobertura jornalística estar mais voltada para 

acontecimentos do que para problemáticas.  

 

2.2.GÊNEROS E FORMATOS JORNALÍSTICOS 

A mensagem transmitida pelo jornalismo perpassa o que se manifesta na escrita. 

Marques de Melo e De Assis (2016) defendem a ideia de que o trabalho jornalístico deve ser 

compreendido a partir de dois estágios complementares: os gêneros e os formatos. E o 

acompanhamento sob aspectos técnicos, culturais, sociais e históricos desses dois estágios 

enriquece a reflexão sobre a produção da atividade da imprensa a que a sociedade tem acesso. 

Segundo os autores, combatendo a ideia, muitas vezes difundida, de que tratar de gêneros e de 

formatos praticados pela imprensa é o mesmo que abordar tão somente as particularidades 

linguísticas e/ou textuais das matérias que a mídia faz circular (MARQUES DE MELO E DE 

ASSIS, 2016, p. 42). 

Seixas (2009) complementa ao afirmar que o conhecimento mais profundo dos 

elementos que constituem as composições discursivas da atividade jornalística pode implicar 

em maior conhecimento sobre a própria prática da profissão. A identificação de gêneros e 

formatos jornalísticos é um processo dinâmico, que deve ser acompanhado com o 
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aprimoramento da atividade, o surgimento de novas mídias e sua hibridização. A autora atenta 

que alguns gêneros podem acabar, outros podem aparecer, assim como alguns se transformam 

e outros se mantêm. 

Uma definição de gênero e formato jornalístico é proposta por Marques de Melo e De 

Assis: 

Tabela 1: Definição de gênero e formato jornalístico. Adaptado de MARQUES DE MELO e DE ASSIS, 2016. 

Gênero jornalístico Formato jornalístico 

Classe de unidades da Comunicação que 

agrupa diferentes formas e espécies de 

transmissão e recuperação de informações da 

atualidade, por meio de suportes mecânicos 

ou eletrônicos (mídia). Duas características 

básicas definem um gênero: sua aptidão para 

agrupar diferentes formatos – todos com 

caracteres comuns, embora diferentes entre si 

– e sua função social. 

Construção da informação transmitida pela 

Mídia, por meio do qual a mensagem da 

atualidade preenche funções sociais. Nessa 

construção são incluídos aspectos textuais e, 

também, procedimentos e particularidades 

relacionados ao modus operandi de cada 

unidade. Os aspectos definidores de um 

formato também se manifestam na superfície 

dos veículos, como, por exemplo, na 

assinatura ou, ainda, na condução dos 

argumentos. 

 

2.3.FONTES DE INFORMAÇÃO 

“Sua visão sobre determinado acontecimento está mediada pelos “óculos” de sua 

cultura, sua linguagem, seus preconceitos. E, dependendo do grau de miopia, a lente de 

aumento pode ser direcionada para seus próprios interesses” (PENA, 2005, p.57). A consulta 

a fontes, promotoras de notícias, e o questionamento de pessoas faz parte do trabalho 

jornalístico de apuração. Jornalistas recorrem a fontes de informação para estabelecerem 

conexões e analisarem a complexidade do que está sendo apresentado. 

Fontes de informação são fundamentais para ajudar na interpretação, tradução e 

especialização do que está sendo retratado. Para confirmar essas informações e dar 

credibilidade à notícia, são utilizadas pessoas capacitadas ao que está sendo dito, que são 

chamadas de fontes (SANTOS, 2016, p. 25). “Poucas matérias originam-se integralmente da 

observação direta. A maioria contém informações fornecidas por instituições ou personagens 

que testemunham ou participam de eventos de interesse público” (LAGE, 2014, p. 49, apud 

SANTOS, 2016, p. 25). 

 

2.3.1. Classificação das fontes 

Para cada produção jornalística, existe um foco e um determinado tipo de fonte será 

escolhida para fundamentar aquela apuração. As informações jornalísticas, em seus gêneros e 
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formatos, são dinâmicas e plurais, e a escolha da correta fonte de informações é feita com 

base naquilo que é ou deve ser relevante para o público da mensagem. 

Para os diversos tipos de fontes existentes, Lage (2001, apud SANTOS, 2016) sugere 

uma classificação em três grandes grupos: 

 

 

Tabela 2: Classificação das fontes de informação. Adaptado de LAGE, 2001, apud SANTOS, 2016 

Classificação Descrição 

Oficial, oficiosa e 

independente 

As fontes oficiais tem ligação com o Governo, sindicatos e 

organizações. A oficiosa possui o mesmo vínculo, porém não 

está autorizada a falar, o que geralmente ocorre em 

conversas/entrevistas em off. E a independente é a que não 

tem nenhum tipo de relação de poder. 

Primárias e secundárias 

As fontes primárias são as que trazem o essencial do texto 

jornalístico. A partir dessas informações é que vai ser possível 

fundamentar a matéria. Com ela é possível encontrar o 

essencial para uma produção, como fatos versões e números. 

As fontes secundárias contextualizam, interpretam, analisam, 

comentam ou complementam um conteúdo jornalístico 

produzido a partir de uma fonte primária. Com ela, também é 

possível o repórter repercutir o assunto retratado. 

Testemunhas e experts 

Tudo que ocorre e possui testemunhas. A fonte testemunhal 

desempenha o papel de “portadora da verdade”, desde que 

relate exatamente como foi ocorrido. 

A fonte expert ou também como conhecida como 

especializada, fala com domínio sobre o assunto proposto, tem 

conhecimento específico. Geralmente está relacionada com 

uma área de atuação. 

 

É inegável a influência que uma fonte de informação pode exercer na produção noticiosa e na 

decisão jornalística. Por exemplo, uma fonte pode ser capaz de determinar desde a abordagem 

de uma matéria, seu tom e relevância, até mesmo a definição de seu título. Para Lopes et al. 

2011 existe uma correlação positiva entre o grau de proatividade e profissionalização das 

fontes em uma matéria e a sua preponderância no agendamento e cobertura dos assuntos pela 

mídia. Lage (2001, apud SANTOS, 2016), por outro lado, alerta para fontes que preservam 

interesses estratégicos e políticas duvidosos, para beneficiar grupos dominantes, por 

corporativismo, militância ou em função de lutas internas pelo poder.  



  

19 
 

 
  

 

3. JORNALISMO COMO INSTRUMENTO DE CIDADANIA 

 

Entre os diversos tipos de fontes de informação, as fontes oficiais são tidas como as 

mais confiáveis e os dados que propõem são normalmente tomados como verdadeiros. Santos 

(2016) cita em seu artigo o autor Aldo Schmitz que menciona que essas são as fontes que a 

mídia mais gosta, pois “emitem informações aos cidadãos e tratam essencialmente do 

interesse público” (SCHMITZ, p.9, apud SANTOS). 

Sem informação o cidadão não pode exercer plenamente a participação política nem 

defender seus direitos. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo XXI, 

todo ser humano tem direito de acesso ao serviço público em seu país. Isso inclui acesso à 

informação pública, que é aquela produzida ou acumulada pela Administração Pública ou por 

pessoa física ou privada decorrente de vínculo com a Administração Pública. Para Kunsch 

(2012, p. 15), é importante que os órgãos públicos dediquem à comunicação a importância 

merecida como meio de interlocução entre informação pública e a sociedade, em defesa da 

cidadania. 

Para Geraldes e Sousa (2015), a comunicação pública é um tripé entre Estado, 

sociedade e governo, cada um com seu papel a desempenhar. A comunicação pública é a 

interlocução possível, aberta, livre e igualitária entre os cidadãos e o Estado, de forma a 

promover o debate racional sobre os temas de interesse público. O jornalismo, ao traduzir e 

interpretar informações de utilidade pública e interesses coletivos, cumpre seu papel essencial 

na democratização da comunicação.  

 

3.1.A COBERTURA DO BREXIT PELA BBC BRASIL 

Duarte (2007) apresenta a imprensa como uma das múltiplas formas de fortalecer 

interlocuções. O autor destaca seu papel como instrumento de Comunicação Pública: 

A imprensa, além de formar a instância midiática da comunicação pública, é um ator 

privado. Assim, adota características de arena da comunicação pública, de ator 

social, de público dos interessados no debate e de instrumento destes públicos. Para 

qualificação do relacionamento e da exposição podem ser utilizadas entrevistas, 

releases, artigos, coletivas, sensoriamento de mídia, banco de dados, media 

trainings, salas de imprensa, guia de fontes, glossários, manuais e eventos dirigidos 

etc (DUARTE, 2007, p.6) 

 

Nesse cenário, foi escolhido como objeto de pesquisa neste estudo, o portal de notícias 

da British Broadcasting Corporation - BBC, que é uma empresa pública de comunicação 

britânica e, com seu caráter de comunicação pública, assume a perspectiva cidadã na 

https://pt.wikipedia.org/wiki/British_Broadcasting_Corporation
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comunicação envolvendo temas de interesse coletivo possui especificidades no que diz 

respeito à produção jornalística. 

A BBC é referência informativa dentro e fora do Reino Unido. Segundo o portal de 

notícias El País Brasil6, para os britânicos, a BBC é o lugar em que se encontra a nação, um 

símbolo da democracia que se manteve firme contra as tentativas de interferência 

governamental, colocando em primeiro lugar seu compromisso com o serviço público.  

Em nota pública7, a Frente em defesa da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e da 

Comunicação Pública destaca que a BBC é uma empresa pública de comunicação modelo, 

pois possui mecanismos importantes como o Conselho Curador (órgão com representação da 

sociedade e dos trabalhadores), a Ouvidoria e a proteção do mandato do diretor-presidente, 

impedindo que este seja trocado a partir de cada mudança do Executivo. Ainda, a Frente 

afirma que a BBC respeita os princípios legais que zelam pela autonomia, fazendo com que 

seu público acredite na democracia e na diversidade de vozes. 

A BBC atua no Brasil desde 1938 e em 2017 completou 79 anos de existência. O 

início do serviço de notícias em português, em 14 de março de 1938 é decorrente de uma fase 

de intenso crescimento da BBC na Grã-Bretanha, onde a rede era detentora do monopólio da 

rádio e ouvida por quase toda a população britânica. A origem da BBC Brasil foi marcada por 

uma notícia que mostrava o caminho que o mundo percorria na época em direção ao que seria 

a Segunda Guerra Mundial. São quase oito décadas de produção jornalística da BBC em 

português para ouvintes, espectadores e internautas brasileiros. “Ao ser criado, o serviço da 

BBC em português era apenas uma pequena parte da equipe de meia dúzia de jornalistas 

responsáveis pelos programas enviados para toda a América Latina” (BBC Brasil, 2011).  

