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RESUMO 
 
 

Descreve-se as estratégias discursivas de três revistas – Veja, IstoÉ e Época – na cobertura do caso 
Mensalão em 2005, especialmente as imagens do presidente Lula associado ao caso. Buscamos 
identificar como a imagem do então presidente da república, na época, Luiz Inácio Lula da Silva, 
foi construída na capa, e reportagens dos semanários, cujas estratégias inicialmente, em nossa ótica, 
estiveram mais próximas da produção do discurso político do que do discurso jornalístico. Ou então 
afins a mecanismos de sentenciamento próximos aos tribunais legais. O período eleito para o estudo 
compreendeu os meses de maio a agosto de 2005. O material selecionado envolveu as capas e as 
matérias principais que tem o personagem Lula como personagem das coberturas, ou seja, dez 
edições que estampam a imagem do presidente e o esquema do Mensalão.  
Utilizou-se metodologia qualitativa através de técnicas de leituras de textos, fazendo-se uma 
“análise comparativa” das edições das revistas. Entende-se para o desenvolvimento desta análise, 
que o material temático é um espaço gerador de sentido. O estudo se apoiou em autores que têm se 
dedicado a pesquisas sobre os processos de construção de sentido, contratos de leituras, estratégias 
de discurso, bem como as enunciações nas mídias informativas e as teorias de acontecimento. 
 
Palavras-chave Agendamento, acontecimento, enquadramentos, Lula, mensalão, estratégias 
discursivas, sentidos.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Is described the discursive strategies of three magazines - Veja, IstoÉ and Época - in the coverage in 
the case of Mensalão in 2005, especially the images of President Lula associated with the case. We 
sought to identify how the image of the president, at the time, Luiz Inácio Lula da Silva, was built 
at the cover, and reports of seminars, whose strategies initially, in our view, were closer to the 
production of political discourse than speech journalism. Or related to mechanisms of sentencing 
close to legal courts. The period chosen for the study covers the months from May to August 2005. 
The selected material involving the covers and the top stories that has Lula as a main character of 
coverage, in other words, ten issues that stamp the president's image and scheme Mensalão. 
Is used qualitative methodology through technical readings of texts, making up a "comparative 
analysis" of issues of magazines. Means for developing this analysis, the thematic material is a 
space generator of sense. The study relies on authors who have been devoted to research on the 
processes of meaning construction, reading contracts, speaking strategies, as well the enunciations 
in the informative media and theories of event. 
 
Keywords: Scheduling, event, frameworks, Lula, mensalão, discursive strategies, senses. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
 Esta pesquisa propõe como tema central os modos de enunciação através das páginas de três 

revistas semanais informativas brasileiras, (Veja, IstoÉ e Época) sobre a imagem do ex-presidente 

Lula e suas relações com o caso mensalão, em seu primeiro mandato no ano de 2005. Como objeto 

de estudo, foi escolhido o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva – no contexto do período no qual 

surgiu o caso mensalão em seu primeiro mandato no ano de 2005. Durante quatro meses, a mídia 

muniu-se de informações através de denúncias e investigações que levaram a eclodir a um dos 

maiores escândalos de corrupção já descobertos no país. No epicentro deste esquema estavam 

supostamente envolvidos, líderes políticos e pessoas aliadas ao então presidente Lula. Haveria 

segundo indícios, pagamentos mensais de propina a deputados e senadores para que votassem a 

favor dos projetos do governo federal encaminhados ao senado e a câmara dos deputados. A partir 

de um depoimento dado pelo deputado federal Roberto Jeferson, comprovando de que tinha 

recebido a “mesada” para apoiar a situação, foi o pontapé inicial para surgir um emaranhado de 

denúncias, que levaram a queda de políticos e a suspeita de que Lula estaria envolvido, bem como 

saberia desde o início de todo o esquema do mensalão. A construção de uma pesquisa ligada ao 

campo político e a cobertura midiática vem de questões que envolvem a produção da notícia e 

também éticas, inseridas no campo da comunicação. Através de uma análise comparativa entre os 

veículos, buscaremos mostrar as convergências e diferenças das revistas durante a cobertura, em 

que associam a imagem de um presidente a um esquema de corrupção. Da mesma forma, a pesquisa 

leva a entender de que maneira a mídia se comporta durante um acontecimento midiático, mediante 

a cobertura de três veículos de comunicação em âmbito nacional.  

 A escolha pelas revistas se justifica pela maneira como atuam e norteiam os seus processos 

de produção de notícias. Também pelo fato que se apresentam como um meio onde é possível 

apresentar uma notícia de diferentes formas, havendo a possibilidade de aprofundar um tema e 

trabalhar o fato de diferentes óticas, quando cada uma delas carrega consigo intenções e convicções 

ideológicas diferentes. Nos últimos anos é possível perceber que a editoria de política tem 

alimentado regularmente as capas dos semanários informativos. Ou seja, é notável o destaque 

quando surgem indícios de que há erros na condução do sistema político. Mas o que se busca 

estudar nessa monografia e não menos importante, é que cada revista tem o seu “modo de dizer” 

para mostrar a figura de Lula envolto no caso mensalão. Recorrem a estratégias discursivas para 



 

 

construir imagens determinadas que chegam até o leitor. Do mesmo modo, a revista quer se 

encontrar com seu leitorado. Melhor dizendo, cada semanário se usa de protocolos para apresentar 

aos seus leitores, a imagem do personagem em questão. Ainda é possível analisar a relação entre o 

público e a revista, em vista de que para isso existem estudos sobre os contratos existentes entre a 

publicação e quem lê.  

 A partir desta observação, alimentada por um questionamento pessoal sobre o processo de 

construção da notícia no cenário político brasileiro - mais precisamente quando acontecimentos 

ganham destaque na mídia - buscamos entender como ocorre esta produção e de que forma é 

mostrada nas principais páginas das revistas a figura de um líder. Assim, a cobertura dada pelos 

veículos ao esquema deflagrado, bem como a abordagem feita sobre o ex-presidente Lula durante o 

período que surgiram as denúncias, gera a seguinte questão a ser por nós elucida nesse estudo: 

Como as revistas semanais (VEJA, Iconstruíram estratégias discursivas em capas e em matérias 

temáticas sobre a imagem de Lula no caso mensalão? Em função dessa pergunta organizamos o 

nosso texto segundo um sumário para dar conta desse desafio.  

 Divididos por capítulos, tentaremos compreender como se constrói essas estratégias, como 

os enunciados são articulados e podem se revelar recursos poderosos na possível orientação do 

leitorado. Conselhos importante serão aqui examinados como os que envolvem a teoria do 

agendamento da notícia, passando por modos de enunciação, as estratégias que as revistas usam, e, 

sobretudo a noção de acontecimento do ponto de vista midiático. Recordemos que o acontecimento 

se tem o vínculo com tecido social, ele passa a ser potencializado a medida em que os meios de 

comunicação dele se apoderam.  

 Nesta pesquisa, nos desprendemos da amarra de leitor comum e partimos para uma jornada 

de descobertas, análises e percepções. Procuramos estudar a emissão da notícia e o que tem por de 

trás do material que chega até o receptor/leitor. Uma tarefa que exige rigor e atenção, leitura e o 

principal, embasamento teórico para argumentar sobre os nossos objetivos. Com isso precisamos 

contextualizar o que estamos falando, ou seja, o cenário político. Para todo trabalho que se 

desenvolve uma pesquisa a cerca da política, é necessário entender o campo político e sua 

representatividade, tais como sua relação entre a política e a mídia, sejam elas de quaisquer 

intensidades. 

 

1.1 UM JOGO DE FORÇAS  

 

 Um velho dito popular diz que religião, futebol e política não se discutem. Há quem goste, 

há que tem aversão ao assunto político. Mas é fato que a política está presente na vida de todos os 



 

 

indivíduos. Diretamente ou indiretamente todos fazem parte do conjunto de oligarquias que dita as 

regras e os rumos do Estado. Dentro desse contexto está a mídia. Considerada por muitos como o 

quarto poder, é aquela que tem o privilégio de trabalhar com o discurso e toda sua subjetividade. 

Diante desta monografia, cabe a nós estudantes e profissionais do campo da comunicação, estudar 

de que maneira caminha a mídia e instruir os debates sobre as práticas. Faz-se necessário, então 

entender de que forma acontece a relação entre essas duas áreas. 

 Os estudos no campo da comunicação acerca sobre mídia e política são de longa data, assim 

como a relação entre essas duas esferas que se relacionam nas suas atividades. O poder político e a 

política se relacionam em uma nova e contemporânea circunstância societária, estruturada em rede e 

ambientada pela mídia. Sabe-se que a mídia depende muito dos fatos ocorridos no campo da 

política, para gerar suas informações e assim o seu discurso midiático. Do outro lado, a política 

depende da mídia para ganhar visibilidade e publicização, e com isso legitimar e validar suas 

atividades. A presente monografia estuda a imagem do principal ator, ou seja, presidente de uma 

nação que necessita do campo da comunicação para se fazer ouvir e mostrar suas ações, enquanto 

ocupa um cargo de chefe de estado. O corpus da pesquisa constará edições dos meses de maio a 

agosto de 2005. A proposta remete ao entendimento de como estes veículos abordaram a imagem de 

um político, tendo como ponto específico, o período no qual se investigou o caso mensalão. 

 Enquanto a mídia se torna a propagadora dos discursos da política na sociedade, bem como 

a apresentação da mesma, o campo midiático constrói cenários políticos, ou seja, torna visível e 

amplamente midiatizado, qualquer acontecimento no campo político. Como exemplos desses fatos 

que ganharam notoriedade e a presença massiva dos meios de comunicação, aparecem na 

Campanha das Diretas Já (1984), o impeachment do então presidente Fernando Collor de Melo 

(1992) e as eleições presidenciais nos anos de 2002, 2006 e 2010. Além de participar ativamente 

nesses cenários, a mídia se mostrou nos últimos anos, atuante no campo das denúncias de corrupção 

no governo federal. Se fazendo valer de sua legitimidade, enquanto formador de discurso, os meios 

de comunicação apresentam escândalos e denunciam políticos envolvidos em esquemas de 

corrupção. Vimos isso nas páginas dos semanários informativos que constrói nessa relação de mídia 

e política, uma imagem sobre o escândalo político no ano de 2005, ligado a uma importante figura 

pública: Presidente da República. 

 A construção desses cenários na política brasileira se deve muito as estratégias que os meios 

de comunicação recorrem para se fazer ouvir e formar o julgamento do leitor. Essas estratégias de 

poder dos discursos são as novas formas encontradas pela mídia sobre a política, que resulta em 

informações enunciativas e nas representações da esfera política, surgindo dessa forma, um 

conjunto de manifestações discursivas, além das características que vão manter sob o controle da 



 

 

mídia, todo e qualquer discurso político, que se insere no campo da comunicação, através das 

mídias. O discurso midiático é que faz surgir o discurso político. Sendo assim, a comunicação, a 

política não pode se tornar pública, tendo seu espaço de visibilidade. Dessa forma, as táticas 

enunciativas são usadas para formar a opinião pública, acerca do que está sendo enunciado. 

 Cobrir escândalo, para a mídia, é na maioria das vezes sinônimo de audiência, de mercado e 

de atenção de seu leitorado. Porém para a ótica da política, a visão é muitas vezes diferente. O 

Brasil vive há anos, a publicização de uma série de denúncias envolvendo seus principais políticos 

em atos ilícitos, renúncias, demissões e cassações. Nestes acontecimentos, a mídia esteve sempre 

presente. Apesar de despertar o conhecimento e a consciência da política brasileira, não somente em 

eleitores, mas na população em geral, os meios de comunicação têm criado cenários políticos 

particulares, escolhendo e moldando as notícias, construindo e desconstruindo imagens. É 

justamente essa construção de cenários políticos feita pela mídia, o objeto de análise deste estudo, 

que investiga de que forma as revistas estamparam em suas páginas a imagem do ex-presidente 

durante o caso mensalão.  

 Dessa forma, a mídia impressa, influencia diretamente o campo político, já que os 

semanários apresentam suas denúncias, fontes de acusações, ou então mostram uma defesa para 

Lula, quando não se posicionam neutramente.  

 Na atualidade, a imprensa e a política andam lado a lado nos seus respectivos campos. A 

fiscalização da imprensa é um serviço à cidadania e a política é alimento das manchetes e capas de 

jornal e revistas. A política por si só, sofre conseqüências quando a mídia reproduz seus atos.  

 É fato que o campo político não tem como finalidade social governar. Porém o que tem 

acontecido na prática é uma finalidade de mostrar, através da comunicação, o que tem acontecido 

no campo político, influenciando de certo modo a governabilidade no sistema político. Isso se deve 

ao fato de que a mídia interfere, através de estruturas existentes, e ao mesmo tempo influencia o ato 

de governar ao se infiltrar junto da política, se fazendo valer dos mesmos mecanismos que a política 

dispõe ao sugerir soluções, direcionar críticas, e capaz de produzir a imagem pública de um 

governante, entre outros fatores, que afetam diretamente o dia a dia de administração pública. 

Dentro desse contexto, o campo midiático se apresenta como uma agenda, onde através desse 

dispositivo é possível pautar e agendar temas para que a sociedade discuta, bem como alinhar as 

ações do governo.    

 O papel da mídia na sociedade, também questiona até que ponto ocorre à influência sobre a 

opinião dos cidadãos, já que repercute nas estratégias de comunicação dos políticos, uma vez, que 

os mesmos estão sempre analisando o contexto em que estão inseridos para legitimar suas palavras. 

Dessa forma, no campo da mídia/política, muitas vezes o político é obrigado a se apropriar de tais 



 

 

estratégias para não cair em armadilhas que lhe são preparadas. Agindo dessa forma, ele se protege 

de uma eventual emboscada, fazendo com que a opinião pública não se valide daquilo que é 

publicado e supostamente tido como a fala de tal político.  

 A mídia desempenha um papel contundente no campo político, onde se verifica, além da 

influência que exerce sobre as pessoas, de que maneira é possível verificar o modo de quem 

informa e como apresenta suas intenções e os procedimentos. Ou seja, o jornalista diante de vários 

fatos que se produzem todos os dias, irá selecionar aqueles que serão convertidos em notícias e que 

dependem da agenda política, para que de certa forma capte o leitor com estratégias discursivas que 

as mídias recorrem para descrever os acontecimentos e colocá-los em debate, desse modo sendo 

capaz de atrair a atenção do público. 

 Na relação mídia versus política, fica evidente que uma necessita da outra. Assim como os 

meios de comunicação dependem das ações do campo político, esse mesmo mostra a necessidade 

de se inserir na sociedade. Isso quer dizer, que o político tem de se mostrar visível, construir sua 

imagem e dar legibilidade aos seus projetos, em seu mandato. Na política se desenvolve dentro da 

cena pública uma espécie de teatro, na qual se apresenta ao mesmo tempo o ator, o personagem e a 

pessoa.  

 Na plateia deste teatro, está o cidadão que espera que a imagem do político remeta a esses 

três papéis, pois dessa maneira suas expectativas de adesão ou rejeição, são respondidas. Nesse 

contexto, o político deve estar sempre atento em seus discursos aliado a sua imagem, pois sabe que 

o papel da mídia é dar foco a certos temas e declarações e jogar com essa tendência dos meios de 

comunicação. 

 Em suma, o presente trabalho fará uma análise de como a política foi tecida nas revistas 

durante o caso mensalão e a imagem associada do presidente Lula. Ou seja, buscamos estudar de 

que forma as mídias intervêm no campo do discurso político. O jornalista faz parte de um elo entre 

o poder político e o cidadão, assim eles se julgam na tarefa de um dever de elucidação dos fatos, da 

revelação, da busca incessante pela verdade, e também das denúncias.  

 Feitas essas apresentações apresentamos do que se constitui o nosso roteiro de trabalho. No 

capítulo 1 tratamos de fazer uma revisão de estudos sobre como a mídia trata a imagem do 

presidente Lula, para tanto nos baseamos em literatura acadêmica. No capítulo 2 desenvolvemos um 

quadro teórico visando estudar a importância de conceitos tais como: acontecimento, 

enquadramentos. No capítulo 3 introduzimos as análises das revistas.. foi junto a esse material que 

foi feita a análise cujas páginas e capas foram tencionadas pelos conceitos refletidos no capítulo 2, 

sobretudo nesse capítulo procuramos mostrar como as revistas tem seus “modos de dizer” uma 

imagem de Lula 



 

 

 
2. A PRESENÇA DE LULA EM ESTUDOS DA COMUNICAÇÃO  

 
 Para este trabalho de análise das três revistas que cobrem o ex-presidente Lula durante o 

escândalo do mensalão, é fundamental realizar um levantamento de estudos acadêmicos que 

abordam o contexto de Luiz Inácio Luiz da Silva e política. Por se tratar de um assunto bastante 

discutido, de relevância social e constantemente em foco na mídia, é possível encontrar diversos 

artigos que abordam a imagem de Lula em diferentes ângulos e aspectos na política. É através 

dessas diferenciações que buscamos encontrar as proximidades ou divergências com relação a esta 

análise.  

 A revisão do conteúdo é feita através de monografias, artigos, teses e livros, que em sua 

grande maioria estão disponíveis na internet. Com isso, são muitos os títulos encontrados que 

tratam sobre Lula e sua relação com a mídia versus política. Mas nenhum trabalho tem a mesma 

linha de pesquisa, divergindo em algum ponto e abordando outros ângulos dentro de um mesmo 

tema. Neste caso, foram consultados  trabalhos que abordaram esse tema sobre vários ângulos, pois 

tais estudos se constituem em base de pesquisa para minha monografia, razão pela qual visitamos 

seus ângulos e propostas. Os mesmo envolvem semiótica, análise de discurso, análise de conteúdo, 

dentre outros métodos que se apresentam como base de pesquisa.  

 O processo que busca procurar e identificar estes trabalhos que circulam na área do saber e 

abrangem o tema e objeto desta pesquisa, mostra que a partir dos estudos surgem obras e pesquisas 

que tratam desde a maneira como o título é construído, até as formas de construção da notícia com o 

usa da retórica no discurso. Tomamos alguns exemplos para entender como o campo da 

comunicação produz suas análises dentro da temática mídia e política.  

 

a. A (DES)CONSTRUÇÃO DE UMA IMAGEM ATRAVÉS DOS SEMANÁRIOS 

 

 Em a (des)construção da imagem do presidente lula nas capas da revista veja a partir de 

uma abordagem semiótica, Oliveira e Napoleão, (2008) buscam mostrar de que forma a revista 

construiu aos seus leitores a imagem de Lula, se apropriando de recursos teóricos, tais como o uso 

de signos – textuais e visuais. Chama atenção para as ferramentas que a revista recorreu, utilizando 

cores símbolos, imagens e expressões de impacto para formar uma opinião sobre a imagem do 

então presidente.  

 A pesquisa se aproxima deste artigo ao abordar capas do semanário que também serão 

analisadas nessa monografia. Como a manchete que traz o presidente Lula cabisbaixo e abaixo seu 



 

 

nome escrito com duas letras L, nas cores, verde e amarelo. Na foto, segundo tal estudo, os olhos do 

presidente conduzem o leitor a essas duas letras. Assim, esses elementos visuais e cores acabam 

remetendo os leitores a um período histórico do país, quando aconteceu o impeachment do 

presidente Fernando Collor de Melo. 