Atualmente a BBC Brasil cresceu e conta com escritório na capital de origem, 

Londres, e em São Paulo, além de correspondentes em Brasília, Rio de Janeiro e Washington 

e outros diversos colunistas pelo mundo. O site de notícias da BBC Brasil existe desde 1999 e 

cresce a cada ano, com a produção de conteúdo jornalístico próprio e, também, para outros 

portais de notícias brasileiros. Hoje, a BBC Brasil investe na produção multimídia, com 

reportagens em texto, áudio e vídeo.  

Dalpiaz (2011) destaca em seu estudo as rotinas e critérios de noticiabilidade da 

produção jornalística da BBC: 

                                                           
6
 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/17/opinion/1437153472_999823.html  

7
 Disponível em: http://intervozes.org.br/nota-publica-em-defesa-da-empresa-brasil-de-comunicacao-e-da-

comunicacao-publica/  

http://www.bbc.co.uk/
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/17/opinion/1437153472_999823.html
http://intervozes.org.br/nota-publica-em-defesa-da-empresa-brasil-de-comunicacao-e-da-comunicacao-publica/
http://intervozes.org.br/nota-publica-em-defesa-da-empresa-brasil-de-comunicacao-e-da-comunicacao-publica/
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Embora o Brasil não esteja presente cotidianamente na pauta produtiva do veículo, a 

audiência brasileira é objeto norteador da produção noticiosa. As rotinas produtivas 

da BBC - integrando as redações em tempo real e a partir de territórios distantes - 

resultam em articulações de fontes e representações de diversas partes do mundo. 

Outra característica específica da BBC é o material jornalístico contextualizado 

(DALPIAZ, 2011, p. 230). 

 

No que se aplica à cobertura do Brexit pela BBC, destacam-se os valores editoriais da 

precisão na abordagem dos temas assim como na apresentação de evidências; a 

imparcialidade que se retrata por meio de uma ampla diversidade de opiniões; a integridade e 

independência editorial ao produzir reportagens de relevância que promovam o debate na 

sociedade; a consideração, tendo em conta os apresentadores, as fontes, os entrevistados e o 

público (BORGES, 2008, p.154).  

Nesta pesquisa, a BBC foi escolhida como objeto de análise porque é um veículo 

público britânico de comunicação, com credibilidade e que trabalha com ferramentas 

multimídia para a produção de notícias. Segundo o ranking da Organização Top 10+
8
, em 

2013 a BBC era considerada a oitava maior emissora de TV do mundo, sendo referência 

devido a sua reputação e integridade tanto dentro do Reino Unido quanto fora. Sua 

credibilidade é motivo de orgulho dos britânicos. Interessa analisar a cobertura de um 

acontecimento britânico de repercussão mundial, o Brexit, para o serviço brasileiro, a BBC 

Brasil.  

 

3.2.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: ANÁLISE DE CONTEÚDO E 

ENTREVISTA 

O presente estudo é estruturado em duas principais etapas. Na primeira etapa, além da 

parte introdutória, que contextualiza o tema, especifica os objetivos e o objeto do estudo e 

justifica a sua relevância, a pesquisa tem por foco a revisão bibliográfica a respeito de análise 

de conteúdo; gêneros e formatos jornalísticos; fontes de informação e comunicação pública. A 

pesquisa traz também a retrospectiva histórica da decisão da população britânica de deixar a 

União Europeia. 

A segunda etapa do trabalho consiste em avaliar a partir de métodos quantitativos e 

qualitativos a cobertura jornalística do portal eletrônico da BBC Brasil sobre o Brexit no 

período de 01 junho de 2016 a 30 de junho de 2017. A justificativa para iniciar o período de 

análise em junho de 2016 é a data do referendo que culminou na decisão do Brexit. Já em 

                                                           
8
 Disponível em: http://top10mais.org/top-10-maiores-emissoras-tv-mundo  

http://top10mais.org/top-10-maiores-emissoras-tv-mundo
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junho de 2017 começaram, de fato, as negociações da saída do país da União Europeia (um 

ano depois).  

A avaliação da pesquisa acontece a partir do método da Análise de Conteúdo (AC) das 

matérias publicadas no site da BBC Brasil no período indicado. Para complementar o estudo 

foi realizada entrevista semiestruturada com o repórter Pablo Uchoa, correspondente da BBC 

em Londres. Três grupos de perguntas, que serviram como roteiro-base, foram enviados por 

e-mail: 

1. Como foi a sua participação cobrindo o Brexit? 

2. No período de junho de 2016 a junho de 2017, ou seja, desde quando saiu o 

resultado do referendo e quando, de fato, começaram as negociações da saída do 

Reino Unido da UE, como funcionou a cobertura da BBC Brasil sobre o Brexit? 

Você tinha alguma orientação editorial específica? E como eram definidas as 

pautas? 

3. Houve alguma mudança de orientação na cobertura de pautas do Brexit depois de 

anunciada a antecipação das eleições gerais no UK e o início do período em que 

legislação britânica estabelece que o Executivo não pode fazer anúncios relevantes 

nem utilizar recursos públicos para defender seus pontos de vista (Purdah)? 

 

Com relação ao levantamento das matérias para análise do conteúdo, foi selecionada 

uma população de 80 matérias publicadas com temas relacionados ao Brexit no período 

indicado. A seleção das matérias foi feita a partir de consulta à página da BBC Brasil na 

internet9. A busca foi feita a partir de palavras-chave como “Brexit”, “saída do Reino Unido” 

e “União Europeia” no buscador do próprio sítio eletrônico.  

 

Figura 2: Ferramenta de busca da home page da BBC Brasil 

Laurence Bardin (2011) em seu livro Análise de Conteúdo indica que a técnica, que 

leva o mesmo nome de sua obra, aplicada nos Estados Unidos, entre 1940 e 1950, surgiu da 

necessidade de objetivar pesquisas a partir de um método empírico. A autora destaca o papel 

da AC como um instrumento de análise das comunicações:  

                                                           
9
 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese  

http://www.bbc.com/portuguese
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A técnica de análise do conteúdo surgiu pelas necessidades no campo da sociologia 

e na psicologia. Tal acontecimento ficou marcado pela sistematização das regras e o 

interesse pela simbólica política, entre 1940 e 1950 nos Estados Unidos; pelo 

alargamento das aplicações da técnica a diferentes contextos e pelo surgimento de 

novas problemáticas no campo metodológico, entre 1950 e 1960; e, devido aos três 

fenômenos que afetaram as investigações e as análises de conteúdo: o recurso de 

computador, os estudos sobre comunicação não verbal e os trabalhos linguísticos, de 

1960 até a atualidade. (...) estudos sobre análise do conteúdo visavam incidir em 

diferentes fontes de dados, são elas: material jornalístico, discursos políticos, cartas, 

publicidades, romances e relatórios oficiais. Nessa fase preocupava-se com a 

objetividade nas análises, superavam-se as incertezas e o enriquecimento das leituras 

(BARDIN, 2011, apud SANTOS, 2012, p. 383).  

 

Para Lozano (1999, apud Barros e Duarte, 2005) a Análise de Conteúdo se baseia em 

um conjunto de procedimentos que se aplica da mesma forma a todo conteúdo analisável. Ela 

permite que diferentes pessoas, aplicando em separado as mesmas categorias às mesmas 

amostras de mensagens, podem chegar às mesmas conclusões. Para Santos (1997, apud 

Borges e Rodrigues, 2017) a AC é um dos métodos mais eficientes para levantar informação 

dada a sua excelente capacidade de fazer interferências sobre aquilo que ficou impresso ou 

gravado.  

Neste estudo, a Análise de Conteúdo é aplicada segundo o esquema categorial-

temático de Bardin (1998, apud Barros e Duarte, 2005) por meio de pré-análise, exploração 

do material e tratamento dos resultados. O modelo se desenvolve nas seguintes etapas: 

i. Organização da análise; 

ii. Codificação
10

; 

iii. Categorização
11

; 

iv. Inferência
12

; 

De forma analítica, a primeira etapa do modelo, organização da análise, e coleta dos dados 

acontece da seguinte forma: 

1) Consulta à bibliografia específica e definição da metodologia de trabalho. 

2) Levantamento das matérias publicadas referentes à cobertura do Brexit no portal BBC 

Brasil no período de 01 de junho de 2016 a 30 de junho de 2017. 

3) Categorização dos dados levantados em agrupações de assuntos pré-definidos. 

                                                           
10

 A codificação consiste na construção de categorias a partir da enumeração e agregação. Ou seja, os dados são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades. A unidade de registro pode ser um tema, uma palavra 

ou uma frase.  
11

 A categorização implica a construção de critérios e a classificação dos dados em conjuntos (agregação) a partir 

deles. São rubricas ou classes que reúnem elementos de características comuns. Os critérios podem ser 

semânticos (tema), sintático (verbo, adjetivo ou pronome), léxico (sentido e significado das palavras - antônimo 

ou sinônimo) e expressivo (variação na linguagem e na escrita).   
12

 A inferência é a interpretação dos dados a partir dos contextos de análise. Ela é trabalhada a partir de pólos de 

comunicação (receptor, emissor, mensagem e canal).  

about:blank
http://www.intercom.org.br/sis/eventos/regional/resumos/R54-0085-1.pdf
http://www.intercom.org.br/sis/eventos/regional/resumos/R54-0085-1.pdf
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Já a segunda etapa, a codificação dos dados, acontece a partir da agregação nas seguintes 

categorias de assuntos: 

 

Tabela 3: Categorias de assuntos pré-definidas para análise de conteúdo. Elaboração própria. 

Categorias de assuntos referentes ao Brexit 

Política e Relações Internacionais 

Economia e Negócios 

Imigração e Segurança Nacional 
 

Para a classificação de uma determinada matéria em uma das três categorias de temas pré-

definidas acima, observou-se se determinados conteúdos foram abordados nas publicações:  

I) Política e Relações Internacionais:  

a. Política de direita ou esquerda;  

b. Soberania nacional;  

c. Nacionalismo;  

d. Eleições; 

e. Parlamento britânico. 

II) Economia e Negócios 

a. Comércio 

b. Balança comercial; 

c. Bolsa de valores; 

d. Mercado de trabalho;  

e. Livre comércio;  

f. Importações e exportações. 