 Os autores buscam no trabalho responder a alguns problemas que permeiam a pesquisa e 

que por algum viés assemelham-se a essa monografia. Busca-se saber qual o posicionamento da 

revista ao longo do mandato do presidente Lula, quais os elementos visuais que a mesma se 

utilizou, de que forma as linguagens das capas ajudaram na construção do poder e qual a imagem 

que as mesmas se recorreram para mostrar Lula no poder. O artigo estuda outra edição que será 

analisada por essa monografia. Trata-se da imagem do presidente, associado a uma pergunta “Ele 

Sabia?” e abaixo da frase está estampada uma pesquisa onde é divulgado um resultado que mostra 

que 55% da população acreditam que Lula saberia do esquema do mensalão e outros 48% acreditam 

que Lula e o partido dos trabalhadores são desonestos. Além disso, a foto mostra o presidente com a 

mão no queixo. 

  O conjunto de ilustrações, imagens e frases, contribui ainda mais para a representação 

negativa do presidente. Segundo os autores, a mídia tem o papel de informar a população de forma 

clara, objetiva e concisa, aproximando ao máximo da realidade e não opinar ou construir imagens.  

 

b.  ESCÂNDALO QUE VIRA NOTÍCIA  

 

 Um dilema para quem busca estudar noticiar os fatos que surgem a todo o momento no 

cenário politico é de que forma os acontecimentos devem virar notícia. Em Escândalo ou notícia: 

Os discursos construídos pelas revistas Veja e Carta Capital sobre as denúncias contra o PT e o 

Governo Lula Renó e Souza, (2008) trazem dois semanários, - sendo que um não será pesquisado 

por essa monografia. Mas devido a relevância da obra e por isso constará nesta revisão – que 

abordam os fatos que levaram o Governo Federal em 2005 a virar manchete em todos os noticiários 

do país, e que ambos mostram divergências quanto a abordagem dos escândalos. Um ponto curioso 

é a maneira que os autores se referem à Carta Capital: forte formadora de opinião, lida pela elite e 

por um grupo de pessoas que definem ou redefinem os caminhos da nação, muitas vezes dos 

bastidores. Dessa forma, busca-se analisar as matérias de capa das duas revistas, por considerar um 

conteúdo de extrema importância, pois é essa informação que o veículo crê ser a mais valiosa. 

Assim, os caminhos dessa monografia com o artigo estudado, se cruzam, pois também iremos focar 

no material temático que trouxe Lula e sua relação com o mensalão e através das reportagens e 

faremos uma comparação entre três revistas. 



 

 

 Segundo os autores busca-se mostrar ainda o que é escândalo e de que maneira dever ser 

abordado nas páginas dos periódicos pesquisados. A revelação de algo que provoque a repercussão 

pública, pode ser divulgada sendo relevante ou não. A partir daí, o escândalo que é uma notícia dita, 

recebe ajustes em seu conteúdo e o enredo passa a ser tratado como importante nos principais 

veículos de comunicação, dando início ao escândalo midiático que é construído para atender as 

necessidades da mídia em publicizar acontecimentos e tendo como um dos motivos, aprimorar a 

vendagem do veículo. É isso que tornou Lula uma imagem constantemente divulgada em 2005, 

quando surgiu a suspeita do Mensalão. O trabalho mostra que Veja e Carta Capital deram enfoques 

diferentes para o mesmo tema. Se de um lado Carta Capital buscou em seus textos defender o 

Partido dos Trabalhadores, Veja por outro caminho, buscou manipular a informação se valendo de 

recursos textuais e produção de sentidos que remeteram os leitores a reproduzir uma imagem 

negativa do presidente. 

 Os autores fizeram uma leitura comparativa dos textos, para detectar que os semanários 

abordam a história com versões diferentes e influenciam o leitorado. 

 

c. DUAS ABORDAGENS PARA CPI DOS CORREIOS  

 

 . Em CPI dos Correios: Análise das estratégias discursivas das revistas Veja e IstoÉ, Júnior 

e Borelli (2006) se utilizam das estratégias que as mesmas recorrem para formar representações e 

imagens a cerca do assunto, a partir do jornalismo em revista, onde além de trabalhar com assuntos 

factuais, o tipo de texto requer mais aprofundamento e exige um caráter mais investigativo.   

 A pesquisa mostra as capas que foram publicadas entre maio e agosto de 2005, por ambas as 

revistas, recorrendo a uma análise comparativa textual, através da maneira que os semanários 

publicam o fato do mensalão e mostram ainda, as divergências entre as duas revistas. No texto é 

feito uma comparação entre as capas de cada edição analisada, para saber o posicionamento de cada 

semanário sobre o fato do mensalão. Exemplo é que, enquanto ao fim da conclusão da CPI dos 

Correios Veja sentencia que o presidente pode sofrer um impeachment, IstoÉ busca trazer ao leitor 

uma edição mais amena tratando sobre a possível reeleição de Lula no ano seguinte.  

 A conclusão dos autores enquanto pesquisam as edições que cobriram o caso Mensalão, 

mostra que ambas revistas confirmam a existência do Mensalão. Porém a Veja indica um papel 

mais investigativo nomeando e sentenciado os participantes, antes mesmo do relatório final do caso.  

Já IstoÉ procura não eleger culpados e prefere trazer a debates temas que estão ligados diretamente 

ou indiretamente a CPI. Dessa maneira a revista não compromete sua posição de forma aberta, uma 

vez que não elege culpados, mas agenda assuntos quanto a política e corrupção.  



 

 

 Assim, segundo os autores, o material temático conclui em relação ao ex-presidente Lula, 

que Veja julga e condena diante dos fatos apresentados, enquanto IstoÉ antecipa a briga pela 

sucessão presidencial, no ano seguinte. Cada mídia constrói seu fato, através da produção de 

sentidos e os critérios de noticiabilidade em suas linhas editoriais. É a confirmação de que as 

coberturas dependem da forma como são analisadas e construídas para o público leitor, com toda a 

pragmática e complexidade do jornalismo.  

 

d.  LULA LÁ FORA 

 A pesquisa sobre A reeleição de Lula na imprensa espanhola: um estudo sobre hegemonia, 

identidade e representação a partir das análises dos jornais espanhóis El Mundo e El País, Fabres 

e Cruz (2010) buscam saber de que forma a imagem de Lula está sendo construída no contexto 

espanhol. 

 Portanto o trabalho analisou as matérias divulgadas pelos jornais espanhóis na seção 

internacional, entre os dias 01 e 31 de outubro de 2006. O período compreende a eleição 

presidencial, primeiro e segundo turno. Lula era rival de Geraldo Alckmin e ambos disputavam um 

pleito marcado por acusações e troca de ofensas, que quase sempre remetiam ao ano anterior, onde 

surgiram as denúncias de corrupção, no Governo Federal. O estudo buscou entender como os 

jornais construíram em suas reportagens, a imagem do presidente Lula, enquanto mito na política 

brasileira e como esse mito é construído na imprensa internacional. A partir disso, foi possível 

compreender a representatividade da identidade brasileira no exterior.  

 Os autores se debruçaram em pesquisas qualitativas e quantitativas dos textos publicados, 

em uma pesquisa exploratória documental na hemeroteca da Faculdade de Sevilha. Os dois jornais 

mais influentes da Espanha são estudados para entender como  foi trabalhada a imagem de Lula e a 

identidade nacional brasileira, enquanto a cobertura política. Para eles, o questionamento inicial de 

que Lula é um mito, é facilmente respondido que sim, pois estamos diante de um mito na política 

brasileira. Em maior ou menor grau, Lula é uma mitificação. Com isso, o artigo explica o conceito 

de mito através da obra de Barthes ( Mitologias 2001, p.131)  para relacionar ao presidente.  

 O material analisado consiste em 31 edições do jornal El Pais e 28 edições do El Mundo. O 

foco da análise foi a seção internacional e as matérias e as manchetes com que cada periódico 

nomeou a imagem de Lula. Assim, pode ser feita uma observação partindo dos textos publicados e 

uma comparação para saber de que maneira cada jornal estava tratando Lula e a disputa eleitoral. 

Dessa forma, os autores constataram que enquanto o El Mundo trata Lula como um mito a ser 

vencido por um candidato da burguesia, o El País mostra que o presidente é uma mitificação de 

uma nação e que dá a voz as classes menos favorecidas.  



 

 

 Quanto à representação brasileira no exterior, os autores puderam perceber que ambos os 

jornais tratam o Brasil como um país de contraste social, mas longe do samba, futebol e praias 

bonitas. Revelam um país marcado pela pobreza em suas matérias e fotos, mas o tema não é 

marcante e sim, pois reafirmam o país como uma nação em pleno desenvolvimento inserido no 

contexto político e econômico mundial. 

 Para entender a imagem de Lula construída no exterior, o artigo mostra que tanto “El País” 

quanto “El Mundo” noticiam em suas páginas,, o presidente como um mito, porém com viés 

diferentes. Para o primeiro, Lula é um operário, oriundo das classes trabalhadoras, e carismático. 

Em El Mundo, a figura mítica pode ser vista, mas o mito é alimentado com menos adjetivações e 

centra a narrativa da figura, no candidato opositor de Lula na campanha, Geraldo Alckmin. Para 

ambos, Lula é o representante da identidade nacional brasileira.  

 

e. OS TERMOS PARA DESQUALIFICAR OS ENVOLVIDOS  

  

 As denúncias de corrupção feitas pelo então deputado federal Roberto Jeferson, quanto ao 

envolvimento do Governo Lula com práticas de corrupção, foram feitas através de uma série de 

expressões que criaram um novo sentido para palavras já existentes. Em A retórica da corrupção: 

os neologismos propagandísticos utilizados para denunciar a corrupção no Governo Lula em 2005, 

Trein (2006) estuda esse fenômeno linguístico chamado de neologismo, nos discursos políticos 

durante o período do caso mensalão.  

 A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da república, trazia consigo uma série 

de esperanças e mudanças, a um país que clamava por melhoras em vários segmentos. A história de 

seu partido – PT – e sua trajetória política, estavam longe dos holofotes da corrupção. Não havia até 

então qualquer suspeita para condenar ambos quanto às práticas ilícitas com dinheiro público. Esse 

discurso de combater a corrupção defendida por Lula e pelo Partido dos Trabalhadores, e que 

durante muito tempo serviu de base discursiva e política para a oposição no país, foi achacado pela 

série de denúncias de corrupção descobertas justamente no governo de Lula e que acabou por 

derrubar um grande número de companheiros de partidos do presidente. 

  Dessa forma, a pesquisa busca estes neologismos empregados para desqualificar o discurso 

e compreender de que maneira estes termos foram utilizados como instrumentos de convencimento 

persuasivo, sobretudo, de contrapropaganda ao ex-presidente e seu governo. No eixo da pesquisa, 

está a retórica do discurso, defendido pelo autor a partir de uma citação de GOMES (2004), 

segundo o qual a retórica é importante na comunicação política porque é criativa ao inventar e 

escolher temas, conceitos e imagens, bem como ao ordenar os argumentos necessários à exposição e 



 

 

defesa do próprio pleito. Com isso, é possível compreender o estudo sobre a ironia e a forma como 

a mesma é utilizada durante o período analisado, ou seja, os neologismos irônicos que Roberto 

Jeferson usou para desqualificar pessoas e denunciar fatos. Surge então uma definição teórica para 

uma palavra que constantemente será utilizada em essa monografia, que é mensalão. Um 

neologismo para definir o suborno pago regularmente a deputados.  

 O autor ainda define o uso dos termos neologistas no conceito contrapropaganda e cita a 

importância de reconhecer os principais pontos que estruturam as ações propagandísticas, ou seja, 

os termos criados no discurso do deputado Roberto Jeferson desmontam os principais argumentos 

que Lula e o Partidos dos Trabalhadores defendiam, o combate a corrupção. As denúncias e, 

principalmente, o uso dos neologismos, atacou um dos principais pontos da propaganda petista.  

 A pesquisa em torno destes termos é um tanto quanto inédito, pois de acordo com o autor, o 

uso de “mensalão” até então não existia no vocabulário brasileiro e que ganhou forma após as 

denúncias na mídia. Assim, fica evidente que o uso da retórica em torno da corrupção alcançou seus 

objetivos, ou seja, serviu para desqualificar o governo de Lula. 

 

f.  A “PRIMEIRA LEITURA” DE “VEJA” E “CARTA” ANTES DA ELEIÇÃO EM 2002          

 O motivo pelo qual Gomes (2007) justifica em seu estudo a abordagem dada ao ex-

presidente Lula, é o mesmo que definimos para a nossa pesquisa: a relevância social através da 

reflexão sobre o papel da imprensa na democracia ao analisar revistas e suas linhas editoriais. Em 

As três imagens de Lula- Os posicionamentos das revistas Carta Capital, Primeira Leitura e Veja 

na eleições para presidente em 2002, a autora busca estudar a construção da imagem de Lula e de 

que maneira as revistas trataram em suas páginas o presidente em questão.  

 Dessa maneira, a pesquisa compreende alguns aspectos sobre as teorias do comunismo e 

suas aplicações na construção da notícia. Ou seja, a presença da ideologia comunista na produção 

do material veiculado pelos meios de comunicação de massa. Nesse sentido, tendo como base 

estudos de Hermann e Chomsky (2003, p.61), a autora levanta a questão das formas coercitivas no 

processo de formação da matéria a ser veiculada no semanário. Assim é citado no artigo os padrões 

que regem o formato desse pensamento ideológico, e que segundo tal estudo, está infiltrado na veia 

da sociedade, nas mais variadas formas de representação cultural. Através disso, são discutidas 

hipóteses quanto a indução do leitor sob o conteúdo informativo da revista, junto a processos de 

inversões da notícia, tais como: inversão da relevância dos aspectos, da forma pelo conteúdo, da 

versão pelo fato e o que segundo a autora ocorre com mais frequência, o da inversão da opinião pela 

informação. Todos criam uma realidade que não é verdadeira, mas se passa por tal, induzindo o 

leitor a uma realidade equivocada do real. Dessa forma surgem as linhas parcializadas sobre a 



 

 

imagem do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, desrespeitando algumas regras do jornalismo 

informativo, onde foi encontrado através das análises feitas o poder da manipulação e a parcialidade 

das revistas em questão.  

 Para isso, foram analisadas as três revistas durantes os meses de agosto a novembro de 2002, 

onde figura Lula nas páginas como candidato a presidência. Assim, é feito um levantamento do 

discurso de cada matéria e editorial produzido pelas revistas, em uma análise de conteúdo que foi 

capaz de perceber que cada periódico produz uma determinada imagem e mostra um lado da 

situação.  

 Em “Primeira Leitura”, revista mensal, adota-se durante o período analisado, um discurso de 

ineficiência governamental de Lula e a sua incapacidade de governar o país. O material temático da 

revista aponta para detalhes que desqualificam o político e que a autora destaca no artigo.  

 Nas páginas de Carta Capital ocorre o oposto. No mesmo período, a revista apresenta um 

candidato forte, maduro e capaz de governar o Brasil. Cria uma imagem de Lula de acordo com seu 

ponto de vista sobre política e economia brasileira. De acordo com a autora, fica evidente a posição 

em favorecer e defender Lula em seu conteúdo. Assim, a revista associa o candidato a várias 

qualificações também ressaltadas no texto.  

 Porém, em Veja é mostrado à fragilidade de Lula e a parcialidade contrária ao candidato. 

Em um tom mais forte e pejorativo, a revista traz questões quanto à formação escolar do presidente 

e sua incapacidade de controlar a máquina pública. Usa-se de recursos textuais para desqualificar 

Lula e se posicionar de maneira negativa a sua imagem.  

 Para a autora, fica claro a parcialidade das revistas estudadas em relação a imagem 

construída de Lula, tendo como base principal seus estudos sobre as teorias  do comunismo e os 

padrões informativos na construção da  notícia.  

 

g. UM JOGO, QUATRO REVISTAS EM CAMPO E UMA ANÁLISE SOBRE A 

COBERTURA DAS ELEIÇÕES  

 Em Jogos de sentidos: uma análise das estratégias de coberturas das revistas informativas 

sobre as eleições presidenciais 2010 Ineu (2011) busca descrever e analisar as estratégias 

discursivas de quatro revistas brasileiras – Veja, IstoÉ, Carta Capital e Época- e identificar como as  

imagens dos candidatos a presidência da república, foram construídas nas capas dos respectivos 

semanários. Para o autor, o olhar sobre o estudo, compreende que os discursos estão mais próximos 

da produção política do que jornalístico. O período eleito para o estudo, compreende fevereiro a 



 

 

novembro de 2010, no qual envolve as capas que tem como personagem principal os então 

candidatos José Serra (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PV).  

 A análise estuda a produção de sentidos nas capas dos semanários, uma vez que as mesmas 

dispõem de uma série de dispositivos que revelam as marcas de uma identidade com o leitorado e 

os contratos de leitura, através de estratégias enunciativas direcionadas ao receptor.  Aborda ainda 

teorias quanto ao uso da fotografia jornalística na construção destas estratégias, enquanto carrega 

consigo marcas discursivas e  narrativas que geram sentidos  e persuadem o leitor.  

 A monografia analisa 35 edições, onde reunidas, nas quais as capas foram estudadas através 

de uma análise técnica qualitativa de análise de discurso, junto dos princípios comparativos e 

aspectos, tais como imagens, enunciados verbais, relação texto/imagem, avaliação atribuída à 

apresentação do candidato; tratamento retórico; papel das cores; enquadramento das imagens, etc. 

Da mesma forma, foi feito um levantamento geral de como cada mídia mostrou seus atores, para 

saber as características que cada revista apresentou. 

 Para INEU, os veículos informativos tentam camuflar os interesses dentro do seu discurso e 

com isso aponta para a definição de Weber (2000) que diz sobre a complexidade do discurso 

político e a relação com o discurso jornalístico. São fatos subordinados às construções que derivam 

de convicções ideológicas e jornalísticas das mídia, mesmo que para isso fique camuflado em 

ideias. O estudo analisado ressalta também para a organização dos elementos que caracterizam cada 

revista e através das capas, mostram a dissonância entre elas.  

 Dividido em subconjuntos, a monografia define os resultados obtidos após analisar as capas. 

Em Veja, o autor percebe que a revista se preocupa muito mais em perseguir o PT, do que mostrar e 

construir a campanha de seu candidato favorito, que segundo o estudo, seria José Serra. Percebe-se 

também a falta no campo central das publicações, reportagens que expõem Marina Silva. A análise 

das capas de Época, conclui que a mesmas posiciona de forma contundente ao candidato José Serra 

de uma forma apelativa, preocupado em fazer uma oposição contra o atual governo, em busca de 

votos e mostra uma simpatia pela candidata do PT.  

 No subconjunto de Época, é destacado o poder que a Editora Globo detém sobre o imenso 

número de veículos de comunicação no país e que a mesma não se distanciou do campo da política, 

colocando sua opinião de forma clara e transparente. Ao autor, Época deixa nas entrelinhas de suas 

reportagens, que as opiniões e propostas da candidata Dilma, não condizem com a ideologia do 

veículo, se posicionando claramente contrário a petista. Nota-se também a ausência da candidata 

Marina Silva nas capas do semanário. Por fim, são analisadas as capas que compreendem a revista 

Carta Capital, onde é possível, de acordo com o autor, apontar a simpatia da mesma pela candidata 



 

 

Dilma e a oposição a José Serra, uma vez que a revista pareceu bastante incisiva quando mencionou 

o candidato, mostrando-o como um candidato especulativo, oportunista e de passado conturbado. 

Ao contrário do que ocorreu com a petista, já que foram publicadas matérias suficientes para 

perceber que Dilma era a preferida de Carta Capital.  

 As conclusões permitem ver que é possível perceber as divergências entre as quatro revistas, 

quando as mesmas se propõem a enunciar a política a partir de um olhar parcial, de acordo com a 

linha editorial de cada publicação. Com isso, é detectado o comprometimento político dos veículos, 

que acabam causando danos quanto as ações de construção de capas das revistas. A autor entende 

que as revistas se comportam mais como entidades políticas do que como órgãos essencialmente 

jornalísticos, uma vez que seus discursos noticiosos surgem enunciados carregados de intenções 

políticas.  

 

h. UM OPERÁRIO NO PODER: O FENÔMENO VISTO POR VEJA DURANTE QUATRO 

ANOS 

  

 Luiz Inácio Lula da Silva, antigo operário, ex-sindicalista que emergiu da ditadura militar 

como grande líder da esquerda no país. Fundador do Partido dos Trabalhadores, concorreu cinco 

vezes a presidência da república, logrando êxito em 2002 e 2006. O artigo O governo Lula em 

revista: o jornalismo como fenômeno de descobrimento (a cobertura de Veja) Da Silva (2006) 

mostra um balanço através do olhar da mídia sobre essa experiência na política brasileira, com uma 

ascensão de metalúrgico ao poder.  

 A pesquisa acompanha durante os quatro primeiros anos de mandato, a revista Veja e suas 

edições referentes ao Governo Federal e a imagem de Lula, onde faz uma abordagem a forma que a 

mesma acompanhou a trajetória do ex-presidente no Planalto. Como pergunta central, refere-se ao 

funcionamento como um diário descritivo dos fatos e como a revista cobriu e encobriu 

acontecimentos.  

 Para o autor, Veja se mantém na primazia da descoberta e da cobertura com desvendamento, 

onde a construção da notícia não é mera invenção. Assim, a revista funciona como tecnologia do 

imaginário, que difere da manipulação. No imaginário, o sujeito tem sempre um papel a 

desempenhar, nunca sendo um objeto de intervenção definida na produção da notícia. A revista 

Veja tem construído esse modelo, ao acompanhar a trajetória e cobrir o governo, construindo o mito 

e a diferença em relação aos demais partidos.  

 Durante a análise do artigo, é feita uma leitura sobre as principais reportagens veiculadas 

entre os anos de 2002 e 2005, que trazem notícias referentes aos escândalos e ligam a imagem de 



 

 

Lula com os fatos acontecidos. Ao fim da pesquisa, conclui-se que Veja mostra o que o presidente 

não quis ver, cumprindo com uma das funções primordiais do jornalismo, a de informar a sociedade 

a cerca de tudo que acontece, trabalhando com o modo de cobrir para descobrir. Na política, Veja 

cumpriu com suas obrigações.  

 

i.  TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO  

 

 A imagem construída acerca de Lula durante os períodos de 2002 a 2006 pela revista Veja é 

o foco central de Almeida e Weber (2009). O estudo leva a construção de opiniões estampadas nas 

capas da revista, mesmo que de forma implícita. Em Testemunhas de acusação: capas de Veja 

sobre o governo Lula” o texto mostra referências de como a revista apresentou o seu ator político e 

que estratégias de posicionamento tomou a partir de suas montagens de estratégias entre o texto 

escrito e visual.  

 O artigo apresentado apresenta uma relação bem próxima com esta monografia, pois, ao 

elencar uma revista de renome nacional como Veja e estudar sua produção, o mesmo colabora no 

sentido de apurar como o veículo vem se portando frente à fatos e situações políticas, que geram 

opinião pública. Como já visto em outros estudos, as autoras conclui que Veja faz recortes que 

levam a uma imagem negativa do então presidente Lula, a partir das publicações analisadas. Veja 

acusa, denuncia e sentencia, oferecendo fórmulas para isso a partir de palavras, metáforas visuais e 

espaços que ocupam lugares estratégicos. Além disso, é dado destaque a um ponto crucial, o de que 

os elementos visuais que compõem as estratégias discursivas só podem ser desvendados a partir de 

uma pesquisa, sendo assim, uma tarefa impossível ao leitor comum.  

 

j.  HÁ QUE MUDAR, PERO NO MUCHO  

 

 O artigo Há que muda, pero no mucho, de Paz (2003) faz uma análise das revistas 

informativas, da cobertura da posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, em três 

semanários informativos que também serão objetos de estudo desta monografia.  

 Em Veja, IstoÉ e Época, a autora analisa cada revista visando mostrar a cobertura das 

mesmas, a partir de operadores de sentido sobre o acontecimento. Fica evidente que cada edição 

relatou o acontecimento de acordo com sua política editorial e as versões divergentes sobre a 

cobertura são feitas a partir do uso de metáforas, um recurso de uso para a geração de sentido no 

discurso jornalístico.  



 

 

 A autora ainda defende que a disputa das revistas pela produção de sentido é tão claro 

quanto às eleições presidenciais por cada veículo ter uma posição ideológica diferente. O estudo 

conclui que, apesar de apresentar mudanças durante o discurso de uma revista para a outra, a 

respeito da posse do presidente Lula, todas produziram o “discurso da continuidade”, deslocando 

sentidos desfavoráveis ao político em publicações anteriores.  

 

k. A CAPA COMO VITRINE  

 

 Em Lula, PT e Jornalismo: uma análise do discurso político das capas de Veja Scorsato e 

Quevedo (2007) estudam duas capas da revista que têm como principal foco o presidente Lula e seu 

partido, o PT. Assim, é feito uma análise do discurso político da revista, identificando e indicando o 

papel dos personagens na construção dos cenários de fala, bem como a representação de elementos 

semióticos presentes no processo de construção e leitura dos textos de suas capas.  

 Os autores se debruçam quanto aos mecanismos a serem desvendados na construção do 

discurso, para que a partir dos enunciados observados nas capas, seja possível descrever os efeitos 

de sentido no que diz respeito às estratégias enunciativas da própria revista, para fazer crer na 

realidade mostrada. Para compreender os recursos empregados, é possível estudar o sentido da capa 

nas revistas, uma vez que a mesma é feita para vender o produto e é a vitrine da revista, ou seja, é 

preciso ter uma manchete que seduza o leitor e prenda sua atenção. Na maioria dos casos é 

necessário trabalhar a imagem escolhida, para que seja garantida a legibilidade da fotografia. A 

capa é uma unidade informativa que tem como função estratégica vender a revista.  

 A análise buscou compreender de forma mais contextualizada, o discurso político da revista 

Veja, principalmente sob a ótica de duas capas selecionadas, que estampam o presidente Lula e o 

Partido dos Trabalhadores. Assim, a tentativa de analisar alguns dos enunciados implícitos 

presentes nas edições, de acordo com os autores, é possível perceber a ligação entre o discurso 

jornalístico de tal veículo e o contexto em que foi inserido. Ao fim da pesquisa, foram encontrados 

nas capas elementos apresentados pela “voz” do próprio jornalista, à configuração do discurso 

jornalístico político e a divulgação de seus ideias em relação à forma de governo do Partido dos 

Trabalhadores.  

 Numa tentativa de, ao se posicionar contrário ao governo, a revista procura fortalecer sua 

aliança com o leitor, com o propósito de defender seus anseios aproximando a relação entre os 

interlocutores do discurso e definindo o cenário de fala na maioria das capas.  



 

 

 O discurso jornalístico incorpora a figura de representante da opinião pública, ao qual 

compete uma responsabilidade de divulgar, argumentar, explicar e defender através de expressões 

ou elementos muitas vezes irônicos, protegendo determinados interesses.  

 

l. A TRAJETÓRIA DO LÍDER NAS CAPAS DE VEJA  

 

 Em pesquisa que acompanha toda a história e ascensão política de Luiz Inácio Lula da Silva, 

desde quando líder sindical até presidente da república, Perufo (2011) estuda as capas da revista 

Veja, mediante exame de 28 edições analisadas em Veja, Lula segundo capas: ABC ao Planalto 

mostra a partir dos elementos barthesianos, como descrever e identificar de que forma as imagens 

das capas, ajudaram a construir a imagem de Lula ao longo dos 31 anos de carreira política, desde o 

ano de 1979 até o fim do segundo mandato, em 2010.  

 A autora prioriza como técnica a análise de discurso e a produção de sentido, ou seja, a 

importância da imagem para a análise discursiva. A monografia faz uma breve passagem pelo 

jornalismo de revista e a teoria das capas das publicações, que serve para chamar a atenção do 

leitor, ficando persuadido pela primeira impressão, como se a capa fosse o carro-chefe da revista. 

Tanto o discurso verbal quanto o não verbal de cada capa são bem elaborados e possuem elementos 

intencionais, que através dos efeitos de sentido são capazes de formas diversas leituras de um 

mesmo fato ou realidade. O título, suas chamadas e as cores servem para vender suas matérias e 

também uma tentativa de posicionar seus leitores a sua linha ideológica. Dessa forma, essa rede se 

constitui em uma união da linguagem textual e imagética, onde surge a mensagem fotográfica que 

busca dar relevância ao tema, através de seus elementos como, imagem, cores e texto. Assim a 

imagem dá suporte a realidade, pois a mesma possui uma linguagem própria, sendo capaz de 

comunicar um fato ou realidade.  

 É justamente nesse ponto que se encaixam os elementos barthesianos, citados pela autora, 

que servem de base para o estudo de Lula em capas de Veja, uma vez que são definidos como 

geradores de sentido e interpretam as imagens. Para Barthes (1990) os elementos são: truncagem, 

pose, objetos, fotogenia, esteticismo e sintaxe. Ainda assim, segundo a autora, o texto é o maior 

aliado para a indução de sentido de uma imagem. 

 A monografia é divida em subconjuntos que englobam diferentes momentos da vida política 

de Lula, retratada nas capas da revista. A autora busca responder perguntas analisando 

criteriosamente cada edição. Percebe ela ao final que Veja, constrói sobre Lula uma imagem de 

anti-herói, com uma postura política bem definida desde o início da cobertura sobre o líder, na 

década de 70. A imagem de Lula é tida como um defensor dos operários,  radical,  de esquerda-



 

 

extrema e que, com o passar dos anos, tal imagem foi se desmistificando, mas não totalmente. 

Assim, a autora compreende que a mídia impressa possui um grande poder de influência e que 

quanto maior o veículo de comunicação, mais os leitores estão sujeitos a acreditar numa realidade 

construída.  

 

 

 

m.  A IMPRENSA RECONFIGURA SEU DISCURSO   

  

 Os dois mandatos do governo Lula foram marcados por intensos choques entre o governo e 

os principais veículos de comunicação de circulação nacional. Em O deslocamento da imprensa nos 

anos Lula (2003-2010) Nunomura (2011) busca compreender o fenômeno do Lulismo, surgido 

ainda no primeiro mandato, para entender as estratégias que imprensa se utilizou para seu 

realinhamento editorial. Sabe-se que, a forte popularidade do presidente influenciou diretamente no 

comportamento das publicações dos semanários.  

 Para o autor, a mídia inicialmente perdera influência, quando houve uma transformação da 

imprensa brasileira a partir dos processos de produção, difusão e radiodifusão das informações que 

se valeram os veículos noticiosos desde 2003. Com isso, a imprensa adotou um caráter crítico a 

Lula e de oposição. Porém, tal estilo teve de ser reconfigurado, ao adotar um conservadorismo e 

perceber a nova transformação eleitoral no discurso político de Lula, quando o mesmo conseguiu 

manter seu prestígio, embora a mídia tenha sido denuncista em suas ações.  

 Assim, o autor vê que a imprensa teve de reconhecer, mesmo que contrária as suas 

ideologias, o novo caminho e progresso que o Brasil enfrentava com Lula no poder. E dessa 

maneira, encontrar os novos eleitores através de mudanças na estratégia política do presidente. Lula 

soube identificar e mostrar que a mídia era uma oposição política e tratou de transformar o jogo 

político brasileiro.  

 O ponto central da pesquisa, é a questão da base social do voto, que mostra as mudanças que 

surgiram após a intensa cobertura da mídia sobre Lula. Se de um lado foi possível afastar eleitores 

mais escolarizados e de regiões do país com maior grau de instrução, Lula soube de o outro lado 

agregar os votos dos eleitores de região menos informatizada, mas que receberam ajuda dos 

programas do governo federal e assim, conquistavam eleitores.  

 Dentro desse jogo político, Lula soube detectar a oportunidade de contrapor o poder 

midiático, colaborando para empurrar a mídia para o campo da oposição. Com o sucesso de seus 

programas sociais e beneficiando-se da estabilidade econômica, Lula abandonou parte de seu 



 

 

eleitorado histórico e o substitui por outro mais fiel e decididamente capaz de apoia-lo na hora do 

voto. A imprensa, por sua vez, teve de se contentar em cativar antigos eleitores petistas, que se 

sentiram abandonadas e também um segmento mais conservador e de direita da sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. DO ACONTECIMENTO AO JOGO DE SENTIDOS  

 

 Antes de avançar precisamos visitar alguns conceitos como os de produção da notícia, a 

construção do acontecimento e estratégias comunicacionais de produção, alguns dos quais são 

desenvolvidos por diferentes autores de que me auxilio, visando equipar o meu trabalho para a 

produção das análises. Discutir tais conceitos, nos parece relevantes pois ajudam na descrição das 

matérias jornalísticas e abordagens das teorias. Possibilitam também conhecer certo panorama de 

como esses problemas estão sendo examinados por pesquisadores do jornalismo. Os pontos de 

vistas aqui levantados não são apenas convergentes, mas são pertinentes ao nosso trabalho. Dessa 

forma, elegeremos conceitos e análises de autores que tem se dedicado à pesquisa que envolve a 

compreensão do jornalismo como um uma prática na qual se dá um trabalho imperativo mediante o 

qual, os acontecimentos são tecidos. Sem esta discussão com os autores, se torna praticamente 

impossível um estudo mais sistemático de capas, reportagens e editoriais, como lugares em cada 

edição onde os acontecimentos vão sendo tecidos para em seguida chegar as bancas ou casa de seus 

leitores.  

 A partir desse diálogo com os autores, procuraremos examinar como conceitos por eles 

trabalhados se projetam sobre os materiais estudados. Particularmente sobre as coberturas 

jornalísticas e dos acontecimentos, devendo nosso trabalho destacar  as diferenças entre seus 

modelos e possibilidades de construção da notícia. Em função destes aspectos pretendemos ainda 

definir nossa compreensão sobre a noção de estratégias afim de que elas nos ajudem descrever 

como os discursos jornalísticos dão sentido aos fatos, através de suas operações. Além desses 

conceitos acima elencados pretendemos também refletir sobre a noção de agendamento, uma vez 

que está inserida no contexto das reflexões do jornalismo atual, a ideia segundo a qual as agendas 

das práticas jornalísticas repercutem sobre outros campos de práticas sociais. Assim sendo, 

passaremos em revista esse conceito para finalmente compreender que tal modo de dizer dos jornais 

não é apenas uma descrição linguística e técnica.  

 Para dar início ao nosso diálogo, elegemos um conceito primordialmente importante para 

esta análise: o de acontecimento como elemento essencial que mobiliza a cobertura jornalística, 

enquanto trabalho. Sabe-se que se faz necessário entender como é construído o acontecimento nos 

meios de comunicação de massa. Sabemos também que a mídia atua como um filtro de informação, 

onde se propõe a transmitir, segundo pontos de vistas particulares, de suas próprias operações a 

noção que faz do acontecimento. Assim, difunde aquilo que se parece com seus leitores, para que os 



 

 

mesmos tenham capacidade de explorar melhor o fato. Graças a esses autores e seus contributos, 

que o nosso material de trabalho será analisado. Sem essa mediação seria impossível resgatar as 

diferentes operações que são feitas pelo trabalho jornalístico, para produzir o acontecimento 

segundo diferentes angulações. 

 Porém é preciso saber de que forma os acontecimentos se tornam notícia, uma vez que os 

mesmos alimentam a mídia no seu trabalho diário de informar seu público. Essa relação faz parte de 

uma cadeia de transformações que modifica um real já apresentado. É o que entende Mouillaud 

(1997) segundo o qual os acontecimentos, apesarem de explodirem na superfície da mídia, são na 

verdade o final de uma longa cadeia de transformações que entregam um real já domesticado.  

 Percebe-se o conceito de acontecimento, muito próximo de uma construção e estruturado a 

partir da mídia, onde ganha suas características e relevâncias através da forma da publicização. Para 

Charaudeau (2006) o acontecimento midiático é sempre construído, selecionado em função de seus 

potenciais de atualidade, socialização e imprevisibilidade. Dessa forma, há uma interação entre o 

emissor/receptor quando publica um acontecimento, como define Alsina (2005) que os meios de 

comunicação não só nos mostram acontecimentos no quais nós não poderíamos participar, mas 

também, nos quais participamos nos aproximam dos fatos de uma maneira diferente, mais 

completa, porque nos oferecem diversos pontos de vista; a mídia torna os acontecimentos um 

material de possível consumo repetitivo. (2005, p.130) 

 Dito como potencial de atualidade entende-se por avaliar o momento da aparição do 

acontecimento relacionado ao momento da informação veiculada. É o que também podemos 

classificar como imediatez, onde a mídia mostra algo definitivo, como se não houvesse relação 

como fato anterior. Já o potencial de socialização se apresenta como o poder de afetar uma 

coletividade, ou seja, surgir de modo com que se cerceiem discussões a cerca do fato, gerando 

interesse e captando os sujeitos. O mesmo acontece com a imprevisibilidade, que surge para afetar a 

“tranquilidade” do consumidor de informações. Quanto mais imprevisível for, maior a chance de se 

tornar um acontecimento e o mesmo ser consumido pelo leitorado. Dessa forma, os meios procuram 

sempre colocar em evidência o notável. 

 Para Charaudeau, todo tipo de fato pode se tornar um acontecimento, desde que seja 

enquadrado como novidade.    

  

 Para que um acontecimento possa ser percebido, é necessário que se  produza uma 
modificação, no estado de mundo fenomenal, geradora  de um estado de desequilíbrio, 
que essa modificação seja percebida  por sujeitos (ou que estes julguem que houve 
modificação) num efeito  de “saliência”, e que essa percepção se inscreva numa 
rede coerente  de significações sociais por um efeito de pregnância” (CHARAUDEAU, 
2006, p99) 



 

 

 

 Assim, o autor define que o acontecimento para ser produzido depende de uma modificação 

em seu estado natural, ou seja o “texto bruto” para que seja percebido e dessa forma seja integrado 

um discurso e um sentido a fim de coloca-lo no campo social da informação. Em outras palavras, o 

acontecimento midiático é o resultado de uma série de discursos que transformam o fato, a fim de 

serem percebidos pelos consumidores da informação, enquanto leitores. Alsina pondera que, o 

acontecimento é um fenômeno de percepção do sistema, enquanto que a notícia é um fenômeno de 

geração desse sistema. (2005, p.133) Pode-se dizer também que os meios de comunicação 

produzem acontecimentos de acordo com as expectativas de seu público leitor. Com isso, 

Charaudeau afirma que os sujeitos “julguem que houve modificação” (p. 99).  