III) Imigração e Segurança Nacional 

a. Controle de fronteiras; 

b. Mercado de trabalho (ocupação de vagas por imigrantes);  

c. Xenofobia; 

d. Terrorismo. 

 

Na perspectiva da análise do conteúdo, as categorias são vistas como rubricas ou 

classes que agrupam determinados elementos reunindo características comuns. No processo 

de escolha das categorias deste estudo adotou-se critério semântico (temas). A codificação, ou 

seja, a construção de critérios e a classificação dos dados para a terceira etapa – categorização 
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- teve também como base as seguintes premissas: a pertinência (as categorias deveriam estar 

adaptadas ao material de análise escolhido), a objetividade e fidelidade (as diferentes partes 

de um mesmo material analisado devem ser codificadas da mesma maneira) e a produtividade 

(um conjunto de categorias é considerado produtivo quando oferece resultados férteis) 

(BARDIN, 2010). Neste estudo considerou-se a possibilidade de inclusão mútua, ou seja, um 

elemento pode ser classificado em duas ou mais categorias simultaneamente.  

Na última etapa - inferência - busca interpretar os dados levantados anteriormente. Ou 

seja, a discussão do conteúdo sob a ótica da Comunicação e de seus polos (receptor, emissor, 

mensagem e canal) a partir da observação dos seguintes elementos e seus desdobramentos em 

cada uma das 80 matérias publicadas pela BBC Brasil no período estudado: 

a. Tema 

b. Gênero jornalístico 

c. Fontes de informação 

Com as categorias já estabelecidas e com o objetivo de padronizar o levantamento de dados 

acima descritos, tabulou-se as informações apuradas de acordo com a tabela
13

 abaixo: 

 

Tabela 4: Tabulação de dados para análise de conteúdo. Elaboração própria. 

1.Tema 

principal 

2.Gênero 

jornalístico 

3.Matéria 

assinada? 

4.Relação 

com 

Brasil? 

5.Palavras do 

título 

relacionadas 

ao Brexit 

6.Fontes 

de 

informação 

7. 

Apresenta 

diversidade 

de fontes 

ou 

posições? 

8. Origem da 

fonte 

Para cada item da tabela, buscou-se preencher com a seguinte informação:  

1) Tema principal: conteúdo principal da matéria (Política e Relações 

Internacionais, Economia e Negócios ou Imigração e Segurança Nacional).  

2) Gêneros e formatos jornalísticos: conforme modelo classificatório de Marques 

de Melo (2009, apud MARQUES DE MELO E DE ASSIS, 2016)
14

. 

3) Assinatura da matéria: se a matéria era assinada ou não pelo repórter (sim ou 

não). 

4) Relação com o Brasil: se a matéria apresentava alguma relação com o Brasil ou 

com brasileiros (sim ou não). 

                                                           
13

 A tabela completa com os resultados encontrados pode ser verificada no Apêndice.  
14

 Disponível em: http://www.redalyc.org/html/698/69845297003/ 

http://www.redalyc.org/html/698/69845297003/
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5) Palavras do título: a partir da presença de termos relacionados ao “Brexit” 

(Britain + Exit), ou seja, de palavras que remetem ao ato de “saída” (plebiscito, 

independência, fora etc) nos títulos das matérias publicadas.  

6) Fontes de informação: quais foram as fontes ouvidas nas matérias. 

7) Apresenta diversidade de fontes ou posições: verificou-se se os dois lados da 

história eram ouvidos? Por exemplo, o lado a favor do Brexit e o lado contra o Brexit? 

(sim ou não).  

8) Origem da fonte.   
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4. RESULTADOS, ANÁLISES E DISCUSSÃO 

 

4.1. 2016: O ANO DO BREXIT 

Limitamos este capítulo à análise das matérias publicadas pelo portal de notícias 

BBC Brasil referente à saída do Reino Unido da União Europeia durante o período de 16 de 

junho de 2016 a 18 de junho de 2017. Considerando os critérios de seleção de amostra e de 

coleta de dados destacados na metodologia desta pesquisa, foram examinadas todas as 

notícias, reportagens, colunas, artigos, cronologias, entre outros gêneros, publicados com o 

tema Brexit pelo portal.  

Ao todo foram publicadas 80 matérias com essa temática, assim distribuídas no 

período de análise, conforme tabela 3: 

 

Tabela 5: Matérias publicadas pela BBC Brasil com o tema Brexit. Elaboração própria. 

Mês/ano Matérias publicadas por mês 

jun/16 28 

jul/16 11 

ago/16 0 

set/16 2 

out/16 2 

nov/16 7 

dez/16 2 

jan/17 4 

fev/17 1 

mar/17 12 

abr/17 2 

mai/17 1 

jun/17 8 

 
80 

 

 

Dos números apresentados acima, chama a atenção, inicialmente, a distribuição de 

matérias entre os meses. Como situação especial pode ser destacado o mês de junho de 2016, 

em que 28 matérias foram publicadas, número muito superior a qualquer outro mês do 

período de análise.  
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Se retomarmos a linha do tempo apresentada anteriormente, nota-se que nesse mês 

os britânicos votaram pela saída da União Europeia. O portal BBC Brasil havia ressaltado que 

o resultado do plebiscito foi cercado de suspense até o último momento, já que pesquisas 

apontavam o país rachado ao meio entre ficar na União Europeia ou sair do bloco. Portanto, 

não só o cidadão comum, mas especialistas, analistas, pesquisadores e o mercado 

internacional foram pegos de surpresa pelo voto popular. “Os mercados financeiros, que na 

véspera vinham mostrando uma aposta na permanência do Reino Unido na UE, sofreram um 

forte impacto com o resultado, com a queda da libra ao menor patamar em relação ao dólar 

desde 1985
15

” (BBC Brasil, 2016).  

Para a BBC Brasil, o Brexit e a vitória de Donald Trump são os dois eventos de 

maior repercussão internacional em 2016 – e talvez os mais impactantes dos últimos tempos – 

o que justifica a importância dada pelo jornalismo a este acontecimento neste período.  

 

Outro mês com destaque e muitas publicações foi março de 2017, com 12 matérias 

no total. Esse foi o mês da assinatura do Artigo 50 do Tratado de Lisboa e o período de início 

da transição das negociações para a saída definitiva do país britânico da UE. Esse processo 

pode levar até dois anos, salvo acordo de extensão do prazo com os outros membros do bloco.  

 

4.2.O BREXIT POR TEMAS 

Tendo por base a Análise de Conteúdo e o esquema categorial-temático de Bardin 

descrito nos procedimentos metodológicos escolhidos para análise desta pesquisa, retomamos 

as categorias de temas e conteúdos: 

1. Política e Relações Internacionais:  

a. Política de direita ou esquerda;  

b. Soberania nacional;  

c. Nacionalismo;  

d. Eleições; 

e. Parlamento britânico. 

2. Economia e Negócios 

a. Comércio 

                                                           
15

 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36613880  

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36613880
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b. Balança comercial; 

c. Bolsa de valores; 

d. Mercado de trabalho;  

e. Livre comércio;  

f. Importações e exportações. 

3. Imigração e Segurança Nacional 

a. Controle de fronteiras; 

b. Mercado de trabalho (ocupação de vagas por imigrantes);  

c. Xenofobia; 

d. Terrorismo. 

 

Para a categorização das matérias, ou seja, a sua classificação em uma das categorias 

de temas acima, ela deve ser pertinente à classe, objetiva, fiel e produtiva
16

. Uma matéria 

pode estar inclusa em mais de uma categoria. Os resultados encontrados estão apresentados 

nos gráficos 1 e 2 abaixo:  

 

Gráfico 1: Matérias referentes ao Brexit por tema. Elaboração própria. 

 

                                                           
16

 A codificação, ou seja, a construção de critérios e a classificação dos dados para a terceira etapa – 

categorização - teve também como base as seguintes premissas: a pertinência (as categorias deveriam estar 

adaptadas ao material de análise escolhido), a objetividade e fidelidade (as diferentes partes de um mesmo 

material analisado devem ser codificadas da mesma maneira) e a produtividade (um conjunto de categorias é 

considerado produtivo quando oferece resultados férteis) (BARDIN, 2010).  
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Gráfico 2: Matérias referentes ao Brexit por tema e com tema em comum. Elaboração própria. 

 

Os dados revelam que o tema de maior prevalência entre as matérias publicadas pela 

BBC Brasil referentes ao Brexit é Política e Relações Internacionais, que aparece de forma 

individualizada em 33 das 80 matérias examinadas e, de forma agregada, em 59 divulgações, 

representando cerca de 74% do total examinado. O segundo tópico de maior prevalência é 

Economia e Negócios, que aparece em 36 publicações, correspondendo a 45% do total. O 

tópico Imigração e Segurança Nacional aparece em 25 das 80 publicações examinadas, o que 

representa 31% do total. Dez por cento das publicações examinadas abordaram os três tópicos 

conjuntamente.  

Cabe ressaltar que dentre as três categorias, Imigração e Segurança Nacional é a que 

mais se inter-relaciona com as outras. A partir da leitura das matérias foi observado que ela, 

quando abordada, normalmente é atrelada a algum outro tema como economia, mercado de 

trabalho ou nacionalismo. Xenofobia, intolerância e ódio são discussões também levantadas 

nas pautas de imigração. É interessante destacar que a única vez em que a imigração foi 

tratada como positiva foi na matéria “Frankfurt, a calma metrópole que pode virar sede do 

mercado financeiro europeu pós-Brexit”, em que eles comentam que a com entrada de mão-

de-obra qualificada e muito bem remunerada é provável que aumente a demanda por serviços 

na cidade.  

Ainda que BBC indique que há outros temas que envolvem o Brexit, as discussões são 

sempre centradas nas três principais categorias acima. A temporada pré-plebiscito, por 

exemplo, abordou dois temas majoritariamente, segundo a BBC: imigração e economia: 
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“Preocupações com a imigração e, em especial, com o livre fluxo de cidadãos europeus 

também foram determinantes para a mobilização do eleitorado britânico que votou a favor do 

Brexit
17

”. “As principais questões sobre as quais os eleitores se basearam para votar no 

plebiscito foram economia, defesa, o papel do Reino Unido em assuntos internacionais [...] 

imigração e o controle das fronteiras britânicas
18

” (BBC Brasil, 2016). A reportagem “8 

questões-chave para entender o plano do Reino Unido para o Brexit, a saída da União 

Europeia”
19

, por exemplo,  foi reduzida a três temas: economia, imigração e política.  

 

4.2.1. Os silêncios do Brexit 

Sendo noticiabilidade um conjunto de elementos por meio das quais o aparato 

informativo controla e administra tanto a quantidade quanto o tipo de acontecimento que 

serve de base para a seleção de notícias (WOLF, 2008 apud DA SILVA 2015), os tópicos 

Política e Relações Internacionais, Economia e Negócios e Imigração e Segurança Nacional 

são valores notícias que compõem a noticiabilidade da produção jornalística da BBC na 

cobertura do Brexit. 

A BBC afirma que antes do referendo de 2016, o governo divulgou um relatório sobre 

o processo de uma possível saída da União Europeia que sugeria diversas áreas a serem 

cobertas nas negociações. Entre elas estavam: acesso a agências europeias; Fundos da EU 

destinados a regiões britânicas e agricultores; acesso para os cidadãos britânicos ao Cartão de 

Seguro Saúde Europeu e os compromissos ambientais assumidos pelo Reino Unido como 

parte de várias convenções ambientais da ONU.  

No entanto, o que se observa a partir da leitura das publicações é que a discussão do 

Brexit estava concentrada nas três principais categorias discutidas acima: “Política e Relações 

internacionais”, “Economia e Negócios” e “Imigração e Segurança Nacional”.  

Ainda, o posicionamento inicial do governo na época foi ofuscado pela campanha do 

medo e seus protagonistas, Nigel Farage, líder do Partido de Independência do Reino Unido e 

Boris Johnson, ex-prefeito de Londres e atual Ministro das Relações Exteriores. Para o 

professor Brian Klaas, especialista em Políticas Comparadas e Democracia Global na London 

School of Economics “Muitos eleitores decidiram votar com base em uma mentira: a 

promessa de campanha do “Não” (reconhecida a posteriori como falsa pelos seus promotores) 

                                                           
17

 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37934191 
18

 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36592826 
19

 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38664736  

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37934191
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36592826
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38664736


  

32 
 

 
  

 

de que, com sua vitória, US$ 430 milhões extras seriam injetados no serviço de saúde
20

”. O 

professor acrescenta: “A simples pergunta do referendo, sobre permanecer ou sair da UE, 

envolvia uma série de questões complexas e inter-relacionadas, e dificilmente poderia decidir-

se sobre eles com as informações disponíveis naquele momento e em um período tão 

limitado”.  

 Outros temas que foram citados pela BBC como pertencentes ao cenário do Brexit, 

mas silenciados em seu debate são: 

a) Acessibilidade para deficientes físicos 

b) Leis de proteção ao consumidor 

c) Direitos humanos e legislação trabalhista das mulheres: a legislação 

aprovada pelo bloco gerou diversas mudanças na lei britânica para 

impulsionar, por exemplo, a igualdade salarial, proteção contra 

discriminação racial, sexual, religiosa, por idade e por crenças.  

d) Direitos das minorias 

e) Educação 

f) Cultura 

 

É pertinente também fazer uma comparação entre o que foi replicado pela BBC na 

notícia “Brexit: O plano do governo britânico para a saída do Reino Unido da União 

Europeia” referente ao discurso da primeira-ministra Theresa May em comparação com o 

discurso original. 

Entre os 12 pontos citados pela premiê em seu plano de negociação, a BBC apenas 

destacou: 

1. Manter uma "área de livre circulação" entre o Reino Unido e a Irlanda. 

2. Estabelecer um comércio livre de tarifas com a União Europeia. 

3. Um acordo aduaneiro com o bloco. 

4. Uma continuação "prática" dos acordos para compartilhar inteligência e 

informações policiais. 

5. O "controle" dos direitos de imigração para os cidadãos da União Europeia no 

Reino Unido e para os cidadãos britânicos nos países bloco europeu. 

Ao analisarmos cada ponto, os valores notícias de seleção, identificados nas matérias, 

são os mesmos: economia e comércio; segurança e imigração. Se compararmos com o 

                                                           
20

 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38447192  

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38447192
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38447192
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discurso completo
21

 da primeira-ministra, nota-se que temas como ciência e inovação; viagem 

e direitos trabalhistas foram deixados de lado na publicação: 

1. Certeza e clareza 

2. Controle de nossas próprias leis 

3. Fortalecer a União 

4. Manter a área de viagem comum com a Irlanda 

5. Controle da imigração 

6. Direitos para os cidadãos da UE na Grã-Bretanha e cidadãos britânicos na UE 

7. Proteger os direitos dos trabalhadores 

8. Comércio livre com mercados europeus 

9. Novos acordos comerciais com outros países 

10. O melhor lugar para a ciência e a inovação 

11. Cooperação na luta contra a criminalidade e o terrorismo 

12. Um Brexit tranquilo e ordenado 

 

4.3.ANÁLISE POR GÊNEROS E FORMATOS JORNALÍSTICOS 

Além da classificação por tema, esta pesquisa buscou compreender as mensagens 

jornalísticas abordadas nas matérias da BBC Brasil sobre o Brexit a partir de classificação em 

gêneros jornalísticos. O modelo classificatório adotado para análise foi o proposto por Assis e 

Marques de Melo (2016): 

 

1.Gênero informativo 

1.1. Nota 

1.2. Notícia 

1.3. Reportagem 

1.4. Entrevista 

2.Gênero opinativo 

2.1. Editorial 

2.2. Comentário 

2.3. Artigo 

2.4. Resenha 

                                                           
21

 Disponível em: https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-

the-eu-pm-speech. Livre tradução.  

https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech
https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech
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2.5. Coluna 

2.6. Caricatura 

2.7. Carta 

2.8. Crônica 

3.Gênero interpretativo 

3.1. Análise 

3.2. Perfil 

3.3. Enquete 

3.4. Cronologia 

3.5. Dossiê 

4.Gênero diversional 

4.1. História de interesse humano 

4.2. História colorida 

5.Gênero utilitário 

5.1. Indicador 

5.2. Cotação 

5.3. Roteiro 

5.4. Serviço 

 

Em termos de gênero jornalístico, do total das 80 matérias publicadas com o tema 

Brexit, a amostra inclui 12 tipos de classificações dentro do modelo proposto por Assis e 

Melo, quais sejam:  

a. Análise 

b. Coluna/blog 

c. Cronologia 

d. Dossiê 

e. Enquete 

f. Entrevista 

g. Inglês* 

h. Notícia 

i. Perfil 

j. Reportagem 

k. Vídeo* 

* Classificações de autoria própria, estabelecidas conforme características do formato das matérias. 
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Gráfico 3: Matérias classificadas por gêneros jornalísticos. Elaboração própria. 

 

O gráfico 3 acima, apresenta a distribuição de cada gênero proporcionalmente ao total 

de publicações (80). Os tipos de maior prevalência são reportagem, notícia e cronologia 

correspondendo a 35%, 21% e 13% do total de matérias examinadas. 

 Tanto reportagem quanto notícia, as categorias mais representativas dentre as 

publicações da BBC, segundo o gráfico acima, classificam-se no gênero informativo. As 

matérias da BBC Brasil, de fato, são didáticas e preocupam-se em contextualizar e informar. 

Por exemplo, na matéria “O que é 'Brexit' - e como pode afetar o Reino Unido e a União 

Europeia?”
22

 todas as seguintes perguntas são respondidas: 

1. O que é 'Brexit'? 

2. Qual é a pergunta do referendo? 

3. Por que realizar o plebiscito? 

4. Que consequências teria a Brexit para o Reino Unido? 

5. Que consequências teria a Brexit para a União Europeia? 

 

O gráfico 4 abaixo apresenta quantas matérias são assinadas pelos seus autores.  

                                                           
22

 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36555376 
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   Gráfico 4: Matérias assinadas pelo repórter. Elaboração própria. 

 

Em termos de assinatura, observa-se que 50% das matérias examinadas apresentam a 

assinatura do autor. Ou seja, 40 das 80 matérias foram assinadas.  

 

A fim de complementar as análises anteriores quanto às temáticas e gêneros jornalísticos, 

foram feitas duas análises adicionais. Ambas foram feitas a partir da análise do título das 

publicações.  

São elas: 

a) Relação com o Brasil  

b) Palavras no título 

Na primeira análise, “Relação com o Brasil” foi verificado se as matérias 

apresentavam relação com o país, a partir da presença dos vocábulos “brasileiro” “brasileiros” 

ou “Brasil” em seus títulos ou corpo das matérias. O gráfico 6 apresenta os resultados: 
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   Gráfico 5: Matérias que possuem vínculo com Brasil ou com brasileiros. Elaboração própria. 
 

Nota-se que o foco das pautas da BBC Brasil relacionadas ao Brexit não é voltado ao 

Brasil ou aos brasileiros ou às consequências ao país, ainda que algumas de suas publicações 

(13%) tenham tido esse enfoque. As matérias que fazem relação do Brexit com o Brasil no 

período avaliado são: 

 

1. Crise política e zika enfraquecem poder de influência do Brasil no mundo, 

aponta levantamento 

2. Como o plebiscito sobre saída da UE pode afetar os brasileiros no Reino 

Unido? 

3. Sem Reino Unido na UE, Brasil perde 'fiador' de acordo de livre comércio 

entre bloco e Mercosul 

4. 'Brexit' reflete guinada a extremos e deve forçar reforma da UE para conter 

debandada 

5. 'Nordexit?' - como o Brexit animou movimentos separatistas no Brasil 

6. 'Nunca pensei que ia acontecer comigo', diz brasileiro alvo da xenofobia pós-

Brexit no Reino Unido 

7. Após ajudar a interromper Brexit, brasileiro diz ter recebido ameaças 

8. Para deter avanço do populismo, União Europeia promete mais segurança e 

gastos sociais 

9. Como fica o Brasil no mapa das relações globais pós-Brexit 
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10. Brexit cria paradoxo que pode afetar 'mais de 100 mil brasileiros’ no Reino 

Unido  

 

Na segunda análise, “Palavras no título”, buscou-se verificar dentre todas as 

publicações sobre o Brexit, quais possuíam algum termo que remetesse ao ato de “saída” 

(plebiscito, independência, fora etc) nos títulos das matérias. A partir daí, foi construída uma 

nuvem de palavras para ilustrar os termos que aparecem com mais frequência nos títulos das 

matérias: 

 

Figura 3: Palavras relacionadas ao Brexit mais frequentes nos títulos das matérias. Elaboração própria. 