 Para Traquina (2005) o processo das produções dos acontecimentos em notícias ainda passa, 

por uma tipificação, onde são classificados de maneira que ordenem os trabalhos jornalísticos. Essa 

tipologia também é citada por Berger e Tavares (2010) que buscam algumas nomeações 

metodológicas, para compreender o surgimento do acontecimento à mídia. Os autores afirmam: 

“Acontecimentos do mundo, aqueles que acontecem e “nos acontecem”, são construídos e 

constituídos pelas lógicas de produção e pela linguagem da indústria da informação jornalística, e 

daí serem pensados criticamente e/ou organizados” (Berger e Tavares, 2010, p. 139) 

  A organização no qual se referem se dá na seguinte forma: é preciso explicar de que 

maneiras são categorizados os acontecimentos, começando primeiro com o acontecimento 

jornalístico, onde os autores referem-se ao lugar que surgem os fatos noticiáveis de acordo com 

critérios pré-selecionados e de ações que resultam numa repercussão do acontecido. Ou seja, 

problematizam o fazer jornalístico frente a uma produção dos fatos, inseridos numa cadeia de 

sentidos e discursos elaborados. 

 Nesse sentido de enquadramento de acontecimentos jornalísticos, dois tipos básicos podem 

ser elencados nessa tipologia: os imprevistos e previstos. Dos acontecimentos inesperados, dotados 

de fator de imprevisibilidade que norteia a produção noticiosa, um conjunto de tipos pode ser 

observado. Os autores, então, subdividem em micro acontecimentos, macro acontecimentos e mega-

acontecimentos, onde os primeiros dizem respeito aos acontecimentos de rotina, que tem pouca 

repercussão noticiosa, estando ligados ao funcionamento da sociedade em geral. Os segundos – 

macro acontecimentos – são aqueles que provocam reações nos meios e fogem de certa 

normalidade. São classificados também, como acontecimentos midiáticos. Traquina (2005) explica 

que os acontecimentos mediáticos são especiais e se planejam na sociedade a fim de se tornar 

obrigatório.  “Nesse sentido, os acontecimentos mediáticos são como os mega acontecimentos, 



 

 

carregados de valor notícia. Mas enquanto os acontecimentos mediáticos são mega acontecimentos, 

nem todos os mega acontecimentos são acontecimentos mediáticos” ( Traquina, 2005, p. 99).  

 Então, os mega acontecimentos ultrapassam a simples ideia de surgirem no espaço 

midiático, mas com uma importância potencializada no meio. Nos estudos de Berger e Tavares, 

ultrapassa, inclusive, os sentidos disponíveis e ofertados a priori para sua explicação. Neste tipo de 

acontecimento, teríamos como representante emblemático o “11 de Setembro de 2001”, que deixou 

gravado na mente de todos nós, uma série de sons, imagens e histórias de uma catástrofe que 

marcou o século XXI e foi o precursor para os estudos de acontecimentos nessa instância. 

Silverstone (2009) analisa que a midiatização de acontecimentos como o de 11 de Setembro, possui 

uma dimensão estrutural, onde devemos compreender a relação dos media com esse acontecimento, 

a partir de uma relação em um contexto mais amplo: a maneira como as mídia nos apresentam o 

mundo de forma constante, os outros povos, as outras culturas e ao fazer assim, a maneira como 

definem por nossa intenção uma relação com o mundo à qual, sem esse acesso através da mídia, não 

teríamos conhecimento.  

 É partindo desse pressuposto, que o autor subdivide critérios como a interrupção, a 

transcendência e a diferença do fato. Se torna necessário saber a mediatização dessa catástrofe, 

quando estamos no campo dos acontecimentos e a forma como a mídia trabalha com esses eventos e 

suas relações e domínios. Na subdivisão, o primeiro – interrupção – mostra que só as catástrofes 

podem interromper o fluxo e a ordem da representação midiática. O segundo – transcendência – 

mostra a capacidade que os medias tem reduzir distancias e transcender os limites da comunicação. 

Ou seja, a imagem transmitida ao vivo e as reportagens, colocaram nós, o público, em contato 

direto com aquilo que é manifestamente impossível de ter contato. É como se todos nós 

espectadores do mundo estivéssemos lá, no local. Esse processo envolve uma relação intrínseca 

com o conhecimento que temos de mundo, já que a mídia nos fornece, através de acontecimentos, 

inúmeras ocasiões, para nos desligarmos do cotidiano, ou nos interessarmos brevemente por uma 

realidade diferente, ainda que essa seja avassaladora. Em terceiro – o outro – nos mostra essa 

relação que a mídia ocidental produziu a partir da estrutura da nossa cultura intensamente 

mediatizada, sendo incapaz de reconhecer as diferenças culturalmente. Silverstone define: 

 

“Uma resposta simultaneamente individual e política ao mal e ao bem causados pelos 
homens depende da nossa capacidade em tomar consciência e admitir que aqueles que 
sofrem, tal como aqueles que fazem sofrer, são seres humanos como nós e diferentes de 
nós. A sua semelhança permite-nos conhecê-los e julgá-los. A sua diferença implica 
admitirmos que haja coisas que talvez nunca compreendamos neles.” (2009, p.170) 
  



 

 

 Mas para o autor, as narrativas dominantes dos medias ocidentais tendem a rejeitar esta 

aceitação de diferença. Nas notícias fragmentadas a aceitação de uma humanidade comum com 

primor na ética e compreensão, é sistematicamente recusada.  

 Esse esboço sintetizado a partir do estudo feito por Silverstone (2009) no livro “O Terror 

Espetáculo. Terrorismo e Televisão” nos explica os motivos pelos quais se deve compreender os 

acontecimentos do 11 de Setembro, ou seja, as suas consequências imediatas e a cobertura 

jornalística que envolveu esse grande acontecimento na superfície da sociedade e dos medias.  

 Voltando ao diálogo do acontecimento e suas tipificações, Berger e Tavares ainda definem 

por último os acontecimentos previstos, que são aqueles que diferentemente que irrompem o 

cotidiano, possuem algumas definições, onde em seu contexto são programados a serem cobertos 

pela mídia. Neste grupo, encaixa-se as cerimônias de grandes eventos, conferências de imprensa, 

entre outros fatos que são produzidos midiaticamente, para serem publicados nos media como 

acontecimentos programados. 

 No debate da tipificação dos acontecimentos, não é possível pensar o acontecimento e suas 

afetações, sem se refletir sobre o processo de mediação no qual ele está inserido, ou seja, essa 

importância que a mídia tem no reconhecimento do presente e tradução dos acontecimentos vividos. 

 Mas um acontecimento precisa ter critérios em sua seleção, que o tornam capazes de serem 

publicados pela mídia. Galtung e Ruge (1965/1993) enumeram uma lista contendo os principais 

valores notícia para se produzir o acontecimento, a começar pela frequência, que diz respeito ao 

espaço de tempo necessário para o acontecimento se desenrolar e adquirir significado, ou seja, 

notabilidade na mídia. Para Traquina (2005) a tese de que quanto mais a frequência se assemelhar à 

frequência do meio noticioso, mais hipóteses irão surgir para o acontecimento ser registrado como 

notícia pelos semanários informativos, no caso meu objeto de estudo.  

 Outro importante valor elencado e que demonstra a maneira como se constrói os fatos a 

partir de um grande caso, é o uso da personalização. Segundo ainda Galtung e Ruge, as notícias têm 

uma tendência para apresentar os acontecimentos como frases em que existem um sujeito, uma 

determinada pessoa ou coletividade composta por algumas pessoas, e o acontecimento é então visto 

como uma consequência das ações desta pessoa ou destas pessoas.  

 Outro valor notícia identificado é a infração, termo pouco usado para se referir os atos 

ilícitos que acontecem, por exemplo, no campo da política. Dessa forma Traquina analisa que a 

infração das leis, improbidade administrativa, má gestão ou mau comportamento de um funcionário 

ou autoridade responsável, são passíveis de serem objetos da noticiabilidade. É o caso recorrente 

dos escândalos de corrupção deflagrados a nível nacional. Assim, o jornalismo assume um papel de 



 

 

fiscalização da sociedade, onde as atenções se voltam ao governo, na medida em que o desvio e o 

crime mobilizam o trabalho dos membros dessa “comunidade interpretativa”, ou seja, os jornalistas.  

 Traquina (2005) define: 

O policiamento da sociedade assume diversas formas. Leva a comunidade  jornalística a 
focar a sua atenção sobre a corrupção, os procedimentos legais, os direitos humanos. Envolve 
os jornalistas numa política de policiamento informativo através da obtenção de revelações 
de informação que contribuem  
para a credibilidade pública (TRAQUINA, 2005,p.76) 

  

  Antes de nos deter particularmente ao exame do acontecimento, da perspectiva das relações 

entre jornalismo e o campo político, insistiremos no aprofundamento sobre o conceito de 

acontecimento. Verón em sua obra lembra que: “os acontecimentos sociais não são objetos que se 

encontram só feitas em alguma parte da realidade e cujas propriedades e avatares, nos são dados a 

conhecer de imediato pelos meios com maior ou menor fidelidade. Só existem na medida em que 

esses meios os elaboram.” (2002). Enfatiza o autor que os acontecimentos resultam de construções, 

estas entendidas por um trabalho que é realizado pelos meios, e que é feito continuamente para 

fazer aparecer à atualidade. Isso quer dizer que a realidade mostrada pelos meios, já estaria feita em 

algum lugar, mas segundo o autor, “os meios informativos são o lugar onde a sociedade industrial 

produz nossa realidade.” (Verón 2002). Assim os meios trabalham e não são apenas veiculadores do 

fato.  

  Para Rodrigues (2001) no discurso jornalístico, o acontecimento constitui o referente de que 

se fala, o efeito de realidade da cadeia de signos, sendo uma espécie de ponto zero da significação. 

E ainda menciona uma célebre prática jornalística: “a opinião é livre, mas os fatos são soberanos.”.  

  Dessa forma, o conceito de produção de acontecimento, obedece também a critérios de 

noticiabilidade definidos por Wolf (2003) e elencados pelos autores Aguiar e Baroni (2009), no 

artigo O Acontecimento e o Sensacional no Jornalismo; Para tanto  Wolf enumera cinco 

pressupostos implícitos dos quais os valores-notícia são derivados: critérios substantivos, relativos 

ao conteúdo e que articular a importância e o interesse da notícia; critérios referentes às 

características específicas do produto informático; critérios vinculados ao meio de comunicação; 

critérios concernentes ao papel da representação social que os jornalistas fazem do seu público e 

critérios ligados à concorrência. Percebe-se então que os valores-notícia tendem a se tornar as 

qualidades pertinentes a construção jornalística dos acontecimentos e funcionam como uma triagem 

do material jornalístico, uma vez que os jornalistas operam junto a uma seleção e posteriormente a 

uma produção discursiva do que foi selecionado.  

  Aguiar e Baroni (2009) ainda complementam: 



 

 

 

Ou seja, são as condições de possibilidades de ver e dizer ao leitor, sobre a realidade social 

que está enraizada na comunidade interpretativa dos jornalistas. Os acontecimentos 

avaliados como importantes são, obrigatoriamente, selecionados para se tornarem notícias, 

uma vez que o interesse está vinculado à representação que os jornalistas fazem de seu 

leitor e também ao valor notícia. 

 

  Além dos critérios citados acima, o acontecimento obedece a um conjunto de características, 

que obedecem a sua produção na mídia. Entre elas, apresenta-se a variação do ecossistema, ou seja, 

o ponto de referência que a partir do qual podemos estabelecer a existência dos acontecimentos. 

Para determinar um fato como acontecimento, é fundamental definir as normas que se sucedem 

nesse meio. Podemos afirmar, conforme Alsina (2005) que a variação no ecossistema pressupõe, a 

ruptura da norma. Em um aeroporto o surgimento de um avião é considerado normal, porém na 

selva amazônica, o aparecimento da aeronave em uma tribo de índios, pode ser um acontecimento 

para aqueles que vivem ali. 

  Alsina também define que uma das características para o acontecimento virar notícia, é que 

o mesmo seja espetacular. :  

 

“Um acontecimento é algo extraordinário, ou seja, é um fato que vai além do ordinário, do 
que é normal. Uma variação pressupõe uma ruptura da normalidade, e enquanto maior for 
essa ruptura, mais espetacular será o acontecimento” (ALSINA, 2005, p.141) 
 

  Na discussão dos autores a cerca do sentido de acontecimento, é preciso definir a relação 

com o fato jornalístico, onde o mesmo integra um gênero discursivo que toma o acontecimento 

como seu objeto. Do ponto de vista da ação, a ocorrência surge como poder de revelação, 

mostrando situações problemáticas que requerem uma solução. Nesse caso, o acontecimento rompe 

com o sentido do esperado pelo seu poder de máxima surpresa: é o próprio acontecer, que 

reconfigura os sentidos do possível. Para tanto Adriano Rodrigues em seu artigo acerca da natureza 

do acontecimento jornalístico nos diz que: 

“O acontecimento é no discurso jornalístico aquilo que irrompe na superfície lisa da 
história de entre uma multiplicidade aleatória de factos virtuais [...] O acontecimento 
jornalístico é, por conseguinte, um acontecimento de natureza especial, distinguindo-se do 
número indeterminado dos acontecimentos possíveis em função de uma classificação ou de 
uma ordem ditada pela lei das probabilidades, sendo inversamente proporcional à 
probabilidade da ocorrência. (RODRIGUES, 2001 p.98) 

 



 

 

 Sendo assim, torna-se acontecimento jornalístico partir de um olhar que busca estabelecer o 

contexto do fato, explicando o sentido. Porém este olhar, no campo do discurso da informação 

midiática, torna-se um duplo olhar: o acontecimento se encontra na percepção de quem mostra, na 

instância da produção, e o olhar de quem vê, no contexto da recepção. É o acontecido que gera um 

acontecimento e depois é tecido e construído de volta para o leitorado.  

 A construção do acontecimento garante a produção de efeitos de sentido sobre o fato, pois 

não é possível mudar o que aconteceu, sendo passível apenas transformar a ordem da produção da 

notícia. Esse é o limite do poder de ação sobre o acontecido: se dá no que ele foi, dá-se no 

acontecido. Leal e Antunes (2011) alertam que os acontecimentos exigem produção de sentido, são 

espaços de exploração, intepretação, interação e não contem um “em si”: eles sempre surgem a 

alguém, são fundamentalmente relacionais e se constituem. 

 O diálogo dos autores Vaz e França (2009) que analisam os acontecimentos de forma que 

fazem uma importante distinção entre aqueles que seriam os acontecimentos legítimos, ou seja, os 

que afetam a mídia e tem o poder de modificar o cotidiano, e aqueles que seriam legitimados, 

selecionados por ela para serem ofertados ao público. Louis Quéré (2005) procura definir que 

durante nossa experiência individual ou social, nos confrontamos com acontecimentos de natureza 

diferenciada. Há os acontecimentos que ocorrem independentemente da nossa vontade ou 

expectativas, e há também aqueles que são controlados ou provocados com fins estratégicos. Dentro 

dessa cadeia de acontecimentos, há os que se produzem devido ás modificações que atingem uma 

série de fatores, e aqueles que nos modificam. Dentro desta perspectiva estudada pelo autor, 

encontram-se também os acontecimentos do dia a dia que ocorrem sem receber importância 

nenhuma, ou aqueles que são mais marcantes, tornando-se referência em uma trajetória individual 

ou coletiva.  

 Toda essa tentativa de situar o acontecimento no plano da organização da experiência 

individual ou coletiva, encontra dificuldades quando o acontecimento é apreendido como integrante 

exclusivo da ordem histórica e causal, sendo descartado seu entendimento por parte da ordem de 

sentido. A crítica de Quéré citada acima é defendida por Vaz e França, pois buscam apreender o 

acontecimento encerrando-o na categoria do fato e compreendendo-o unicamente sob o modo da 

causalidade, sem levar em conta sua dimensão hermenêutica, isto é, desprezando-se a atribuição 

posterior de valores e significações que lhe são atribuídos pelos sujeitos (2009, p.2) 

 A compreensão do poder hermenêutico do acontecimento, leva em consideração que o 

acontecimento é um fato ocorrido no mundo e explicado à maneira de um encadeamento de fatores 

que se insere em um contexto causal: é um fim no qual culmina aquilo tudo que precedeu. Para 

tanto, ao analisar o acontecimento do ponto de vista da ação, percebe-se que pode ser compreendido 



 

 

através de uma série de significações, vozes e interpretações narrativas, pois além de ser abrangido 

através de causas, possui um poder de revelação. 

 

“O acontecimento apresenta, pois, um caráter inaugural, de tal forma que, ao produzir-se, 
ele não é, apenas o início de um processo, mas marca também o fim de uma época e o 
começo de outra. É, evidentemente, este poder de abertura e fecho, de iniciação e de 
esclarecimento, de revelação e de interpelação, que nos interessa aprofundar, em ligação 
com as modalidades de experiência que nos remetem para acontecimento assim entendido” 
(QUÉRE, 2005, p.60) 

  

 Quéré volta-se para a compreensão do acontecimento e da situação que ele gera ou revela 

através da comprovação da experiência e dos efeitos provocados. Essa comprovação passa pela 

ordem da explicação causal do acontecimento, não sendo unicamente de contemplação, mas todo o 

processo de interpretação que contem em seu caráter. Todo acontecimento possui uma noção de 

causalidade que se determina através da continuidade. Mas há o processo da descontinuidade, onde 

na sua ocorrência poderá mudar alguma coisa no estado anterior do mundo. Vaz e França explicam 

que nem todos os acontecimentos são inesperados, existindo aqueles previstos, mas que ainda 

assim, fazem emergir algo novo. Porém, os grandes acontecimentos em sua maioria, são marcados 

pela descontinuidade: 

 

“São descontínuos relativamente a uns e a outros e excedem as possibilidades previamente 
calculadas, rompem com a seriação da conduta ou do correr das coisas – há seriação 
quando os atos ou os acontecimentos anteriores da série abrem a via aos seguintes, de tal 
forma que estes resultam dos que os precederam. Esta descontinuidade provoca surpresa e 
afeta a continuidade da experiência porque a domina.” (QUÉRE, 2005, p.61) 

  

 Dessa forma entender o acontecimento legítimo a partir dos diálogos dos autores Quéré , 

Vaz e França nos permite entender que os acontecimentos de forte impacto coletivo, não precisam 

ser legitimados através dos discursos dos meios de informação. Pois seus efeitos e afetações são 

sentidos pela sociedade onde ocorre, junto as diferentes formas de interpretações e é sua força que 

ganha visibilidade, obrigando sua publicização pela mídia. 