 

 Conforme evidenciado na imagem, as palavras que prevaleceram nos títulos nas 

publicações foram Brexit, plebiscito e saída. Por outro lado, palavras que remetem 

antagonismo ao ato de saída como “permanência” e “permanecer” tiveram pouca frequência 

nas publicações da BBC, ocasionando pouco destaque na nuvem de palavras. 

Individualmente, Brexit esteve presente em 33 dos 80 títulos das publicações. Ainda, o 

termo esteve presente em outras 6 matérias quando combinado com alguma outra palavra. Por 

exemplo, “Brexit + fim” ou “Brexit + saída” no mesmo título, o que aumentou ainda mais a 

sua frequência. Esse é um indício da força que sigla formada da junção das palavras em inglês 

Britain + Exit possui nos noticiários.  

 

4.4.AS VOZES DO BREXIT 

Com relação às vozes do Brexit, foram ouvidas pela BBC Brasil fontes primárias, 
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secundárias, de experts e oficiais
23

. Com relação a esse último grupo, muitas das fontes 

citadas são reproduções de depoimentos ou pronunciamentos oficiais de autoridades ou 

representantes do governo, o que caracteriza o papel de comunicação pública da organização. 

Entre as autoridades públicas que foram ouvidas estão o ex-primeiro ministro britânico David 

Cameron; a Chanceler da Alemanha, Angela Merkel; o Presidente do Conselho Europeu, 

Donald Tusk; o presidente francês, Emanuel Macron; ministros britânicos e o líder do Partido 

Trabalhista do Reino Unido, Jeremy Corbyn. 

As fontes foram ouvidas, em maioria, nas reportagens e notícias, 19 e 8 vezes, 

respectivamente. Nas reportagens foram ouvidos experts dos institutos de pesquisas eleitorais; 

da Associação Brasileira de Imigrantes (Abras); acadêmicos, advogado e especialistas; o 

diretor-executivo do centro de estudos European Police Center; o ex-embaixador britânico no 

Brasil; o embaixador polonês e o Consulado brasileiro em Londres. Ainda, foram escutados 

imigrantes brasileiros e europeus; e apresentadas diversas declaração via Twitter de cidadãos 

de outros países da Europa: “perdemos o direito de viver e trabalhar em 27 países”.  

 

4.4.1. Origem das fontes 

 
          Gráfico 6: Origem das fontes da BBC Brasil. Elaboração própria. 

 

Em relação à origem das fontes de informação, a distribuição foi relativamente 

equilibrada. A pergunta para essa análise foi: é uma fonte primária? Excluindo-se as matérias 

para as quais a avaliação não é aplicável (41%), pode-se constatar um equilíbrio entre fontes 

primárias (30%) e secundárias (29%). Ao analisarmos esse último grupo, constata-se que 

diversas matérias repercutiram conteúdo jornalístico produzido a partir de outra fonte, como 

                                                           
23

 Conforme modelo de classificação apresentado por Marques de Melo (2009).  
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nos casos de reprodução de pronunciamentos e discursos oficiais citados anteriormente.  

Trinta por cento das fontes das fontes falaram diretamente com a BBC Brasil e são as 

classificadas como primárias. Nesse sentido é interessante destacar que a organização dá voz 

em suas publicações aos especialistas da casa. Em sete matérias publicadas, entre dossiê (1), 

notícias (3), análise (2) e reportagem (1), foram ouvidos editores da BBC, a editora de 

assuntos políticos, um analista e o diretor editorial da organização. As matérias nas quais 

foram ouvidos especialistas da BBC são: 

1. “Plebiscito revela 'Reino Desunido' e fosso entre gerações” 

2. “Trump e Brexit: 5 fatores em comum” 

3. “Brexit: O plano do governo britânico para a saída do Reino Unido da União 

Europeia” 

4. “Como fica o Brasil no mapa das relações globais pós-Brexit” 

5. “O que levou premiê britânica a convocar eleições antecipadas” 

6. “Há tolerância demais com extremismo no Reino Unido, diz premiê após ataque” 

7. “Estratégia de premiê britânica falha e partido Conservador perde maioria”  

 

4.4.2. O período do “Purdah” 

Outra análise pertinente de ser feita com relação às fontes ouvidas é durante o 

“Purdah”. Nesse período o Governo não pode, segundo o Guia
24

 de orientação sobre a 

conduta dos funcionários públicos no período pré-eleitoral, fazer grandes anúncios que 

possam influenciar sondagens ou resultados das eleições ou referendos. O “Purdah” começou 

a partir do momento que a primeira-ministra Theresa May anunciou a antecipação das 

eleições gerais e se estendeu até o dia das eleições, dois meses depois:  

 

 

                                                           
24

 Disponível em: https://www.gov.uk/government/publications/election-guidance-for-civil-servants 

https://www.gov.uk/government/publications/election-guidance-for-civil-servants
https://www.gov.uk/government/publications/election-guidance-for-civil-servants
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Tabela 6: Matérias publicadas pela BBC Brasil durante Purdah. Elaboração própria. 

Matérias publicadas entre abril e junho de 2017 referentes ao Brexit Fontes escutadas 

Premiê britânica convoca eleições gerais no Reino Unido para 8 de 
junho 

n/a 

O que levou premiê britânica a convocar eleições antecipadas 
Editora de Política da BBC; especialistas ouvidos pelo 
jornal britânico The Daily Telegraph  

Do Brexit a Trump: como o Facebook pode estar se tornando 
decisivo em eleições 

Estrategista da campanha do Leave EU  

Há tolerância demais com extremismo no Reino Unido, diz premiê 
após ataque 

Diretor editorial da BBC 

Reino Unido vai às urnas em meio a atentados e montanha-russa 
nas pesquisas 

n/a 

O que é o DUP, partido irlandês que deve garantir continuidade de 
Theresa May como premiê 

George Osborne 

Estratégia de premiê britânica falha e partido Conservador perde 
maioria 

Editora de Política da BBC, Laura Kuessenberg 

O erro de cálculo de Theresa May que levou a vitória com gosto de 
derrota nas eleições 

Ex-jogador inglês e apresentador de TV Gary Lineker 

O que o resultado da eleição britânica significa para o Brexit 
Guy, Verhofsdat, negociador-chefe do Parlamento 
Europeu 

Com apoio menor após eleição, premiê britânica terá de 'suavizar' 
Brexit? 

Presidente francês, Emanuel Macron 

A hegemonia anglo-americana no mundo está ameaçada? n/a 

 

A tabela acima apresenta todas as matérias que foram publicadas pela BBC Brasil 

durante o Purdah: desde o anúncio de antecipação das eleições gerais no Reino Unido pela 

premiê britânica, em 19 de abril, até o dia das eleições, em 8 de junho. Pode-se observar que 

durante o período, de fato, não foram ouvidos representantes do governo britânico como 

fontes oficiais, o que condiz com a orientação aos agentes públicos.  
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4.4.3. Diversidade das fontes: foi apresentado os dois lados do Brexit? 

 

Gráfico 7: Diversidade das fontes da BBC Brasil. Elaboração própria. 

 

Nessa análise foi avaliado se os lados pró Brexit e pró União Europeia foram 

escutados pela BBC Brasil em suas publicações. Ou seja, se foi dada voz a ambos os lados 

dentro do contexto do Brexit. Aproximadamente 71% das matérias examinadas abordaram o 

tema de forma equitativa, apresentando argumentos para os dois lados, enquanto 15% do total 

apresentaram apenas uma das visões. 

É característico em matérias da BBC separar em seções os diferentes pontos de vista 

em um determinado contexto. Por exemplo, alguns subtítulos utilizados em suas matérias são: 

“Como será o processo de saída da União Europeia”, “Como será a reação da Europa”, “E os 

impactos sobre as nações do Reino Unido?”, “Entre aqueles que votaram pela permanência” e 

“Já aqueles que apoiaram o Brexit”. Essa ferramenta facilita a condução da leitura e ajuda o 

receptor a entender a mensagem de forma objetiva.  

Outra característica observada é que mesmo após o resultado do referendo que 

culminou na saída do Reino Unido da União Europeia, as matérias da BBC Brasil 

continuavam revivendo pontos a favor e contra a permanência do país britânico no bloco 

europeu e apresentando diversidade de fontes, pontos pró e contra a permanência.  
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4.5.ENTREVISTA COM CORRESPONDENTE DA BBC BRASIL EM LONDRES 

Para complementar esta pesquisa de forma qualitativa, foi realizada, em 13 de 

novembro de 2017, uma entrevista semiestruturada com Pablo Uchoa, correspondente da 

BBC Brasil em Londres durante a cobertura do Brexit. Três grupos de perguntas, serviram 

como roteiro-base e foram enviados por e-mail para o repórter: 

1. Como foi a sua participação cobrindo o Brexit? 

2. No período de junho de 2016 a junho de 2017, desde quando saiu o resultado do 

referendo e quando, de fato, começaram as negociações da saída do Reino Unido 

da UE, como funcionou a cobertura da BBC Brasil sobre o Brexit? Você tinha 

alguma orientação editorial específica? E como eram definidas as pautas? 

3. Houve alguma mudança de orientação na cobertura de pautas do Brexit depois de 

anunciada a antecipação das eleições gerais no UK e o início do período em que 

legislação britânica estabelece que o Executivo não pode fazer anúncios relevantes 

nem utilizar recursos públicos para defender seus pontos de vista (Purdah)? 

 

O entrevistado apresentou resposta às questões formuladas, destacando os seguintes pontos:  

“Fui o repórter que mais fez a cobertura do Brexit para a BBC Brasil.  Eu apresentei 

Facebook Lives, fiz entrevistas ao vivo, ancorei o boletim de rádio da época, fiz 2-ways para a 

rádio CBN, o UOL e inclusive outras rádios nacionais e escrevi matérias analíticas. Aliás, já 

tinha feito também a cobertura do referendo na Escócia, com matérias especiais feitas de 

antemão e a cobertura lá em Edimburgo. De forma que fiquei meio que por conta desses 

assuntos britânicos na época”.    

Sobre a cobertura de pautas e orientações editoriais, Uchoa destaca que as pautas eram 

100% pensadas a partir das necessidades editoriais da BBC Brasil. “O público brasileiro quer 

saber sobre os efeitos que o Brexit pode ter na economia mundial, no equilíbrio de poderes 

globais, no futuro da Europa e, claro, nos brasileiros imigrantes que moram aqui”. O repórter 

ressalta que a única diretriz que era obrigatória era a de não fazer análises políticas no dia das 

eleições. A consideração feita por Uchoa concorda com o conteúdo publicado pela BBC, visto 

que, segundo levantado, a maioria das matérias publicadas aborda temas econômicos e as 

relações internacionais entre as nações. Também, as matérias publicadas direcionadas ao 

público brasileiro têm em sua maioria focos econômicos ou temas voltados à imigração e 

como o Brexit pode influenciar brasileiros que vivem no Reino Unido. Como exemplos 
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podem ser citadas as matérias “Como o plebiscito sobre saída da UE pode afetar os brasileiros 

no Reino Unido?”, “Sem Reino Unido na UE, Brasil perde 'fiador' de acordo de livre 

comércio entre bloco e Mercosul” e “Como fica o Brasil no mapa das relações globais pós-

Brexit”. 

Com relação ao período do Purdah, Uchoa esclarece que desde novembro de 2016 

está trabalhando para a BBC World News TV, portanto não está mais cobrindo o Brexit, mas 

entende a direção deve ser a mesma: pensar a partir dos questionamentos relevantes para o 

público brasileiro e avaliar as pautas conforme forem relevantes do ponto de vista noticioso.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta monografia buscou avaliar a cobertura jornalística do portal de notícias da BBC 

Brasil sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, conhecida como Brexit, e identificar 

– a partir da cobertura midiática – os principais momentos que marcaram esse acontecimento 

inédito no cenário mundial e para a imprensa internacional. O período de análise é de 01 de 

junho de 2016 a 30 de junho de 2017. Os meses com maior número de matérias publicadas 

foram junho de 2016 e março de 2017. Aconteceu, respectivamente, nesses meses o resultado 

da votação por meio de plebiscito e o início das negociações para que o país britânico deixe o 

bloco europeu.  

De forma geral, a BBC Brasil menciona a pluralidade de temas que envolvem o 

contexto do Brexit, apesar de não aprofundar todos eles. Observou-se a partir da leitura das 

publicações que a produção jornalística e seus critérios de noticiabilidade estão concentrados 

em três principais categorias: Política e Relações Internacionais, Economia e Negócios e 

Imigração e Segurança Nacional. Com um debate centrado em temas negativos, poucas vozes 

falaram a favor dos benefícios de estar na Europa e dos avanços trazidos pela legislação 

europeia ao Reino Unido. Portanto, temas importantes como legislação em benefício de 

deficientes e mulheres; direitos humanos; leis trabalhistas e de proteção ao consumidor, assim 

como legislação ambiental não foram pautas de discussão aprofundada pela BBC Brasil.  

É interessante destacar que a única vez em que o tema imigração – normalmente 

abordado em tom negativo - foi tratado de forma positiva na matéria “Frankfurt, a calma 

metrópole que pode virar sede do mercado financeiro europeu pós-Brexit”, em que se 

comenta que a com entrada de mão-de-obra qualificada e muito bem remunerada é provável 

que aumente a demanda por serviços na cidade. 

As três categorias de temas abordadas acima foram também o foco das campanhas 

durante o período pré-referendo pelos seus “promotores”. O tom dado aos temas normalmente 

era negativo, caracterizando a ‘Campanha do medo’. Pode-se dizer que a população britânica 

votou no Brexit baseada, principalmente, em três temas (Política e Relações Internacionais, 

Economia e Negócios e Imigração e Segurança Nacional) quando, na verdade, o contexto é 

muito mais abrangente. Os “silêncios do Brexit” estiveram presentes desde antes do dia do 

plebiscito até depois da votação.  

No desenvolvimento dessa pesquisa também foram feitas reflexões sobre classificação 

das mensagens jornalísticas a partir da sua categorização em gêneros e formatos. Do total das 
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80 matérias publicadas com o tema Brexit, a amostra incluiu 3 gêneros e 12 formatos segundo 

modelo de classificação proposto para este estudo. Verificou-se que a maioria das matérias 

publicadas se enquadram nos formatos Reportagem e Notícia, logo, são classificadas como do 

gênero informativo. As publicações da BBC são, de fato, bastante explicativas, apresentando 

normalmente todo o histórico e cronologia para que o leitor se situe no contexto dos 

acontecimentos. Além disso, há muitas reportagens especiais, aprofundadas, assinadas pelos 

correspondentes da rede pelo mundo.  

Em complemento à análise de conteúdo proposta, foram estudadas as matérias 

referentes ao Brexit que faziam relação com o Brasil ou com brasileiros. Ao todo, 10 matérias 

atenderam esse propósito. A maior parte das matérias que relacionam o Brexit com o Brasil 

envolvem os temas de Economia, Relações Internacionais ou as consequências do 

acontecimento para os brasileiros que vivem no Reino Unido. O tom das matérias, 

normalmente, é de incerteza, visto que o processo do Brexit ainda está em andamento e os 

desdobramentos dele ainda são incertos por todo o mundo.  

Com relação ao conteúdo das publicações, também foram observadas quantas matérias 

tinham em seus títulos alguma palavra diretamente ligada à temática do Brexit. A partir daí, 

foi construída uma nuvem de palavras para ilustrar os termos que aparecem com mais 

frequência nos títulos das matérias. Entre eles estão: Brexit, saída e plebiscito.  

Com relação às vozes do Brexit, foram ouvidas, em maioria, fontes de informação nas 

reportagens e notícias, 19 e 8 vezes, respectivamente. Entre as matérias publicadas, foram 

ouvidas fontes primárias, secundárias, oficiais e experts. Quanto à diversidade das fontes, foi 

dada voz a ambos os lados dentro do contexto do Brexit. Aproximadamente 71% das matérias 

examinadas abordaram o tema de forma equitativa, apresentando argumentos para os dois 

lados. Nesse ponto podemos fazer uma relação entre as temáticas abordadas e a pluralidade de 

vozes ouvidas pela BBC Brasil. No caso, se houve nas matérias silenciamento das temáticas 

pró-Europa, ou seja, daquilo que o Reino Unido ganhou estando na União Europeia, isso nos 

faz refletir se esse silenciamento não contribui para que a própria BBC assuma um dos lados 

na questão Brexit. É evidente que houve um equilíbrio entre as fontes e que há uma 

pluralidade na cobertura do assunto, mas a partir do momento em que não há um realce das 

coberturas ou daquilo que o Reino Unido ganhou estando na Europa, ficam dúvidas se o 

silenciamento não contribuiu de certa maneira para reverberar certa visão conservadora 

daqueles que são contra a estada do Reino Unido na União Europeia. 
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Citando como exemplo uma matéria que reproduz o discurso da primeira-ministra 

Theresa May como fonte oficial, pôde-se notar que ainda que o conteúdo do discurso 

completo (disponibilizado no site do Governo Britânico) abrangesse temas como ciência e 

inovação; viagem e direitos trabalhistas, esses pontos não foram retransmitidos pela BBC em 

sua matéria, mas somente aqueles relacionados economia e comércio; segurança e imigração. 

A BBC se preocupou em dar voz em suas matérias a diversos especialistas, desde 

centros de estudos a advogados e acadêmicos, transmitindo mais credibilidade em suas 

publicações. A esses especialistas, comumente foram feitas perguntas em suas respectivas 

áreas, conferindo mais especialização e profundidade às matérias. É interessante destacar 

também que a organização dá voz em suas publicações aos especialistas da casa. Em sete 

matérias publicadas foram ouvidos editores da BBC, a editora de assuntos políticos, um 

analista e o diretor editorial da organização. Outro período interessante analisado foi aquele 

que antecedeu o período pré-eleições do novo Parlamento (junho de 2017). Nesse período, 

conhecido como Purdah, o Governo não pode fazer grandes anúncios que possam influenciar 

sondagens ou resultados das eleições ou referendos. Verificou-se que durante o período, de 

fato, não foram ouvidos representantes do governo britânico como fontes oficiais, o que 

condiz com a orientação aos agentes públicos.  

Para complementar esta pesquisa de forma qualitativa, foi realizada entrevista 

semiestruturada com Pablo Uchoa, correspondente da BBC Brasil em Londres durante a 

cobertura do Brexit. Uchoa destacou que as pautas eram pensadas a partir das necessidades 

editoriais da BBC Brasil e que a única diretriz que era obrigatória era a de não fazer análises 

políticas no dia das eleições.  

Como sugestões de estudos futuros, recomenda-se a análise da cobertura jornalística do pós-

Brexit, ou seja, após a saída formal do Reino Unido da União Europeia, prevista para março 

de 2019, com o objetivo de avaliar quais serão as consequências políticas, econômicas e 

sociais do Brexit: no ambiente generalizado de incertezas, houve vencedor ou perdedor?  
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APÊNDICE
25

 

 

Legenda:  

Sigla Significado 

P Política e Relações Internacionais 

E Economia e Negócios 

I Imigração e Segurança Nacional 

 

                                                           
25

 Notícias relacionadas ao Brexit disponíveis no portal de notícias BBC Brasil no período de 01 de junho de 

2016 a 30 de junho de 2017. Classificação por Tema, Gênero e formato jornalístico, Conteúdo e Fontes de 

informação. 
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 Tema  
Gênero e formato 

jornalístico 
Conteúdo Fontes de informação 

Matérias  
Tema 

principal 
Gênero 

jornalístico 
Matéria 

assinada? 

Relação 
com 

Brasil? 
Palavras do título  

Fonte 
primária? 

Diversidade de 
fontes: 

apresenta os 
dois lados? 

Fontes 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-
36548676 

                

Crise política e zika enfraquecem poder de 
influência do Brasil no mundo, aponta 
levantamento 

P Notícia Não Sim n/a n/a n/a n/a 

16/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36555376  

                

O que é 'Brexit' - e como pode afetar o Reino 
Unido e a União Europeia? 

E/P Cronologia Não Não Brexit Não Sim Analistas 

17/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36559655  

                

De imigração a bananas: Os temas-chave (e 
outros nem tanto) do plebiscito britânico 

E/I Reportagem Sim Não Plebiscito n/a Sim n/a 

19/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36575624  

                

'Campanha do medo' e assassinato marcam 
reta final de plebiscito britânico sobre UE 

E/I Reportagem Sim Não Plebiscito Não Sim 
Academia; Institutos de 
pesquisas eleitorais;  

20/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36600879  

                

Como o plebiscito sobre saída da UE pode 
afetar os brasileiros no Reino Unido? 

I Reportagem Sim Sim Plebiscito; saída Sim Sim 
Brasileiro imigrante; 
Associação Brasileira no Reino 
Unido (Abras); imigrantes 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36555376
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36555376
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36559655
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36559655
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36575624
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36575624
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36600879
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36600879
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 Tema  
Gênero e formato 

jornalístico 
Conteúdo Fontes de informação 

Matérias  
Tema 

principal 
Gênero 

jornalístico 
Matéria 

assinada? 