 
“O acontecimento legítimo provoca uma quebra no discurso, muitas vezes obrigando 
mudanças na programação televisiva e radiofônica e edições extras de jornais e revistas. 
Não precisa ser legitimado pelos media, mas pelo contrário, legitima os veículos que dão 
conta de abordá-lo” (VAZ E FRANÇA, 2009, p.4) 

 

 Na mesma linha de discussão dos autores, surge o estudo sobre os acontecimentos 

legitimados. Conforme Vaz e França, diferentemente do que ocorre com os acontecimentos 

legítimos, é a estratégia de publicação de cada veículo que vai determinar a existência e a 

importância dos fatos legitimados. Enquanto os grandes acontecimentos têm o poder de afetar a 



 

 

mídia e não precisam dos veículos para garantir sua legitimidade, os acontecimentos do cotidiano 

precisam ser previamente selecionados para ganharem visibilidade; É dessa maneira, no tratamento 

que se dá aos acontecimentos legítimos que o jornalismo constrói sua forma para dar conta de 

legitimar outros acontecimentos.  

 Na ordem de organização, hierarquização e socialização dos acontecimentos, encaixam-se as 

revistas informativas semanais, que estão entre vários materiais simbólicos mobilizados pelo 

sujeito, para atribuir significados ao que acontece, onde as mesmas dispõem de recursos próprios 

para configurar os acontecimentos, distinguindo-se dos outros meios de comunicação. Alsina (2005) 

compreende que, quanto mais pessoas forem envolvidas em um acontecimento, maior será a sua 

importância. Porém a seleção desses acontecimentos parte do grau de envolvimento que eles têm. 

Logo, é possível descobrir estratégias de envolvimento dos meios de comunicação. 

 Dentre as estratégias a que se recorrem os jornalistas para legitimar o discurso, encontra-se o 

enquadramento próprio dos meios que determinam os fatos públicos como acontecimentos 

importantes, ganhando poder de afetação pela simples forma de exposição. São acontecimentos que 

em sua origem não ganham tanta importância, mas recebem visibilidade. Citamos exemplos como: 

gravidez de uma cantora, casamento de uma atriz. Esses exemplos não se tratam de acontecimentos 

legítimos, mas acontecimentos legitimados pela mídia. Sua existência e importância não se dão por 

características próprias, mas sim pelas estratégias de sua exposição.  

 Sendo assim, pode-se perceber que os acontecimentos surgem de várias maneiras e todas 

elas são diferentes na superfície da mídia, fazendo com que ocorra a legitimação de opiniões dentro 

de relações complexas no dispositivo midiático. Partindo das duas faces que se apresentam o 

acontecimento em legitimo e legitimado, percebe-se que a mídia faz sua busca incessante pela 

produção de sentido, adotando suas estratégias discursivas e fazendo valer seu modo de afetar a 

vida os sujeitos. 

 Charaudeau afirma que o sujeito não tem acesso ao acontecimento bruto, mas somente 

contato com o acontecimento já filtrado pela mídia, uma vez que a mesma tem o poder de legitimar 

certos assuntos. Esse trabalho de filtragem, seleção, hierarquização dos fatos em suas páginas, 

ângulos de tratamento, articulação texto/imagem, escolhas de estilos retóricos, todos esses aspectos 

são aqueles sobre os quais repousam as estratégias. Algum fato pode não ter importância, mas 

ganha notoriedade a partir do discurso midiático que é apresentado, tornando-se um acontecimento. 

É nessa busca pelo tratamento preciso e conciso das informações, que o jornalismo constrói sua 

forma como instituição, sendo capaz de dar relevâncias para diversos assuntos.  

 A partir deste breve trabalho de referenciação do conceito de acontecimento, presente na 

construção do discurso jornalístico, podem-se entender as maneiras pelas quais um fato torna-se 



 

 

notícia de grande proporção midiática. Através dos autores, é possível perceber como é construído e 

trabalhado esse acontecimento, de modo que o mesmo seja percebido pelo leitorado. Vimos que o 

acontecimento é produto do jornalismo e se dá em escalas distintas de intensidade, onde 

diariamente são midiatizados inúmeros episódios, mas cada um deles com sua especificidade 

particular no tratamento.  

. 

3.1 ESTRATÉGIAS DE PRODUÇÃO E OS “MODOS DE DIZER” DE UM  SEMANÁRIO  

 

 A informação transmitida para o receptor leitor como já vimos até agora, é tecida através de 

uma série de fatores e operações. Um fato acontecido, ganha diferentes narrativas e olhares, através 

dos quais passam por processos de construção técnicas e textuais desse acontecimento. Sendo 

assim, vamos discorrer sobre o conceito de acontecimento dentro do campo jornalístico. Uma 

simples notícia pode tornar-se um acontecimento capaz de gerar discussões na sociedade. Mas além 

dos processos que  elencamos, ainda é preciso desenvolver noções sobre as estratégias que os meios 

organizam e se apropriam para desenvolver e legitimar os discursos por eles proferido. Em breve 

explicação, lanço algumas notas sobre o conceito de campo, para entender a noção de estratégias. 

Ele é entendido a partir de Rodrigues (2001), para o qual, cada domínio da experiência é dotado de 

características e regras próprias, tendo uma simbólica específica para representá-la, garantindo seu 

funcionamento e conexões com os demais campos. É preciso ressaltar que cada campo possui suas 

referências e autonomias, além de possuírem um conhecimento próprio a fim de dialogar entre seus 

discursos. Compreende-se também que no caso do campo da mídia este afeta diversos campos, os 

quais muitas vezes passam a adotar regras e estratégias de caráter midiático em suas manifestações. 

Um campo social desempenha dois tipos de funções: discursivas ou expressivas e pragmáticas ou 

técnicas. No campo das funções discursivas, está o de enunciar seus princípios, valores e regras. Já 

as funções pragmáticas intervêm para criar, manter, sancionar e restabelecer sua ordem de valores. 

Assim, os campos sociais possuem uma legitimidade própria e uma simbólica particular para 

constituir e assegurar sua visibilidade pública. Dessa forma os processos comunicacionais estão 

relacionados com a esfera pública, que determina no campo social as normas e conformidades dos 

atores sociais.   

 Rodrigues afirma que: 

 
“A esfera pública é, por conseguinte, a cena em que o jogo das interações sociais e o 
movimento dos atores ganham visibilidade social. Por isso a comunicação não é apenas um 
instrumento à disposição dos indivíduos, dos grupos informais ou dos grupos organizados 
para darem a conhecer fato, acontecimentos, pensamentos, vontades ou afetos. É sobretudo, 
o processo instituinte do espaço público em que se desenrolam as suas ações e os seus 



 

 

discursos e coincide com o próprio jogo dos papéis que as instituições lhes destinam” 
(Rodrigues, 2001, p. 141) 

  

 É através de operações discursivas que os demais campos sociais se relacionam, já que as 

conexões e os vínculos entre eles são gerenciados e regulados pela mídia ou algumas de suas 

operações. Trata-se mecanismos de mediação que garantem o diálogo entre os campos sociais, 

possibilitando trocas e relações. 

 É dessa maneira, que surgem as funções do campo midiático, pois decorre da necessidade de 

os campos sociais manterem-se unidos e ligados para fugir do isolamento e alcançar os domínios da 

experiência. O campo midiático adquire um papel central na constituição das relações sociais e dos 

processos de produção de sentidos, cumprindo uma função significativa e estratégica. Ou seja, os 

campos necessitam do discurso midiático não só por questões de visibilidade junto aos seus 

públicos, mas também como uma forma de legitimação social. Porém, eles lidam com essa forma 

tensional de representação do campo, pois, através de operações enunciativas, o campo midiático 

mescla, corta, condensa ou apaga as marcas simbólicas dos outros campos.  

 Quando pensamos no campo da comunicação das mídias também pensamos no modo de 

seus funcionamentos, pois sabemos que as mídias agem, ou seja, via atividades discursivas visando 

textos enquanto produtos. Mas existe um trabalho das mídias antes deles se tornarem produtos e que 

se caracteriza pela natureza de uma ação que somente eles podem fazer que é, o seu trabalho de 

produção de notícias. Tal trabalho é submetido a objetivos, metas, a motivações das redações, dos 

jornalistas e dos donos dos jornais e das suas relações com outros campos. A organização desse 

trabalho está submetida a princípios e metas que estamos chamando de estratégias, ou seja, quais 

são os fins a que se destina a produção, circulação de notícias sobre determinado assunto?  Porém 

não se trata de qualquer tipo de ação, mas de uma que se faz através dos discursos. É pelos 

discursos que estão dando origem aos textos jornalísticos, que os jornais dizem alguma coisa ao 

leitor, querendo atrai-lo, convence-lo, torná-lo cúmplice, de suas ações. Ou seja, as estratégias é o 

âmbito na qual as agendas do campo jornalístico se operacionalizam.  

 Dessa forma, as legitimações dos discursos junto aos campos sociais demonstram que a 

comunidade jornalística interpreta de diferentes ângulos uma mesma abordagem, enunciando seus 

“modos de dizer” ou falar, dentro de um só tema. Nesse sentido, a notícia é construída a partir de 

estratégias técnicas e de linguagens por meio de discursos contendo significados e valores que 

mostram a forma como a sociedade apreende a realidade.  

 Entre tanto para o interesse desse trabalho é fundamental aproximar o conceito de estratégias 

aos aspectos de comunicação. Inicialmente, entendemos a noção de estratégia como o planejamento 



 

 

de ações voltadas para um determinado fim; Como o próprio nome diz, a palavra estratégia 

significaria a formulação de iniciativas que são tomadas por um indivíduo ou por uma instituição 

visando à obtenção e resultados voltados aos seus interesses. Ou seja, ainda, significaria organizar 

um caminho visando resultados; combinar procedimentos, definir fases; priorizar estradas, 

elementos, tempos, recursos, etc. Como se vê a estratégia é uma ação complexa, onde ouve-se 

comumente a pergunta: qual é a sua estratégia para chegar lá? Como seu advogado vai adotar 

estratégias de sua defesa? Qual a estratégia promocional da venda desse produto? Como um país 

definiu sua estratégia de guerra? Qual foi a estratégia persuasiva que um candidato adotou para 

vencer as eleições? E no nosso caso, quais são as estratégias que os meios de comunicação 

organizam para transmitir os acontecimentos para seus leitores? 

  Ou seja, no caso do campo das mídias, suas estratégias são distintas em relação a estratégias 

de outro campo. São estratégias que envolvem aspectos de linguagem e técnicas e nesse sentido a 

cobertura de acontecimento como o mensalão - ou mais especificamente os ângulos através dos 

quais as revistas mostram a imagem do presidente do Lula em relação a esse fato - obedecem a 

estratégias especificas desenvolvidas por cada um dos meios. Valores notícias, retóricas, imagens, 

ângulos escolhidos, escolhas de fontes, etc., compõem o conjunto de elementos que sobre as quais 

uma estratégia é definida para mostrar Lula e sua ligação nessa questão. Estamos falando, portanto 

das estratégias dos meios de comunicação, que não são estratégias militares e nem religiosas. 

Estamos falando das estratégias jornalísticas que passam por um percurso determinado, desde a 

produção da pauta, até o anúncio da edição da revista semanal. Quando vemos uma propaganda, por 

exemplo, da revista da Veja sobre o acontecimento do mensalão veiculado em outdoors, estamos 

diante de uma estratégia dela de autopromoção, sobre aquele tema.Iisso significa um discurso pelo 

qual um acontecimento é mostrado inclusive na estratégia de auto promoção de uma mídia 

jornalística.  

 Pinto (2002) acrescenta que: 

 

Desde a arqueologia do saber (1969) de Michel Foucault, discurso é também definido como 
prática social de produção de textos que surgem no bojo das práticas sociais em que nos 
engajamos no interior das instituições sociais. Dizer que discurso é uma prática social 
implica que todo discurso é assumido por um sujeito, que aparece como responsável pelo 
ponto de vista, orientação ou perspectiva. (PINTO, 2002, p.76) 

  
 O autor ainda continua referindo o discurso como um objeto complexo e abrangente ao 

afirmar: 

 

Assim podemos dizer que o discurso não é eminentemente uma análise de textos, mas algo 
que envolve o contexto situacional (ambiente físico e institucional em que o texto é 



 

 

produzido, circula e é consumido), no contexto (outros textos situados fisicamente ao redor 
do texto ou qualquer fragmento dele antes, depois, de um dos lados, em cima ou em baixo), 
e nos contextos das ordens de discursos ou interdiscursos (outros textos produzidos no 
mesmo quadro institucional ou relativo à mesma área de conhecimento e afins, que são 
mobilizados intertextual mente na interpretação (PINTO,2002, P.76) 

 

 Vamos examinar outros aspectos de estratégias no campo do discurso. Mouillaud (2002) 

define inicialmente que, uma das principais características das estratégias do discurso midiático é o 

fato de se apresentar como um discurso acabado e de funcionar aparentemente sem intermitências 

nem vazios. São essas interferências e o processo de construção da informação, que buscamos 

compreender através dos estudos feitos pelos autores aqui citados, e que nos auxiliam nessa 

monografia. Os enunciados que se apresentam de forma acabada, escondem por trás os seus 

processos de criação. Há uma diferenciação no discurso espontâneo, ao qual fazem parte a troca de 

falas presentes em nosso dia a dia, com o discurso produzido pela mídia. 

 

O funcionamento dos discursos espontâneos, dos discursos que trocamos uns com os outros 
no decurso da vida quotidiana, é intermitente, pontuado por todo um conjunto de 
hesitações, de esperas, de rupturas, de silêncio, de derivas. O discurso midiático, pelo 
contrário, flui de maneira constante e ininterrupta, encadeia enunciados que se apresentam 
habitualmente de forma acabada, escondendo seus processos de gestação (MOUILLAUD, 
2002, P.217) 

 

 Antes de abordar ângulos desenvolvidos por outros autores sobre a questão é a hora de 

lançar mão de como alguns deles pensam esses conceitos de estratégias de comunicação. Mas antes 

de explorar esse conceito devo fazer alguns comentários sobre o conceito de enunciação, pois para 

mim o “modo de dizer” está situado sempre em uma estratégia. Para isto, devemos observar em 

primeiro lugar a relação entre enunciado/enunciação. Verón (2004) define o conceito de 

enunciado/enunciação, onde o primeiro se refere à ordem do que é dito (conteúdo), já a enunciação 

diz respeito ao dizer, suas modalidades, modos de dizer. Assim é a maneira como dizemos algo é 

que fará a diferença no momento da atribuição de sentido a um dado enunciado. “O que difere uma 

frase da outra , não é o dito, mas relação do locutor com o que ele diz, as modalidades do seu dizer.” 

(VERÓN, 2004, p.217)  

 Pinto (2002) afirma que o dispositivo de enunciação explicita os diferentes posicionamentos 

ideológicos ou posições enunciativas, também denominadas por ele de lugares de fala. Para o autor, 

os lugares de fala se referem aos diversos modos de construir representação de uma determinada 

prática social ou área de conhecimento, sugerida pelos sujeitos que aparecem nos textos e que são 

assumidas, ou não, pelos participantes do evento comunicativo em curso.  

 Aproximando este termo do conceito de estratégia, podemos dizer que, a enunciação se 

caracteriza pelas maneiras que o sujeito enunciador faz no universo dos códigos, deixando marcas 



 

 

espalhadas no discurso que organiza. Para tanto Peruzzolo (2004) destaca que a enunciação é uma 

ação de mediação que opera uma obra, que integra estruturas narrativas e discursivas, com o intuito 

de produzir dois grandes efeitos de sentido: produzir um objeto de comunicação e entrar em 

comunicação com alguém. (p.143) 

 Segundo ainda Peruzzolo, a função enunciativa enquanto construção do discurso em forma 

de texto se dá sob a forma de signos e de relações entre eles – fala, língua -. Assim o enunciador faz 

uma série de escolhas de pessoa, tempo, de espaço, de figuras, de categoria, de termos e com eles 

conta, narra, informa algum fato, ou seja, constrói um enunciado, passando à narrativa e 

organizando um discurso. O conceito de enunciação se refere às modalidades do dizer dentro do 

discurso, algo que Peruzzolo vê da seguinte  forma: 

 

O discurso se caracteriza, pois, como sendo ao mesmo tempo, objeto produzido (pelos 
sujeitos da enunciação) e objeto de comunicação (entre um destinador e um destinatário), 
onde os dispositivos empregados na produção do discurso servem também de meios de 
persuasão, utilizados pelo enunciador para convencer o enunciatário da ”verdade” do que 
diz no seu texto. (2004, p.149) 

 

 As estratégias estão envolvidas em contextos e situações mais amplas, fatos ocorrem todo 

dia, a toda hora. Agora, neste exato momento, milhares de coisas acontecendo em diversos lugares 

do mundo que, quando se encaixam dentro dos critérios jornalísticos, acabam tornando-se notícia. 

Mesmo que o jornalista tenha a incumbência de transmitir a realidade ao seu leitor, a própria 

estruturação das ideias dentro de um texto, pode ser apontada como algo singular e parcial, pois 

envolve as marcas do jornalista enquanto enunciador. Buscamos através do suporte técnico, discutir 

como os veículos “conversam” com seus leitores através da construção dos enunciados, ou seja, 

seus modos de dizer.  

 Para Fausto Neto (1991) o dizer são construções e operações, onde o sujeito da enunciação 

faz movido por e no interior do âmbito da linguagem, no sentido de estruturar mensagens ou 

discursos sociais, enquanto configurações específicas que as palavras vão tomando. Porém, essa 

classificação contraria os ensinamentos primordiais do jornalismo, colocando em risco o discurso 

jornalístico, uma vez que o sujeito é formado a não deixar-se contaminar durante o processo de 

produção da notícia. “Destaca-se assim uma dimensão unicista, sem imaginário e simbólico, dotado 

apenas de operadores manifestos pré-construídos e disponíveis permanentemente ao processo de 

classificar o real.” (FAUSTO NETO, 1991, p. 31). Partimos então do pressuposto de que se um 

material é produzido, concebido ou elaborado, ele é de fato, contaminado pelo seu emissor, por sua 

fonte de produção. Colocando em foco, a incansável discussão sobre imparcialidade na prática 

jornalística. Mouillaud define que “o jornalista não está diretamente conectado com os ”fatos”, mas 



 

 

com falas (da testemunha, do especialista, do representante, do operador...)” (2002. p, 25). Dessa 

forma, percebe-se que o jornalista está mergulhado no mundo da linguagem, espaço no qual este 

profissional elege dentre uma infinidade de termos, as palavras que farão parte de seu discurso.  

 Ineu (2011) afirma que: 

 

Do mesmo modo, se este profissional pode se colocar como uma peça de transição entre a 
fonte a notícia, não há como discordar que este “perito” das palavras carrega consigo 
infinitas ideologias, ou seja, um conjunto de regras, convenções, crenças e cognições 
através das quais estrutura o seu modo de construir a realidade.  