Relação 
com 

Brasil? 
Palavras do título  

Fonte 
primária? 

Diversidade de 
fontes: 

apresenta os 
dois lados? 

Fontes 

europeus 

22/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36592826  

                

O dia em que os britânicos, com apoio de 
Thatcher, decidiram permanecer na Europa 

P Cronologia Não Não Permanecer n/a n/a n/a 

22/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-
36613880  

                

Premiê britânico anuncia renúncia após Reino 
Unido votar por saída da União Europeia 

E/P Cronologia Não Não Saída Não Sim 
Consultoria britânica Global 
Counsel  

24/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36620969  

                

Bolsa e libra despencam após plebiscito: 
Economia britânica vive incerteza e medo de 
recessão 

E Notícia Não Não Plebiscito Não Sim 
Liam Fox, ex-secretário de 
defesa do governo britânico 

24/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36597698  

                

Sem Reino Unido na UE, Brasil perde 'fiador' de 
acordo de livre comércio entre bloco e 
Mercosul 

E Reportagem Sim Sim n/a Sim Sim 
Alan Charlton, ex-embaixador 
do Reino Unido no Brasil; 
Professor de RI na FGV-SP 

24/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36592826
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36592826
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36613880
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36613880
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36620969
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36620969
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36597698
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36597698
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http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36622591  

                

O que 'divórcio' da Groenlândia pode ensinar 
aos britânicos sobre vida fora da UE 

P Cronologia Não Não Divórcio n/a n/a n/a 

24/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36617117  

                

Resultado britânico gera onda de pedidos por 
plebiscitos na UE 

P Notícia Não Não Plebiscito Sim Sim 

Editora da BBC para a Europa; 
Nigel Farage, líder do partido 
de extrema direita britânico 
Ukip; Marine Le Pen (França); 
Geert Wilders, líder anti-
imigração na Holanda; 
diplomatas; presidente do 
Parlamento Europeu e do 
Conselho Europeu; líder do 
partido latino;  

24/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36617020  

                

Reino Unido decide pela saída da UE: o que 
acontece agora? 

E/P Cronologia Não Não Saída n/a Sim n/a 

24/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36609225  

                

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36622591
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36622591
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36617117
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36617117
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36617020
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36617020
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36609225
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36609225
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8 razões pelas quais os britânicos votaram pela 
saída da União Europeia 

E/I/P Cronologia Não Não Saída n/a Sim n/a 

24/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36617121  

                

Plebiscito revela 'Reino Desunido' e fosso entre 
gerações 

P Dossiê Não Não Plebiscito Sim Sim 
Reportagem do Financial 
Times; editor da BBC 

24/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36590188  

                

O papel crucial de Nigel Farage, político que 
nunca chegou ao Parlamento britânico, no 
'Brexit' 

P Perfil Não Não Brexit n/a Sim n/a 

24/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-
36631877  

                

A reação dos jovens pela saída do Reino Unido 
da UE: "perdemos o direito de viver e trabalhar 
em 27 países" 

I Reportagem Sim Não Saída Não Sim 
Declarações via tweets de 
jovens europeus 

25/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36629882  

                

'Pais fundadores' da UE pressionam britânicos 
por saída rápida 

P Notícia Não Não Saída Não Sim 
Líder do governo escocês, 
Nicola Sturgeon 

25/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36617121
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36617121
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36590188
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36590188
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36631877
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36631877
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36629882
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36629882
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http://www.bbc.com/portuguese/brasil-
36627046  

                

Como plebiscito 'uniu' alas radicais da direita e 
da esquerda pelo 'Brexit' 

P Reportagem Sim Não Plebiscito; Brexit n/a Sim n/a 

25/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36625629  

                

'Brexit' reflete guinada a extremos e deve forçar 
reforma da UE para conter debandada 

E/P Reportagem Sim Sim Brexit Não Sim 

Angela Merkel; Fabian Zuleeg, 
diretor-executivo do centro de 
estudos European Police 
Center 

25/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-
36631881  

                

Autonomia, imigração e controle: britânicos 
explicam por que apoiaram saída do Reino 
Unido da UE 

E/I/P Entrevista Não Não Brexit Sim Não 
Eleitores britânicos que 
votaram pela saída 

25/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36633977  

                

O Brexit pode marcar o princípio do fim para a 
União Europeia? 

E/I/P Análise Sim Não Brexit; fim Não Sim 

Pesquisador do Centro de 
Estudos Internacionais de 
Barcelona; Diretor do Centro 
de Estudos sobre União 
Europeia da universidade de 
Miami. 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36627046
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36627046
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36625629
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36625629
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36631881
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36631881
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36633977
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36633977
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26/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36592628  

                

Volta às urnas em apenas seis meses e 
expectativas quanto ao Brexit: a eleição na 
Espanha em três pontos 

P Notícia Não Não Brexit n/a n/a n/a 

26/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-
36636383  

                

A decisão britânica de sair da UE pode ser 
revertida? 

E/P Análise Sim Não Sair n/a Sim n/a 

26/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36634754  

                

Abaixo-assinado recordista pode ter sido 
'sequestrado' por defensores de permanência 
na EU 

P Notícia Não Não Permanência n/a n/a n/a 

26/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36645117  

                

Brexit: os próximos passos em 30 segundos E/P Vídeo Não Não Brexit n/a Não n/a 

27/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36657722  

                

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36592628
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36592628
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36636383
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36636383
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36634754
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36634754
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36645117
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36645117
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36657722
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36657722
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Crucial no Brexit, Nigel Farage ironiza 
parlamentares europeus durante reunião de 
emergência 

P Notícia Não Não Brexit n/a Não n/a 

28/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36625173  

                

'Voltem para casa': relatos de xenofobia 
inundam redes sociais após votação da Brexit 

I Reportagem Não Não Brexit Não Sim 

Políticos britânicos; 
internautas europeus; 
embaixador da Polônia no 
Reino Unido; David Cameron 

28/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36659204  

                

Brexit: quem pode lucrar com a decisão 
britânica de sair da UE? 

E/P Análise Sim Não Brexit Não Sim 
Jornal britânico Financial 
Times; eleitores britânicos 

30/06/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36684312  

                

Intriga, traição e 'anarquia': política britânica 
vive dias de 'Game of Thrones' após votação 
sobre UE 

E/P Reportagem Sim Não Votação Sim Sim Acadêmico Tim Bale 

01/07/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/blog-tim-
vickery-36717403  

                

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36625173
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36625173
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36659204
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36659204
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36684312
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36684312
http://www.bbc.com/portuguese/blog-tim-vickery-36717403
http://www.bbc.com/portuguese/blog-tim-vickery-36717403
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Tim Vickery: Repúdio à imigração no Brexit nos 
força a pensar em uma sociedade mais inclusiva 

E/I Coluna/Blog Sim Não Brexit n/a Sim n/a 

08/07/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36750820  

                

Com Brexit, Reino Unido registra alta acentuada 
nos crimes de ódio 

I Notícia Não Não Brexit n/a Não n/a 

08/07/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-
36720198  

                

'Nordexit?' - como o Brexit animou movimentos 
separatistas no Brasil 

I Reportagem Sim Sim Brexit Sim Não 

Jaques Ribemboim, professor 
universitário, autor do livro 
Nordeste Independente; 
George Oliver, autor do livro A 
Parte e o Todo 

09/07/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36780922 

                

May pode ser a Merkel do Reino Unido? P Análise Sim Não n/a n/a Sim n/a 

13/07/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36768611  

                

Nova Thatcher? Quem é Theresa May, a nova 
primeira-ministra do Reino Unido 

I/P Perfil Não Não n/a n/a Sim n/a 

13/07/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36750820
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36750820
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36720198
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36720198
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36768611
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36768611
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http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36790653  

                

'Nunca pensei que ia acontecer comigo', diz 
brasileiro alvo da xenofobia pós-Brexit no Reino 
Unido 

I Entrevista Sim Sim Brexit Sim Sim 
Paulista, jornalista e professor 
Danilo Venticinque 
(Southampton) 

14/07/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
36795543  

                

De Hillary 'enfermeira de hospício' a Putin 'elfo 
doméstico': os insultos internacionais de Boris 
Johnson 

P Notícia Não Não n/a Sim Não 
Chanceler francês Jean-Marc 
Ayrault 

14/07/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/blog-tim-
vickery-36850456  

                

Tim Vickery: Cerimônia de abertura dissipou 
mau humor de londrinos em 2012; Rio repetirá 
a história? 

E Coluna/Blog Sim Não n/a n/a Sim n/a 

22/07/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-
36845613  

                

Por que os 'milennials' são os que mais perdem 
com a saída do Reino Unido da UE 

E Reportagem Sim Não Saída Sim Não Economistas; jovens europeus 

22/07/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-
36880626  

                

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36790653
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36790653
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36795543
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36795543
http://www.bbc.com/portuguese/blog-tim-vickery-36850456
http://www.bbc.com/portuguese/blog-tim-vickery-36850456
http://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-36845613
http://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-36845613
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36880626
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36880626
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As cidades-fantasma da Polônia que esperam 
reviver graças ao Brexit 

E/I Reportagem Sim Não Brexit Sim Sim 
Especialista em integração 
europeia na Universidade de 
Varsóvia 

24/07/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
37365131  

                

Em 1ª cúpula sem Reino Unido, UE discute 
imigração, nacionalismos e risco de 
fragmentação 

I/P Reportagem Sim Não n/a Não Sim 
Presidente do Conselho 
Europeu, Donald Tusk 

16/09/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/aprenda-
ingles-37409885  

                

Presidente da Comissão Europeia alerta para 
falta de cooperação na UE 

E Inglês Não Não n/a Não n/a 
Presidente da Comissão 
Europeia 

19/09/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
37648497  

                

Escócia dá 1º passo rumo a novo plebiscito 
sobre independência: Entenda o que isso 
significa 

E/P Cronologia Não Não 
Plebiscito; 

independência 
n/a Sim n/a 

13/10/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
37702329  

                

Brexit: 4 meses após plebiscito, britânicos ainda 
não sabem como será a vida fora da União 
Europeia 

E/I/P Análise Não Não 
Brexit; plebiscito; 

fora 
n/a Sim n/a 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37365131
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37365131
http://www.bbc.com/portuguese/aprenda-ingles-37409885
http://www.bbc.com/portuguese/aprenda-ingles-37409885
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37648497
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37648497
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37702329
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37702329
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23/10/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
37858534  

                

Reviravolta? Justiça britânica decide que 'Brexit' 
terá que ser aprovado pelo Parlamento 

P Notícia Não Não Brexit n/a n/a n/a 

03/11/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
37843373  

                

Quem é a mulher que desafiou Brexit na 
Suprema Corte? 