 

 Portanto, seguimos na discussão das estratégias da comunicação, que os profissionais 

desenvolvem, para dar conta da possibilidade de desenvolver o relato dos acontecimentos. Visitando 

o mérito do jornalista enquanto formador de opinião dentro do discurso jornalístico, através da 

produção da notícia, lembramos que este conceito de enunciação está ligado ao “modo de dizer”, 

uma vez que os fins das estratégias só podem ser percebidos se houver modos de operacionaliza-

los. Tem algo a ver com a enunciação jornalística, noção útil dentro das práticas do campo 

informativo. Assim sendo, defino em termos contextuais o que estou compreendendo como 

enunciação. Define-se inicialmente como um, lugar que “retrata” e cria o lugar do outro, a partir de 

leis e regras determinadas, em termos de linguagens. (FAUSTO NETO) Dessa forma, o saber 

jornalístico através de diversas modalidades enunciativas para a construção do discurso, se apropria 

de recursos a fim de dar conta de um certo real, através de uma série de mecanismos do sujeito da 

enunciação que se relaciona com o outro através da leitura. Não há visibilidade e nem trocas de 

temas entre os campos sem que haja um trabalho enunciativo, pois é a atividade de enunciação que 

garante essas relações e também a legitimidade social. Em outras palavras, entendo que não há real 

sem enunciação.  

 Sendo assim, a transformação do fato em notícia se dá junto ao trabalho de enunciação, que 

ainda com Fausto Neto, é realizado através de procedimentos mais generalizados e que se 

encontram estabelecidos em espécies de “macro códigos”: a língua, as matrizes culturais, as regras 

sociais, a ética, e as ideologias. O autor ainda ressalta que faz parte deste processo também os 

“microcódigos”, que são os dispositivos que são criados, internamente, no interior dos próprios 

meios de comunicação, como códigos particulares de onde devem ser manejados e mobilizados os 

instrumentos enunciativos, e que, neste caso, são, por exemplo, os chamados manuais de redação” 

(FAUSTO NETO, 1991. p.32) 

 Esse processo todo mostra que o jornalista está subordinado dentro de diversas práticas 

discursivas à medida que o mesmo exerce o seu trabalho de escrever sobre fatos. Ou seja, Fausto 

Neto explica: 



 

 

 
“O escrever não é apenas uma operação que o sujeito faz, mecanicamente, sobre os fatos. 
Trata-se de um trabalho, uma prática assegurada e articulada à múltiplas práticas e campos 
discursivos.” (FAUSTO NETO, 1991, p32)  

  

 Charaudeau (2006) destaca que a enunciação parte da instância de produção do conteúdo 

informativo, que compreende vários atores durante o processo. “Os da direção do organismo de 

informação que cuidam da saúde econômica da empresa e de sua organização competitiva; os da 

programação, ligados aos precedentes de maneira a fazer com que as informações colhidas tenham 

um certo sucesso junto ao público; os da redação das notícias e os operadores técnicos, que 

escolhem tratar a informação conforme sua linha editorial” (CHARAUDEAU, 2006, p.73). De certa 

forma, todos esses aspectos são responsáveis para fabricar pela enunciação, o discurso midiático. 

Neste ato também se apresenta a ideologia do organismo de informação. É nessa instância que o 

jornalista constitui uma importante figura para determinar a enunciação discursiva. Essas 

observações servem para lembrar que as revistas não são um produto abstrato, mas que estão 

ligadas a uma rede de negócios, técnicas, poderes e de regras específicas.  

 O mesmo autor explica porque se torna difícil encontrar um responsável pela informação na 

comunicação midiática, devido às características que não são exclusivas:  

 
“Nunca se sabe realmente quem pode responder por uma informação, mesmo quando é 
assinada por um determinado jornalista, de tanto que os efeitos da instância midiática de 
produção transformam as intenções da instância de enunciação discursiva tomada 
isoladamente” ( CHARAUDEAU 2006, p.74) 

 

 Em relação as ideias sobre o conceito de enunciação e que envolvem as estratégias de 

comunicação midiática, parece-nos importante trazer outro argumento embasado pelo autor: 

 

 Além disso, como para todo estudo do discurso, é necessário levar em  conta que os 
 autores de um determinado contrato de comunicação  agem em parte através 
 de atos, segundo determinados critérios de  coerência, e em parte através de 
 palavras – construindo,  paralelamente, representações de suas ações e de suas 
 palavras, às  quais atribuem valores (CHARAUDEAU, 2006, p.73) 

 

 As representações a que Charaudeau refere-se não estão diretamente ligadas à prática, mas 

de alguma forma acaba por se conectar nela, produzindo elos de contato entre as práticas e 

representações. O conceito embasado pelo autor demonstra a justificativa utilizada pelos veículos 

de comunicação sobre seus “modos de dizer”.  

 Fausto Neto afirma que o jornalista se depara com campos e saberes com os quais “negocia” 

procedimentos de apropriação, para utilizá-los no processo de formalização dos discursos. 

(1991,p.33). Nesse caso entram em cena alguns dos formadores, que interferem no trabalho da 



 

 

produção da leitura da realidade e que desempenham uma espécie de “guia” para as operações 

enunciativas: os “manuais de redação”. Mais uma vez surgem os dispositivos capazes de construir o 

real, através de operações de enunciação e que funcionam como um sistema de regras e conceitos. 

Cada mídia possui o seu manual para a produção de seus discursos.  

 O que está em estudo nesse capítulo, são noções como estratégias pelas quais se definem as 

maneiras de construir o discurso informativo. O jornalista constrói e edita uma notícia, 

reorganizando sua realidade factual no discurso. O que não significa afirmar que jornalista pode 

criar fatos. Porém ao traduzir o fato em notícia, acaba fazendo uma edição dessa realidade, que não 

deixa de ser uma construção específica que nessas condições deixa de ser abstrata e longínqua. 

Portanto, se cada meio de comunicação se apropria de um modelo de operação enunciativa, é 

possível perceber que os elementos discursivos são moldados com vista à uma determinada 

estruturação de um discurso social. 

 No diálogo dos autores, percebe-se que a enunciação e a produção de sentido, fazem parte 

de um conjunto de elementos que tratam de explicar o papel das estratégias na construção do 

acontecimento. A mídia tem poder de fala, mas acima de tudo, mostra ao leitor um mundo por ela 

construído através de suas operações. Por isso, se torna importante selecionar manifestações 

discursivas para que possamos fazer a presente análise. Dessa forma, podemos refletir e debater 

como as operações discursivas constroem noções sobre a política, nossa principal missão nesta 

monografia. Entre as operações comunicacionais que a mídia exerce em seu funcionamento, 

destaca-se uma primordial e que tem relação direta com este trabalho. Depois de estudar a 

enunciação jornalística, seus modos de dizer, é o momento de abordar sobre mais uma estratégia de 

comunicação: a teoria do agenda setting.  

 Quando os jornais agem e mostram notícias estão justamente situando aquilo que dizem 

através de ângulos, recortes, contextos específicos, reduções aspectuais, ou seja, o que se chama de 

agendamento, isto é, dispor a notícia através de certo modo de organização para ser colocada a 

disposição do leitor. Enquanto estratégia, talvez pudéssemos dizer no agendamento repousa uma 

das principais estratégias que o discurso jornalístico desenvolve para exercitar a construção de uma 

cumplicidade que o leitor deve estabelecer com ele. Ver o mundo através dos olhos do jornal.  

3.2 AGENDAMENTO DA MÍDIA  

 

 O estudo dos efeitos dos meios de comunicação tem suma importância para a sociedade em 

geral, pois visa compreender como estes meios trabalham na formação da opinião pública. É 

inegável a influência dos meios de comunicação no cotidiano das pessoas, uma vez que temos uma 



 

 

infinidade de informações que são disseminadas por estes canais. A pauta das rodas de conversas é 

sugerida pelos jornais, televisão, rádio e internet, o que propicia aos receptores o agendamento dos 

assuntos que devem ser pensados/falados. A realidade social passa a ser representada por um 

cenário montado a partir dos meios de comunicação de massa. Mas quem agenda a mídia? Quem 

seleciona os temas que serão ofertados ao público? 

 A corrente de investigação que estuda sobre o quê e como os assuntos devem ser pensados é 

a hipótese do agenda setting. Com origem americana, o primeiro estudo foi desenvolvido pelos 

pesquisadores Maxwell McCombs e Donald Shaw em 1972. Esta linha de pesquisa propõe uma 

nova etapa de investigação sobre os efeitos da comunicação de massa. Desta maneira, tem-se um 

conceito do poder que a mídia exerce sobre a opinião pública. Ou seja, o jornalismo através da 

seleção, disposição e incidência de suas notícias, vem determinar os temais sobre os quais o público 

falará e discutirá. Diariamente recebemos uma enxurrada de informações que são devidamente 

selecionadas e dispostas de maneira que algumas notícias recebem uma ênfase maior, como é o caso 

das notícias que aparecem nas capas dos jornais, revistas e são manchetes em telejornais. O que 

exemplifica a abordagem desta monografia, o caso Mensalão que ganhou destaque durante três 

meses no ano de 2005, nos mais variados meios de comunicação.  

 Dessa forma, os próprios acontecimentos da realidade fazem parte do agendamento da 

mídia. Assim, os assuntos pautados por ela, os acontecimentos, transformados em fato jornalístico, 

passam a integrar o universo de preocupações e comentários do público. Após os acontecimentos 

serem transformados em fatos, os meios de comunicação através da agenda setting, convenceriam o 

público sobre a importância que tem as notícias por eles divulgadas, por sua observância social. Ou 

seja, a definição de “agenda” diz respeito à relação entre um tema estabelecido pela mídia e suas 

prioridades manifestadas à apreciação dos  receptores 

 

“É aqui onde se situa o efeito mais importante dos mass media: sua capacidade estruturar e 
organizar nosso próprio mundo. Essa capacidade dos mass media de saber estruturar os 
conhecimentos da audiência e de saber modifica-los tem sido definida como função de 
comunicação de massa que estabelece a agenda setting” (McCombs)  

 
 Os estudos insistem na existência na relação de causa e efeito entre um acontecimento 

divulgado e suas consequências por parte do público. Aspecto pelo qual repousaria os efeitos dos 

meios. Isso ele tentou provar inclusive através de estudos estatísticos, por exemplo, quando ele dizia 

que o noticiário atribuído por um jornal a um candidato nas eleições americanas teve um efeito 

junto ao público levando a fazer a escolha segundo os ângulos definidos pelas notícias jornalísticas. 

Entretanto, alguns autores defendem que as coisas não funcionam bem assim, sem dúvidas os 

jornais tem o poder de ofertar fatos, espalhados e organizados em cada uma de suas edições, na 



 

 

medida em que o jornal é um órgão seletor. E nesse sentido ninguém pode coibir as notícias que 

serão divulgadas.  

 O agendamento é uma atividade comum dentro dos veículos de comunicação. A rotina 

jornalística enquanto produção e produto industrial, exige e requer um planejamento do resultado 

final. Ou seja, agendar é colocar na ordem do dia, transformando em notícias fatos que até então 

não despertaram a atenção dos leitores. Pode-se considerar também que, o agendamento é a 

exclusão ou inclusão, considerar ou não um fato noticioso.  

 Considerando a hipótese do agendamento, Hohlfeldt (2001, p.198-199) define que: 

Quanto às características pessoais do receptor e à formação de uma agenda, tudo depende 
dos graus de percepção da relevância ou importância do tema, além dos diferentes níveis de 
necessidade de orientação que, em torno daquele tema, observará o receptor. Assim, pode-
se dizer que a percepção de relevância poderá ser alta, média ou baixa. Sendo baixa, 
evidentemente o receptor não demonstrará nenhum grau de interesse em adquirir qualquer 
tipo de informação em torno daquele tema. No entanto, se houver um nível médio de 
relevância ao assunto, haverá em consequência, um interesse mínimo na aquisição de 
informação sobre tal acontecimento, ainda que seu reflexo em termos de agendamento seja, 
ainda, mínimo. O agendamento somente ocorrerá de maneira eficiente quando houver um 
alto nível de percepção de relevância para o tema.  

 

 O agendamento é a opção que possibilita aos veículos de comunicação, um “controle” do 

que é ofertado ao público, uma vez que são eles que controlam a informação e por conseguinte, 

conduzem o processo de construção das notícias. Observa-se também que o público contribui para a 

formação da agenda, pois o mesmo sofre influências a médio e longo prazos.  

 Hohlfeldt (2001) afirma que: 

 

Os meios de comunicação, por consequência, influenciam sobre o receptor não a curto 
prazo, mas sim a médio e longo prazos. Ou seja, é mediante observação de períodos de 
tempos mais longos do que os habitualmente até então configurados que podemos aquilatar, 
com maior precisão, os efeitos provocados pelos meios de comunicação. Mais que isso, 
deve-se levar em conta não apenas o lapso de tempo abrangido por uma determinada 
cobertura jornalística quanto, muito especialmente, o tempo decorrido entre esta 
publicidade e a concretização de seus efeitos em termos de uma ação consequente por parte 
do receptor. (2001, p.190-191) 

 

 Os efeitos ao qual o autor se refere, seriam a repercussão midiática causada pelas 

publicações nos meios de comunicação, sobre um determinado acontecimento. Tomamos como 

exemplo, o objeto de pesquisa desta monografia. O caso Mensalão esteve em foco na mídia por três 

meses, onde durante todo este tempo foram repercutidas notícias que levantavam suspeitas de 

envolvimento tanto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como de integrantes do Governo 

Federal, num esquema de corrupção ativa. Os meses que se seguiram, desde a descoberta em 

meados de maio de 2005, foram pautados pela mídia, onde os principais noticiários abordaram o 

tema que era recorrente na sociedade. De certa forma, os meios de comunicação foram responsáveis 



 

 

por agendar a informação no meio social, provocando efeitos no leitorado, que eram o alvo da 

mídia, para a propagação da notícia.  

  Hohlfeldt ainda discorre sobre a influência da mídia sobre o público da seguinte forma: 

 

Os meios de comunicação, embora não sejam capazes de impor  o quê pensar em relação a  
um determinado tema, são capazes de, a médio e longo prazos, influenciar sobre o quê 
pensar e falar. Ou seja, dependendo dos assuntos que venha a ser abordados – agendados – 
pela mídia, o público termina, a médio e longo prazos, por incluí-los igualmente em suas 
preocupações. Assim, na agenda da mídia de fato passa a se constituir também na agenda 
individual e mesmo na agenda social. (2001, p.191) 

  

 A argumentação do autor relacionado ao caso Mensalão faz sentido quando se refere à 

influência causada a médio e longo prazos. Pois a mídia foi responsável por tornar o escândalo 

público, e de certa forma, fez com que a sociedade “julgasse” o caso, condenando ou não os 

envolvidos. Porém, a influência do agendamento por parte dos meios de comunicação depende do 

grau de envolvimento a que o leitor esteja submetido, bem como seu interesse pelo assunto. 

Mensalão foi amplamente repercutido e de interesse público, talvez por isso o motivo de causar 

tantas discussões na sociedade, passando a ser objeto de conversa entre as pessoas. Por fim, 

Hohlfeldt (2001, p.207) afirma que os meios de comunicação de massa devem: 

 

a) Tornar possível o reconhecimento de um fato desconhecido como algo notável de ser 
noticiado; b) elaborar relatos capazes de retirar do acontecimento seu nível de 
particularidade (idiossincrático), tornando-o generalizável (contextualizado); c) 
organizar temporal e espacialmente este conjunto de tarefas transformadoras, de modo 
que os eventos noticiados fluam e possam ser explorados racional e planificadamente.  

 

 Wolf (2003, p.164) assinala no que se refere à estratégia comunicativa da tematização, em 

relação aos efeitos da teoria do agendamento e sua eficácia. 

 

No processo de tematização, há uma outra dimensão que parece também implícita e que 
não está apenas ligada à quantidade de informações e ao tipo de conhecimentos que 
provocam a tematização de um acontecimento: é o caráter público do tema, a sua relevância 
social.  

 

 Dessa forma, observa-se que o agenda setting prioriza apenas aqueles acontecimentos que 

são suscetíveis de tematização, ou seja, ampla publicização nos  mass media. Há uma seleção de 

assuntos passíveis de serem tematizados e a definição de suas publicações. Ao analisar o papel da 

tematização, percebe-se que existe uma estruturação dos temas, pois a medida em que o público tem 

conhecimento sobre determinado assunto e se mostra mais interessado pelo mesmo, justifica-se a 

escolha dos acontecimentos, dentre tantos que são ofertados aos meios de comunicação.   



 

 

 O agenda setting mostra que muito do que a sociedade tem como informação, é mediado 

pela mídia. Portanto, a teoria do agendamento está presente na seleção dos fatos e temas na ordem 

do dia, sem uma pretensão de persuasão do público, pois a mídia oferece, expõe conteúdo em 

jornais, revistas, televisão, rádio, e o público é ciente ou ignora, adquire ou recusa conhecimento. 

Ou seja, o público não é passivo, pois reage de acordo com as informações que os meios de 

comunicação repassam. De certa forma, fica evidente que a capacidade intelectual do leitor, 

telespectador ou ouvinte será decisiva no processo de recepção do conteúdo produzido pela 

imprensa. 

 Finalizando o estudo teórico neste capítulo, partimos agora para o conceito de 

enquadramento. Podemos perceber que o agendamento e enquadramento são inseparáveis na 

notícia, onde o primeiro seleciona os assuntos que o público deve pensar e discutir, e o segundo faz 

seleções e definições sobre como o leitor precisa apreender esse conhecimento. 

    

3.3 RECORTES, ÂNGULOS, POSIÇÕES: O ENQUADRAMENTO DAS REVISTAS.  

 

 O conceito de enquadramento tem sido útil para a compreensão dos modos como os diversos 

operadores jornalísticos promovem recortes do real transformado em narrativas noticiosas. As ações 

do jornalismo estão interligadas com as escolhas dos acontecimentos que comporão um 

determinado noticiário. A isso está relacionada uma série de procedimento técnicos, que são padrão 

nas organizações que tem a notícia como foco.  A maneira como o jornalismo seleciona os 

acontecimentos e apresenta-os sob a forma de narrativas, que não apenas refletem a realidade, mas 

trazem uma percepção particular sobre cada ângulo divulgado do real, chama-se enquadramento.  

 Ao promover enquadramentos, o jornalista está participando do processo de construção 

social da realidade. Dessa forma somos submetidos às operações jornalísticas, sob o qual cada 

jornalista tem sua percepção diante das situações. É o que propomos no presente estudo, a 

interpretação de uma situação perante a manchete de um certo político em uma capa de revista, 

onde sua imagem surge em diferentes ângulos, recortes, cores e formas. Carvalho (2005) ressalta 

que isso se desenrola uma indagação: “o que está se desenrolando na cena à minha frente?” 

 Goffman (1996 apud Carvalho 2005) define o enquadramento do seguinte modo: 

 

Parto do princípio de que as definições de uma situação são construídas de acordo com os 
princípios de organização que governam eventos – pelo menos os sociais – e o nosso 
envolvimento subjetivo neles; enquadramento é a palavra que eu uso para referir-se a um 
destes elementos básicos, tais como sou capaz de identificar. Esta é a minha definição de 
enquadramento. Minha expressão análise do enquadramento é um slogan para referir-me, 
nesses termos, ao exame da organização da experiência. (GOFFMAN apud Carvalho, 2005, 
p.4) 



 

 

 

 Existe outra compreensão sobre a noção de enquadramento, que é a distinção que Maurice 

Mouillaud faz entre a experiência e o acontecimento. Para o autor, “a experiência “não é 

reprodutível, está ligada a um local, a um ponto de espaço e a um momento do tempo. Já o 

acontecimento é móvel. Veiculado pela informação sob a forma de despacho de agência, deve ser 

solto de suas amarras” (2002, p.61). Melo (2011) destaca em seu artigo Noticiabilidade, 

Enquadramento e Cultura jornalística  que o acontecimento é o fragmento de uma totalidade, isto 

é, um recorte, uma focalização como a moldura é para o quadro (p.2). Sendo assim, a metáfora 

usada pela autora faz sentido na tentativa de explicar a noção de enquadramento nas palavras de 

Mouillaud:  

A moldura, isolando um fragmento da experiência, separa-o de seu contexto e permite sua 
conservação e seu transporte. Enquanto que a ação, no campo, perde sua identidade e a 
metamorfoseia-se em efeitos que a tornam irreconhecível, a informação conserva sua 
identidade ao longo de seus deslocamentos; eis aí uma propriedade fundamental do 
enquadramento (MOUILLAUD, 2002, p.61) 

 

 O enquadramento é uma noção importante para os estudos de jornalismo, uma vez que toda 

produção discursiva inserida no campo midiático, é alvo da disputa pela produção de sentido entre 

os diversos campos. São os jornalistas que estão mergulhados num modo particular de ver a 

realidade, que capturam e dão a inteligibilidade ao real. O enquadramento permeia toda produção 

noticiosa, onde se dá a produção de efeitos do real.  

 Entmann  apresenta outra definição de enquadramento: 

 

 Enquadrar é selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e torná-los mais 
salientes num texto comunicativo, de forma a promover uma definição particular de um 
problema, uma interpretação causal, avaliação moral e/ou uma recomendação de tratamento 
para o item descrito (Entmann, 1993, p.52) 

 

 Dessa forma o autor ainda assinala o processo pelo qual se dá o enquadramento  

considerando quatro instâncias na produção de sentido: 

 

Os comunicadores, que produzem consciente ou inconscientemente julgamentos de 
enquadramento quando decidem aquilo que vão dizer, guiados por enquadramentos que 
organizam o seu sistema de crenças. O texto produzido pelos comunicadores, onde se 
imprimem os enquadramentos de forma mais ou menos consciente, manifestando-se pela 
presença ou ausência de determinadas palavras-chave, imagens estereotipadas, fontes de 
informação e frases que promovem o reforço temático de conjuntos de ideias ou de juízos, 
formando uma espécie de argumento dos enquadramentos. O receptor, que na interação 
com o texto mobiliza os seus enquadramentos próprios – o resultado pode refletir ou não 
nos enquadramentos do texto e a intenção de enquadramento do comunicador. Por último, a 
cultura, que consiste em enquadramento comuns invocados nas instâncias anteriores, pois 
constitui a origem dos enquadramentos exibidos no discurso e pensamento da maioria dos 
indivíduos de um determinado grupo social. (Entmann 1993 p.163) 

 



 

 

 A definição acima exemplifica as possibilidades de causa e efeito do enquadramento dentro 

do jornalismo. Vimos que os responsáveis são os comunicadores ou jornalistas, onde fazem um 

recorte do real, a partir de seus julgamentos e percepções, no texto quem vem a ser o acontecimento 

transformado em notícia, através de características próprias para a construção dessa realidade nas 

linhas do jornal. Porém, quem recebe essa realidade moldada, no caso o leitor, tem a liberdade de 

percepção, ou não, dos enquadramentos refletidos no texto. 

 O conceito de enquadramento está ligado à forma como o acontecimento é relacionado ao 

real por meio das decisões sobre o que é e não é importante. Ou seja, as atribuições de explicar, 

associar, interpretar, dar ênfase e excluir fazem das diferenciações do enquadramento midiático, a 

razão pelo qual três veículos de comunicação podem noticiar o mesmo acontecimento de maneira 

igualmente diferente. É o que vamos estudar nesta monografia, onde três revistas semanais tratam 

sob ângulos e pontos de vistas diferentes, a imagem de um ator social envolvido em um 

acontecimento de grande repercussão na mídia. Nesse sentido, o enquadramento faz da notícia não 

o espelho fiel da realidade, mas uma construção narrativa por meio da oferta de determinados 

pontos de vista.  

 Em uma breve conclusão neste capítulo, chamamos atenção para alguns aspectos. 

Primeiramente refletimos sobre a noção de acontecimento, aonde vimos toda produção desde o fato 

acontecido, até sua publicação pelos meios de comunicação. As características necessárias para que 

uma notícia se torne amplamente repercutida e os caminhos que o jornalista leva para trabalhar o 

acontecimento no campo noticioso. Depois refletimos sobre a noção de discurso, articulando o 

mesmo com o conceito de enunciação, pois como sabemos, a atividade de produção discursiva é na 

real, o próprio trabalho da enunciação. O que caracteriza a enunciação, conforme estudamos, são as 

atividades pelas quais se fazem “os modos de dizer” que os veículos informativos colocam a seus 

leitores. Este conceito, do modo como as revistas falam com seu leitorado, é extremamente 

importante para nosso trabalho, uma vez que cada publicação dá vida aos enunciados através das 

escolhas que faz. A enunciação pode ser compreendida como uma forma da revista mostrar sua 

identidade, através do seu modo de dizer. Tal é construída em vários níveis. Um deles trata do 

agendamento, onde os meios de comunicação agendam os temas no qual o público deve pensar e 

debater determinados temas nas agendas públicas. O outro é o enquadramento, mencionado acima, 

onde possibilita ao jornalista selecionar e como o próprio nome diz, enquadrar notícias que são mais 

relevantes, para que o leitorado perceba a razão pela qual evidencia-se, mesmo que de forma 

distintas pelos veículos de comunicação, um acontecimento.  

 O trabalho feito até aqui serve como exercício que subsidiará nossa análise frente ao 

conjunto de revistas. Esta etapa apresentou a nós conceitos e dissonâncias entre um e outro 



 

 

pesquisador. Convergentes ou não, o que foi descrito até aqui serve para que levemos adiante as 

questões produtivas dentro do jornalismo, e assim, abre caminhos para que possamos realizar nossa 

análise de modo satisfatório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. DA CIRCULAÇÃO A ANÁLISE 
 

 Apresentamos neste capítulo, a análise dos materiais visando responder aos objetivos 

centrais desta monografia, que visa analisar a cobertura jornalística das revistas semanais Veja, 

IstoÉ e Época, bem como as estratégias que as mesmas se apropriam para construir a imagem do 

ex-presidente Lula, durante o caso Mensalão, em suas capas e reportagens de capa. Também visa 

responder a questão formulada pelo problema de nossa pesquisa, formulada na introdução e que 

teve o seguinte questionamento: Quais estratégias discursivas que os informativos semanários – 

Veja, IstoÉ e Época – constroem em suas matérias temáticas (capas, reportagens) a imagem de Lula 

no caso mensalão?. Pretendemos desenvolver a nossa análise com os materiais empíricos a fim de 

examinar a consistência dos conceitos escolhidos e que foram longamente trabalhados ao longo 

deste texto. Vamos priorizar como conceitos principais norteadores aqueles que dizem respeito a 

teoria do acontecimento – Mensalão por ser um fato inédito, novo e um acontecimento midiático – 

teoria do agendamento – a mídia agendando os temas que a sociedade deve discutir, como o próprio 

caso – os modos de enunciação e dizer que cada revista adotou para construir uma imagem e 

contextualizar através de suas páginas, o escândalo.  

 Tais conceitos por nós estudados anteriormente servirão como referência para o estudo 

frente a um conjunto de revistas, objeto de nosso trabalho empírico. Mas para que isso aconteça, se 

faz necessário apresentar algumas informações, dentre elas aquelas que precedem o trabalho da 

análise e saber fazer as escolhas de nossos produtos.  

 Conforme já aludimos, vamos desenvolver uma leitura sobre três revistas semanais 

informativas nacionais e que trazem um tratamento especial à editoria de política. Precisamente, nos 

concentremos em um corpus que reúne capas sobre a cobertura do caso Mensalão, particularmente 

as que mostram o ex-presidente Lula, quando da eclosão do caso, até a última aparição em capas e o 

fim da cobertura pela mídia no ano de 2005. A escolha destas três mídias também possibilitará que 

façamos uma análise comparativa e detalhada, pois desta forma conseguiremos contrapor os 

resultados obtidos e saber como cada revista publicou Lula e o caso Mensalão.  

 Ao escolher estas revistas, nos detemos no problema, ou seja, como a imagem de Lula é 

exposta, no sentido de construção, nas revistas semanais, no contexto das edições sobre o tema 

Mensalão. Da mesma forma buscamos através da análise dos materiais,  encontrar subsídios que 

nos mostrem como Lula é tematizado por essas mídias, quais são os processos de agendamento de 

cada semanário, além de procurar saber como as mesmas associam o ex-presidente ao caso 

Mensalão.  



 

 

 No capítulo anterior refletimos sobre os  “  modos de dizer” dentro do discurso jornalístico, 

privilegiando a categoria da enunciação.  Pois agora é chegado o momento de aplicar o que já foi 

estudado, com base nos textos e livros já mencionados nesta pesquisa. Dentre os conceitos 

estudados, é preciso  reativar noções sobre o “contrato de leitura”. Partimos do pressuposto de que 

cada revista tem seu contrato com o leitor, isso significa dizer que cada revista apresenta seguindo 

uma determinada estratégia, visando se colocar diante do leitor, mas principalmente construir 

vínculos de contato com este. Assim discorremos brevemente sobre contrato de leitura, entendendo-

se por se tratar de estratégias discursivas  que organizam os modos de vinculação entre os campos 

da produção e consumo de revistas e jornais impressos. Estes vínculos entre os produtores e os 

consumidores do produto midiático se materializam em práticas discursivas, já que nesses laços se 

estabelecem instâncias de produção e leitura de textos. Tais vínculos, no entanto, se modificam de 

acordo com as interações entre o campo da produção e o campo do consumo dos produtos culturais 

- no caso, as revistas e jornais.  

 Para Verón (1994) é o contrato de leitura que, em grande medida, define a escolha do leitor 

e a própria sobrevivência do jornal no mercado das notícias. A atualização desse contrato visa 

acompanhar e interagir com as mudanças no perfil dos leitores, no que se refere não apenas ao 

poder aquisitivo, mas, sobretudo, às suas percepções estéticas, políticas, sociais, culturais, etc. As 

revistas ora estudados revelam diferentes estratégias de atualização dos seus contratos, que diga-se 

de passagem, são específicas no caso de cada uma delas.  

 Fausto Neto (2007, p. 3) explica que a noção de contrato de leitura é uma categoria que não 

se destaca explicitamente no funcionamento das rotinas produtivas. Os contratos, segundo o autor, 

estão naturalizados como operações de produção. Ou seja, são operações que visam estabelecer o 

modo de dizer do jornal através de nas mensagens endereçadas ao leitor. O contrato de leitura se 

formaliza nos procedimentos pelos quais o jornal apresenta-se e fala ao leitor, segundo 

regularidades de marcas enunciativas e através das quais busca a construção de um espaço de 

interação. 

 Ao definir sobre o conceito de contrato de leitura, damos continuidade ao percurso de nossa 

análise Assim discorremos sobre o porquê escolher as revistas semanais e o caso Mensalão. Sem 

dúvida o Mensalão teve ampla cobertura de todas as mídias. Mas de acordo com a minha própria 

experiência de leitor na época, as revistas deram uma cobertura mais detalhada, com acusações e 

denúncias que serviram de sustentação para outras mídias noticiar o escândalo. Eram as revistas que 

traziam a tona novidades mais em detalhes, sobre o caso, novas figuras envolvidas e dossiês 

completos de como o Mensalão era aplicado no Governo Federal. Talvez pelo fato das revistas não 

circularem diariamente, o tempo de produção requer um trabalho mais detalhado e minucioso em 



 

 

suas páginas. Dessa forma, pode-se perceber que as mesmas trouxeram reportagens mais plausíveis. 

O mesmo serve para dizer que o acesso às revistas é mais confortável, porque se constituem em um 

corpus melhor para ser analisado. Diferentemente do que se fossem analisados telejornais e jornais 

da época, onde o resgate seria mais difícil.  

 O período eleito para a análise compreende os meses de maio a agosto de 2005, espaço 

tempo onde às revistas deram cobertura ao caso Mensalão. Entre os meses aludidos, recolhemos 10 

edições que tinham como destaque Lula e o escândalo (Veja – 5; IstoÉ – 3; Época – 2). Nesse 

período, as revistas dão ao ex-presidente um tratamento discursivo que o insere nas capas e 

reportagens de capa. Como vínhamos debatendo até aqui, se cada veículo apresenta-nos uma 

construção diferente entre eles, está na hora dos mesmo serem descritos. As variações entre cada 

veículo nada mais fazem do que justificar nossa afirmativa, de que cada mídia trabalha com 

ideologias e contratos  específicos e que se materializam através de  títulos, chamadas, reportagens, 

etc. Por outro lado é importante citar, que não são quaisquer revistas analisadas. São semanários 

que dedicam parte de suas publicações a editoria de política. É possível que suas tiragens não sejam 

expressivas, pelo tamanho da população brasileira, mas atinge o estamento da população que é 

formadora de opinião. 

 Comentamos agora como vamos trabalhar com estas edições. Em um primeiro momento, 

reuniremos as publicações em torno das 10 edições, que fazem parte de nosso corpus – conjunto ou 

coletânea sobre determinado tema - e que compreendem os meses eleitos como período de estudo. 

Em todos os casos tratam-se de revistas informativas semanais que apresentaram ao leitorado uma 

cobertura específica do caso Mensalão e do ex-presidente Lula. Para a análise, utilizaremos a 

técnica qualitativa de análise do discurso.  

 Da mesma forma, é preciso discorrer brevemente sobre análise de discurso, para que 

possamos nos apoiar e dar prosseguimento a pesquisa. Dentro do campo discursivo, o processo da 

comunicação pressupõe-se que os seres se comunicam porque precisam um dos outros. Peruzzolo 

(2004) afirma que, necessitando-se comunicar-se, precisam persuadir o parceiro de que aquilo que 

“dizem” é verdadeiro e importante, com a finalidade de querer afirmar uma verdade, mesmo que 

seja uma a ilusão dela. Assim, o autor mostra dois caminhos para trabalhar a análise do discurso, 

que nos parece muito pertinente a este trabalho.  

 

Ver como os sujeitos se relacionam com a fala construída (quando, então, aparecem dois 
itens importantes – a construção dos sentidos de aproximação/afastamento do sujeito na sua 
fala e a construção do sentido de realidade)  e desvendar o tratamento temático e figurativo 
do enunciado. 
 



 

 

 O que o autor no diz é basicamente desvendar o que as revistas querem dizer em seus textos, 

bem como o tratamento dado a Lula em suas reportagens. É importante esclarecer que o presente 

trabalho é analisar e não julgar o trabalho da revista, e sim observar o que ela diz e como diz. O 

porquê ela diz – com que intenções – não é alvo deste estudo, embora às vezes possa aparecer.  

 Dividiremos cada veículo em subconjuntos que serão nomeados da seguinte forma: 

subconjunto 1 – Veja; subconjunto 2 – IstoÉ; subconjunto 3 – Época. Sendo assim, trataremos as 

mesmas como: Veja (SC1); IstoÉ (SC2) e Época (SC3). Inicialmente estudaremos cada subconjunto 

nas suas fronteiras. Ou seja, faremos uma descrição dos textos de cada subconjunto, sobre aspectos 

como: capas relação texto/imagem, cores, enquadramentos, características que enunciem uma 

possível relação e nas reportagens internas os mesmos materiais – título, texto, legendas, imagens – 

visando descrever o trabalho enunciativo de cada publicação.  Faremos uma descrição de como 

cada mídia apresentou Lula sobre o tema do Mensalão, procurando ao mesmo tempo, ver como 

conceitos trabalhados no capítulo teórico oferecem algum tipo de pistas para a nossa análise.  

 Após termos apresentado estas primeiras observações, partiremos para uma análise 

comparativa entre os três subconjuntos, buscando descrever e apontar similaridades, diferenças, 

especialidades, etc. entre elas.  

 

4.1 VEJA O MENSALÃO POR VEJA 

  

 Nossa primeira revista “convidada” neste capítulo analítico é uma velha conhecida da 

grande maioria. Com 43 anos de existência e uma tiragem que chegou a mais de 650 mil 

exemplares na sua primeira edição, Veja se tornou a revista mais conhecida e popular do Brasil e a 

terceira maior do mundo, ficando atrás das americanas Time (a qual é inspirada) e Newsweek ¹. 

Hoje sua tiragem semanal gira em torno de um milhão e duzentos mil exemplares (cerca de um 

milhão de assinantes e o restante vendido nas bancas). Veja  define-se por apresentar  um discurso 

crítico e com posicionamento definido, onde afirma ter uma linha editorial a favor da verdade e da 

informação qualificada ao leitor, com total independência, liberdade, credibilidade e exatidão no 

que publica. Estes são os pilares de seu contrato de leitura. Um dos pontos fortes de Veja é  

anunciar a notícia associado a ideia de que a mesma é sempre resultante de um furo jornalístico. Sua 

grande carta na manga são as reportagens especiais, longamente debatidas por páginas e páginas, 

como é o caso do nosso  objeto de estudo: o Mensalão em Veja.  

 

4.1.1 A esfinge de Lula 

 



 

 

  O primeiro ponto observado por nós faz referência ao nome da revista. Como já 

mencionado, o nome que identifica a revista -“Veja”-  atua, além de título identificador de um 

veículo, como uma palavra que contem uma ação verbal.  Dessa maneira há a possibilidade dos 

títulos das matérias conversarem com o título da revista. Quase em todos os casos é possível 

verificar essa ação, o que desperta a atenção e provoca o leitor. Veremos exemplos abaixo; 

 É o caso da primeira edição analisada, de 22 de junho de 2005 (imagem 1)  quando a revista 

publica uma reportagem sobre a queda do então chefe da Casa Civil, ministro José Dirceu, que era 

braço direito de Lula, onde o escândalo do  mensalão já estava deflagrado e recorre a uma pergunta: 

Teria conserto a imagem do ex-presidente após a demissão de Dirceu? É o agendamento da crise 

estampado na imagem abaixo: 

 

 

Imagem 1 

 

 Ao observar a publicação o leitor faz uma leitura geral da capa: pode-se associar o título da 

revista com o título da matéria, de cuja articulação encontrará sempre uma instrução feita pela 

revista ao leitor, para ver alguma coisa que a revista propõe como matéria principal. Assim temos 

como efeito desta articulação: Veja, tem conserto? 

 É possível perceber que a imagem de Lula está desgastada, exibida através de uma 

montagem inventada pelo departamento de arte, onde aparece em decomposição e um rápido desvio 

no olhar com o leitor. A cor usada ao fundo, evoca que ele ou seu governo, passa por tempos 

sombrios. Ao relacionar os títulos, percebe-se que a pergunta provoca, pois a revista interpela tanto 



 

 

o leitor, como o próprio presidente: tem conserto sua imagem como líder de uma nação, neste 

quadro de dias sombrios? 