P Perfil Não Não Brexit Sim Sim Gina, advogada 

04/11/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
37872365  

                

Após ajudar a interromper Brexit, brasileiro diz 
ter recebido ameaças 

P Reportagem Sim Sim Brexit Não Sim David Greene, advogado 

04/11/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
37928541  

                

Por que vitória de Trump pode ser segundo 
baque para União Europeia já abalada por 
Brexit 

E/P Enquete Sim Não Brexit Não Sim 

Le Pen; líder do partido do 
grupo conservador no 
Parlamento Europeu; 
presidente do grupo socialista; 
diretor do grupo de reflexão 
Amigos da Europa 

09/11/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37858534
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37858534
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37843373
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37843373
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37872365
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37872365
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37858534
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37858534
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http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
37934191  

                

Trump e Brexit: 5 fatores em comum E/I/P Enquete Não Não Brexit Sim Sim 

David Axelrod, assessor de 
Barack Obama (artigo 
publicado); twitter do 
brasileiro diretor-geral da 
OMC; editor de economia do 
jornal britânico The Guardian; 
analista da BBC 

10/11/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
37998165  

                

Como Trump e o Brexit ajudaram a cunhar a 
'palavra do ano' escolhida pelo dicionário 
Oxford 

 P Notícia Não Não Brexit Não n/a 
Casper Grathwohl, da Oxford 
Dictionaries 

16/11/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/institutional-
37999821  

                

Brexit, custo de vida e 'sangue azul': BBC Brasil 
responde questões dos leitores sobre o Reino 
Unido 

E Dossiê Não Não Brexit Não Sim 
Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômco 
(OCDE); FMI 

18/11/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-
37849168  

                

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37934191
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37934191
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37998165
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37998165
http://www.bbc.com/portuguese/institutional-37999821
http://www.bbc.com/portuguese/institutional-37999821
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Frankfurt, a calma metrópole que pode virar 
sede do mercado financeiro europeu pós-Brexit 

I/P Reportagem Sim Não Brexit n/a Não n/a 

08/12/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
38447192  

                

2016 foi realmente um ano difícil para a 
democracia? 

E/I/P Cronologia Sim Não n/a Sim Sim 

David Held, professor de 
Política e Relações 
Internacionais da 
Universidade de Durham, no 
Reino Unido 

28/12/2016                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
38487679  

                

As disputas eleitorais que redefinirão a 
paisagem política da Europa em 2017 

P Cronologia Sim Não Eleitorais n/a Sim n/a 

02/01/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
38633115  

                

Brexit: O plano do governo britânico para a 
saída do Reino Unido da União Europeia 

E/I/P Notícia Não Não Brexit; saída Sim Sim 
Discurso de Theresa May; 
Laura Kuenssberg, editora de 
assuntos políticos da BBC 

17/01/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
38664736  

                

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38447192
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38447192
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38487679
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38487679
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38633115
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38633115
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38664736
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38664736
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8 questões-chave para entender o plano do 
Reino Unido para o Brexit, a saída da União 
Europeia 

E/I/P Reportagem Sim Não Brexit; saída n/a Sim n/a 

18/01/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
38729810  

                

Brexit: o que derrota judicial de governo 
britânico significa para processo de saída da UE 

P Análise Não Não Brexit; saída Não Não Economista Gina Miller 

24/01/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
39110309  

                

O multimilionário inglês que quer doar sua 
empresa 

E Notícia Não Não n/a n/a Não n/a 

27/02/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
39161313  

                

Para deter avanço do populismo, União 
Europeia promete mais segurança e gastos 
sociais 

I/P Reportagem Sim Sim n/a n/a Não n/a 

09/03/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
39226351  

                

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38729810
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38729810
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39110309
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39110309
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39161313
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39161313
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39226351
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39226351
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Parlamento britânico aprova Brexit: o que 
acontece agora 

E/P 
Cronologia/ 

Análise  
Não Não Brexit Não Sim 

Ex-secretário de Gabinete Sir 
Gus O'Donnell; ex-ministro do 
Trabalho e membro da 
Comissão europeia, Lord 
Mandelson; autor do artigo 
50, Lord Kerrm; presidente de 
Luxemburgo, Xavier Btrell 

14/03/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/aprenda-
ingles-39381789  

                

Com Brexit, Reino Unido seguirá 2 anos por 
trilha nunca antes explorada 

P Inglês Não Não Brexit n/a n/a n/a 

24/03/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
39413264  

                

Frankfurt disputa espólio financeiro de Londres 
pós-Brexit 

E Reportagem Sim Não Brexit n/a Sim n/a 

29/03/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-
39427200  

                

Como fica o Brasil no mapa das relações globais 
pós-Brexit 

E/P Análise Sim Sim Brexit Sim Sim 

Analista da BBC; Anthony 
Pereira, diretor do Brazil 
Institue; economista e 
cientista político Marcos 
Trovio; Renato Galvão Flores 
Junior, conselheiro do Centro 

http://www.bbc.com/portuguese/aprenda-ingles-39381789
http://www.bbc.com/portuguese/aprenda-ingles-39381789
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39413264
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39413264
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-39427200
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-39427200
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Brasileiro de Relações 
Internacionais 

29/03/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-
39417049  

                

Brexit cria paradoxo que pode afetar 'mais de 
100 mil brasileiros’ no Reino Unido 

E/I Reportagem Sim Sim Brexit Sim Sim 
Eduarda, paranaense; 
Consulado Brasileiro em 
Londres 

29/03/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
39429097  

                

Em 'dia triste', UE diz que 'Brexit' pode ser 
oportunidade para recomeço 

P Reportagem Sim Não Brexit Não Sim 
Donald Tusk, Presidente do 
Conselho Europeu; primeiro-
ministro italiano 

29/03/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
39409373  

                

Brexit: um 'divórcio' que começa com (muito) 
mais perguntas que respostas 

E/I Análise Sim Não Brexit; divórcio n/a Sim n/a 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-39417049
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-39417049
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39429097
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39429097
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39409373
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39409373
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29/03/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
39431590  

                

Não é só a direita: por que parte da esquerda 
britânica apoia o Brexit? 

P Reportagem Sim Não Brexit Sim Sim 

Pesquisas; Jon Tonge da 
Universidade de Liverpool; 
Alan Charlton, ex-embaixador 
do Reino Unido no Brasil 

29/03/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/salasocial-
39402173  

                

UE 'esvaziada' pode ameaçar paz no continente, 
diz historiador 

P Entrevista Sim Não Esvaziada Sim  Sim 
Historiador teuto-britânico 
Kiran Patel, da Universidade 
de Maastricht 

30/03/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
39431591  

                

Saída do Reino Unido pode causar efeito 
dominó na UE? 

P Reportagem Sim Não Saída Sim Sim 

Stefan Lehne, do centro de 
estudos Carnegie Europe; 
Thomas Wright, do centro 
Brookings;  

30/03/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
39429089  

                

Por que as regiões britânicas que mais votaram 
pelo Brexit podem ser as mais afetadas 

E Reportagem Sim Não Brexit n/a Sim n/a 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39431590
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39431590
http://www.bbc.com/portuguese/salasocial-39402173
http://www.bbc.com/portuguese/salasocial-39402173
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39431591
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39431591
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39429089
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39429089
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31/03/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
39630249  

                

Premiê britânica convoca eleições gerais no 
Reino Unido para 8 de junho 

P Notícia Não Não Eleições n/a Sim n/a 

18/04/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
39630252  

                

O que levou premiê britânica a convocar 
eleições antecipadas 

P Notícia Não Não Eleições Sim n/a 

Editora de Política da BBC; 
especialistas ouvidos pelo 
jornal britânico The Daily 
Telegraph  

18/04/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/geral-
39842815  

                

Do Brexit a Trump: como o Facebook pode 
estar se tornando decisivo em eleições 

P Reportagem Sim Não Brexit Sim Sim 
Estrategista da campanha do 
Leave EU  

08/05/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
40150418  

                

Há tolerância demais com extremismo no Reino 
Unido, diz premiê após ataque 

P Notícia Não Não n/a Sim n/a Diretor editorial da BBC 

04/06/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39630249
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39630249
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39630252
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39630252
http://www.bbc.com/portuguese/geral-39842815
http://www.bbc.com/portuguese/geral-39842815
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40150418
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40150418
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http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
40187523  

                

Reino Unido vai às urnas em meio a atentados e 
montanha-russa nas pesquisas 

P Reportagem Sim Não Urnas n/a Sim n/a 

07/06/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
40223334  

                

O que é o DUP, partido irlandês que deve 
garantir continuidade de Theresa May como 
premiê 

P Perfil Não Não n/a Não Sim George Osborne 

09/06/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
40217021  

                

Estratégia de premiê britânica falha e partido 
Conservador perde maioria 

P Reportagem Sim Não n/a Sim Sim 

Líder do Partido Trabalhista, 
Jeremy Corbyn; Editora de 
Política da BBC, Laura 
Kuessenberg 

09/06/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
40217901  

                

O erro de cálculo de Theresa May que levou a 
vitória com gosto de derrota nas eleições 

I/P Cronologia Não Não Eleições Não Não 
Ex-jogador inglês e 
apresentador de TV Gary 
Lineker 

09/06/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
40217631  

                

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40187523
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40187523
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40223334
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40223334
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40217021
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40217021
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40217901
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40217901
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40217631
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40217631
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O que o resultado da eleição britânica significa 
para o Brexit 

P Notícia Não Não Brexit Não Sim 
Guy, Verhofsdat, negociador-
chefe do Parlamento Europeu 

09/06/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
40255356  

                

Com apoio menor após eleição, premiê 
britânica terá de 'suavizar' Brexit? 

P Reportagem Sim Não Brexit Não Sim 
Presidente francês, Emanuel 
Macron; ministros britânicos 
ouvidos pela BBC 

13/06/2017                 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
40261790  

                

A hegemonia anglo-americana no mundo está 
ameaçada? 

E/P Reportagem Sim Não n/a n/a Sim n/a 

18/06/2017                 

 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40255356
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40255356
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40261790
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40261790


  

71 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