 Ao dar prosseguimento a análise, partimos para a reportagem de capa, onde podemos 

perceber as articulações entre a capa e a matéria. Inicialmente vimos que a reportagem está na seção 

“Brasil”, com uma foto que apresenta Lula e Dirceu, onde a revista traz ao leitor a ideia de que o 

ex-ministro teria sido “nocauteado” pelo presidente. Dirceu além de exercer forte influência dentro 

do governo, também era um dos maiores líderes dentro de sua sigla: o partido dos trabalhadores – 

PT. A matéria de sete páginas destaca-se por conter textos e um conjunto de imagens.  

 Em suas linhas descreve a chegada de Dirceu ao palácio do Planalto pela porta da frente e 

sua saída, o que a revista atribui como “sair pela porta dos fundos”. Mostra o político como 

principal articulador do governo Lula e de seu partido, responsável por operar negociações com os 

demais deputados que compunham a base aliada. O texto traz marcas discursivas como “água até o 

pescoço”, se referindo as denúncias que mancham o nome de Dirceu e sua exoneração, e “pegos 

com a boca na botija”, expressão usada para se referir aos políticos flagrados corrompendo o 

sistema. A revista ainda traz em imagens a proximidade de Lula com o ministro. Embora suas 

origens tenham sido divergentes: sindicalismo e militância política, respectivamente, ambos 

construíram uma relação de amizade e confiança dentro do campo político. O que a revista deixa 

claro no texto, para induzir o leitor de que como sendo amigo íntimo de Lula, o mesmo deveria 

saber de todo esquema. Pois bons amigos, não guardam segredos entre si.  

 Outro ponto importante ressaltar é que na página 50, o texto diz que não está comprovada a 

existência do Mensalão. E deixa a questão em aberto: 

 

“Mas os indícios de que o troca-troca partidário na Câmara era movido por impulsos 
pecuniários, não param de pipocar” (Veja, ed. 1910, p. 50)  

 

 Embora a revista diga que o caso não está comprovado, na sequência traz ao leitor uma 

afirmação que contêm suspeitas em relação ao pagamento da propina aos deputados. Como se 

dissesse: não existe, porém estão surgindo indícios que podem provar a sua existência. Ainda sobre 

o mensalão, uma marca no texto chama a atenção do leitor que se depara com o seguinte trecho: 

 
“Numa das várias tentativas de purificar-se banhando-se em sua própria lama, Jeferson 
contou que a bancada do seu honrado PTB chegou a votar – votar! – se queria ou não 
receber o mensalão de 30 mil reais.” (p.48) 

  

 Notadamente a revista deixa claro sua posição diante dos fatos, onde explicita e repete o 

verbo “votar” seguido de uma exclamação entre traços. A própria revista se põe no lugar de “leitor 



 

 

indignado”. Da mesma forma insinua a honra do Partido Trabalhista Brasileiro –PTB- onde se 

refere como sendo honrado, em meio a denúncias de corrupção, em outras palavras leia-se um 

deboche.  

 Na matéria, a revista traz indagações quanto à integridade do governo de Lula, durante o 

período das investigações e ressalta mais de uma vez, que sua biografia está ameaçada, assim como 

seu mandato frente ao país. Veja relembra em suas imagens, uma foto da posse de Lula como 

presidente em 2003, em uma inversão de cargos: Dirceu como se fosse a grande figura da 

República. O que fica claro no texto, da importância de José Dirceu para o Governo de Lula e suas 

graves consequências com a saída do ministro. O texto encerra com o título da capa: tem conserto? 

Ou seja, ainda no final a revista deixa o leitor com uma pergunta a ser respondida, como se na 

reportagem, mesmo com texto conciso, não estivesse à resposta para tal pergunta. 

 

4.1.2 Lula no foco da crise  

 

 A seguinte edição, mais uma vez interpela o leitor. Com a pergunta estampada na capa, a 

revista questiona: Ele sabia? Com um olhar perdido, Lula é apresentado envolto em um ar de 

suspeito, mão no queixo como se ele mesmo estivesse se questionando se sabia ou não, ou seja, a 

imagem que a enunciação constrói do presidente é de alguém entre a dúvida e a suspeita.  

 Ainda na capa, a revista traz a resposta de acordo com que os leitores afirmaram, pois foi 

feita uma pesquisa encomendada pelo Instituto Ipsos - Opinion, onde quem julga Lula neste 

momento, é o próprio leitorado que se realoca nas páginas da revista.  

 

 

Imagem 2 



 

 

 

 Na reportagem de capa o título está enunciado em vermelho, cor do partido dos 

trabalhadores e que figura em quase todas as publicações, e diz que a “maioria acha que ele sabia”. 

A revista apoia-se na pesquisa para não fazer uma afirmação de sua responsabilidade. Assim a 

revista se ausenta da posição de condenar e tenta manter-se neutra, como se até o momento o leitor 

fosse o responsável por estar condenando Lula. Pois quem disse que ele sabia, foram as pessoas 

entrevistadas. O texto faz uma leitura discursiva do resultado da pesquisa, onde mostra que Lula 

seria culpado e teria conhecimento da existência do mensalão. Entre linhas, fica nítido o desejo da 

revista em mostrar que Lula sabia desde o início de todo o esquema, bem como tem o dedo sujo.   

 Nas edições de Veja, aqui estudadas, a exemplo das demais revistas, encontram-se marcas 

do agendamento da notícia. Pois a revista traz indícios de que o então presidente teria sido alertado 

sobre o esquema em algumas ocasiões. Isso se comprovará com mais clareza na edição 1914 e que 

será analisada a seguir. 

   No texto, Veja se coloca no lugar do leitor diversas vezes. Em uma delas, menciona que “o 

pior é que fica cada vez mais difícil acreditar que Lula não sabia de nada”. A revista questiona a 

integridade do presidente, diante dos fatos apresentados. E segue afirmando que em duas situações, 

políticos teriam alertado Lula sobre o Mensalão. A revista agenda para o leitor, sua próxima 

publicação, onde aparecerão indícios comprovados pela revista, de que Lula teria sido alertado. 

Outro processo de agendamento feito pela revista é o aparecimento do tema do impeachment, onde 

semanas depois Veja estampa na capa a possível queda.  

 Interessante ressaltar que em suas reportagens, a revista apropria-se de jargões e palavras de 

nível coloquial popular. Além do que, ironiza certas enunciações. É a segunda vez que encontramos 

uma afirmação repetitiva, como se fosse para alertar o leitor: “E chega a 54% a parcela dos que 

acreditam que toda, frisa-se, toda a cúpula do partido está envolvida em corrupção”. Nota-se aqui 

que o texto ressalta a ideia de que todos dirigentes do partido estariam ligados no esquema. No 

texto é possível encontrar expressões como: desculpas esfarrapadas, larápios (partido de larápios), 

malandragem. E ainda uma frase que chama a atenção por seu teor enunciativo: “se as justificativas 

antes não convenciam, agora irritam”. A revista demonstra sua ira diante dos fatos apresentados. 

 No texto, percebe-se uma aproximação muito forte que a revista faz de Lula com o 

mensalão. Foi o momento em que Veja preparou o leitor para sua próxima edição. 

4.1.3 Veja sentencia  

 

 Saiu à sentença da revista. Depois de dois meses tratando o caso mensalão e se mantendo 

“neutra” diante do envolvimento de Lula com o esquema, agora Veja traz estampado em sua capa, 



 

 

na edição de 20 de julho de 2005, a resposta à pergunta da edição anterior, posicionando-se frente 

ao escândalo. Lula sabia e foi alertado por dirigentes políticos do mensalão, segundo a revista.  

 

 

Imagem 3 

 

 Em uma imagem escura, de perfil do presidente onde aparece sob sua silhueta, embora não 

seja clara, mas lembra Lula e traz marcas de outra face que está em julgamento pela revista: a de 

Delúbio Soares. O termo mensalão, que antes aparecia apenas nos textos, agora ocupa 

explicitamente a capa da revista como ante título. Da mesma forma na parte superior surge outro 

conceito: “mesadão” do PT. É a revista enunciando novos jargões para os esquemas da corrupção. 

Ainda sobre a capa, percebe-se um aumento progressivo da revista, em relação ao escândalo: a 

imagem de Lula era tratada sob suspeita de saber ou não do Mensalão. Agora o presidente é 

sentenciado por Veja, que testemunha que ele sabia desde o início de todo o esquema, conforme 

veremos na reportagem de capa.  

 O texto inicial demonstra uma esforçada tentativa de provar, via evidências, de que Lula 

sabia da existência do esquema do Mensalão. A reportagem que até o momento é a mais completa 

investigação, traz um “dossiê” completo de denúncias e afirmações do quanto o ex-presidente foi 

alertado. Veja não se mantem mais neutra no caso e não trata a figura de Lula como um simples 

suspeito. Dessa vez, a revista enquadra Lula como culpado, de que o próprio presidente estaria 

omitindo-se do escândalo. É o que o autor Entmann aborda quando fala sobre enquadramentos, 

“Enquadrar é selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e torná-los mais salientes num 

texto comunicativo”. É a imagem do presidente, que antes era apresentada como dúvida, agora 



 

 

mostrada como a certeza de que sabia desde o início. A revista recorre mais uma vez ao processo de 

impeachment. É Veja novamente agendando a cassação de Lula.  

 É preciso ressaltar um detalhe importante quanto a essa edição: Veja conta que durante 

quatro semanas, esteve conversando com 29 autoridades para responder a pergunta chave do 

escândalo do Mensalão, Lula sabia? Isso mostra que na edição publicada na semana anterior, onde a 

capa estampa a mesma pergunta, a revista já estava dando conta de apurar, segundo seus próprios 

métodos, a resposta para tal pergunta. Ou seja, além de agendar o fato, Veja constrói o 

acontecimento do Mensalão semana a semana, da perspectiva do seu ponto de vista.   

 Veja se coloca no lugar da Justiça e com o argumento de buscar saber a verdades sobre os 

fatos, investiga de forma contundente o envolvimento de Lula no escândalo e sentencia a figura de 

Lula no texto: “o presidente Lula soube mais do que admitiu oficialmente até agora”. Com essa 

afirmação, a revista começa a traçar para o leitor as cinco vezes em que Lula teria sido alertado. Já 

não bastasse o texto, a revista ainda traz boxes com detalhes sobre as oportunidades em que o 

presidente teria sido alarmado sobre o Mensalão. Ocorre através deste processo uma espécie de ‘ 

cenarização da crise. 

 Como em todas as reportagens, essa não é diferente: sempre há fotos que ganham relevância 

e destaque. Merecem ser objeto de análise, pois em uma linguagem semiótica, a fotografia muitas 

vezes fala por si. Nesta publicação há duas que se sobressaem: a primeira em que aparece Lula 

apontando para si, como se estivesse dizendo: eu sabia, e a segunda onde aparece Dirceu com as 

mãos para cima, como se estivesse abençoando o plenário do Congresso. A revista busca associar a 

matéria às imagens, de forma que o leitor se convença dos argumentos apresentados. Outro fato a 

ser realçado, é que a revista sempre contextualiza o escândalo, desde o início, para que o leitorado 

não se perca na cronologia dos fatos.  

 

 

 

4.1.4 A agonia do Presidente  

  

 Veja também elege um momento da história recente para associar Lula com o destino que o 

caso em que teve grande cobertura pela mídia. Aqui é lembrado um grave fato recente da política 

brasileira que foi o impeachment do presidente Fernando Collor de Melo, em 1992. Como vimos na 

figura abaixo: 

 



 

 

 

Imagem 4 

  

 Em 10 de agosto de 2005, Veja enquadra Lula em situação de depressão, propondo que não 

há outra saída para seu governo a não ser a renuncia do mandato. Além de enquadrar o presidente 

em tal situação, percebe-se o mecanismo de agendamento adotado pela revista, em contextualizar o 

acontecimento com o processo de impeachment que levou a queda de Collor.  

 Com um fundo preto e uma pequena foto ao centro da capa, Lula aparece  cabisbaixo,  e seu 

nome vem com estampado associado ao enunciado que de alguma forma faz lembrar os “Caras 

Pintadas” – movimento que derrubou Collor e tomou as ruas do país em 1992. O verde e amarelo, 

cores do movimento, vem nas duas letras “L” e o texto produz um sentido: Veja alerta que sem ação 

diante dos fatos, Lula está em uma situação que lembra a era Collor, ou seja, associando a 

circunstância da renúncia. 

 Na parte superior da capa, percebe-se mais uma vez que a revista retoma a cronologia do 

escândalo: “O diário da crise”. E recorre a uma linguagem de indignação, visando como agenda, 

causar impacto ao leitor: as mentiras mais absurdas ditas para esconder a corrupção. É Veja 

denunciando o Governo.  

 Na reportagem de capa uma foto merece destaque: Lula com chapéu de cangaceiro, 

acenando a alguém. A revista constrói e associa a imagem do presidente, ao Cangaço – fenômeno 

ocorrido no nordeste brasileiro em meados do século XIXa início do século XX, com origens 

sociais e fundiárias caracterizou-se por ações violentas de grupos ou indivíduos isolados. Porém, o 

cangaceiro ao qual Lula está associado, era o nome que de se dava aos criminosos. Veja NA 

“entrelinhas” enquadra Lula como um bandido ou então, como líder do grupo dos cangaceiros. 



 

 

 O texto traz novamente uma pequena investigação que a revista faz, sobre depoimentos do 

deputado federal Roberto Jeferson- pivô da crise –em que o mesmo teria citado o nome do 

presidente em reuniões a portas fechadas no Palácio do Planalto, para discutir o recebimento de uma 

parte do Mensalão. No Box da matéria, a retomada da história a dos Caras Pintadas no Brasil: a 

campanha das Diretas Já – 1984 -; a campanha presidencial de Collor – 1990; o afastamento de  

Collor – 1992.  

 O texto também traz a letra do samba de Zeca Pagodinho “Deixa a vida me levar”, onde 

refere-se que Lula encontra-se numa situação desconfortável esperando que a vida o leve, mesmo 

que os ventos sejam contrários ao seu percurso. Ou seja, Lula está a deriva dos processos sobre os 

quais ele não teria nenhum controle.  

 

4.1.5 O impeachment de Lula  

 

 A última capa em que Veja trata Lula do ponto de vista desta estratégia discursiva, é na 

edição de 17 de agosto de 2005. Uma construção em que visam em outras palavras, decretar o 

impeachment do presidente. É nítido o processo de agendamento que a revista faz nesta capa. 

Buscando seduzir o leitor, e a opinião pública, de modo geral, a revista estampa a imagem de Lula 

olhando diretamente para o leitor, tendo abaixo um título no qual convida o leitorado, a saber, mais 

sobre o estado de um determinado embate: “Veja a luta de Lula contra o impeachment”. O 

presidente, uma semana antes, foi a uma Rede nacional de mídia, dar explicações sobre o escândalo, 

o que a revista considerou insuficiente diante dos fatos até então apresentados. A defesa de Lula na 

televisão, só saiu após quase três meses da crise instaurada no Governo Federal.  

 

Imagem 5 



 

 

 

 No canto superior Veja enuncia três chamadas com destaque: a esquerda, a  mostra que o 

publicitário Duda Mendonça afirma ter pago a campanha eleitoral de Lula com dinheiro sujo. Ao 

centro, um dos “cabeças” do Partido dos Trabalhadores, diz querer contar tudo que sabe na CPI – 

Comissão Parlamentar de Inquérito – e a direita, uma afirmação grave de Hélio Bicudo – político 

brasileiro – que teria dito que Lula é mestre em varrer a sujeira pra debaixo do tapete. As três 

afirmações estampadas na capa, não são ditas pela revista, mas por terceiros e Veja se recorre destas 

enunciações para mais uma vez, emaranhar a imagem de Lula no escândalo do Mensalão.  

 A luta de Lula para se manter no cargo de mandatário do país, começou após Duda 

Mendonça depor a CPI dos Correios, onde revelou que o presidente teria sido conivente com 

práticas ilícitas de dinheiro clandestino, para promover sua campanha política em 2002. Duda 

afirmou que Lula teria conhecimento de todo os esquemas de corrupção, que agora estão à tona na 

sociedade. E em meio a esse turbilhão de denúncias, Veja monta em um Box o esquema para 

comprovar o que Duda disse à CPI e abrindo caminho para o processo de impeachment do 

presidente, tema que permeia o contexto da matéria e que agora, através da qual, enquadra Lula 

para sua possível saída do Planalto.  

 Uma imagem chama a atenção: a revista publica uma foto, possivelmente tirada pela 

assessoria do presidente, onde aparece Lula com uma placa escrita “Xô Corrupção”. Uma ironia de 

Veja em meio a situação que o presidente enfrenta. Para a revista, não há dúvidas do envolvimento 

e participação de Lula em todas as esferas da crise no Governo Federal. Prova disso, é que a revista 

nas duas primeiras publicações procura mostrar ao leitor, que o presidente poderia saber de todo o 

esquema. Nas outras três edições em que traz Lula na capa, Veja sentencia a culpa e o envolvimento 

do presidente. 

 A revista faz um jogo de sentidos, onde o leitor é levado através de denúncias e acusações, a 

testemunhar juntamente com Veja, todo o processo que envolve Lula e os escândalos, tanto do 

Mensalão como os demais. Veja se coloca a disposição para anunciar a verdade dos fatos, sendo 

muitas vezes a pioneira em trazer os resultados precisos de suas investigações. Paralelamente a uma 

CPI que investiga o mesmo caso, a revista Veja faz o mesmo papel, porém com cunho 

denunciativo, procurando enquadrar Lula como um dos responsáveis por todos os processos de 

corrupção até então instaurados no Governo Federal. A revista também mantêm durante todo o 

tempo, um contrato com o leitor, onde gradativamente ela vai tentando construir uma noção de 

confiança com seu leitorado, a medida que publica reportagens investigativas denunciando o poder 

público.  

 



 

 

4.2 ISTOÉ INDEPENDENTE?  

  

 O veículo mais antigo e também o preferido da Editora Três, a revista IstoÉ é a nossa 

segunda publicação alvo de análise nesta monografia. Tem em seus princípios editoriais um dos 

seus pilares que é a defesa do estado democrático brasileiro. Com 34 anos de atuação no mercado, 

se autodenomina combativa e desligada de qualquer relação ou vínculo político. Esse desligamento, 

de acordo com a revista, faz dela uma colecionadora de furos jornalísticos nas mais variadas 

editorias, o que lhe garante uma atuação de sucesso no país.¹ 

 A tiragem da revista beira os quatrocentos mil exemplares. Desse total, a revista aponta que 

91% sejam assinantes, sendo o restante fruto da venda em bancas, etc. A revista possui ainda, outras 

“filiais” que surgiram após a consolidação da mesma, como veículo de imprensa: IstoÉ Dinheiro e 

IstoÉ Gente – semanais – IstoÉ Platinum, com periodicidade bimestral e a IstoÉ 2016, atualmente 

em circulação trimestral. A revista se coloca ao leitor, como sendo uma das mais influentes do 

Brasil, a exemplo de uma de suas principais rivais – senão a maior delas – Veja. Seu slogan é: 

ISTOÉ Independente, a revista mais combativa do país. Damos sequência então para a descrição do 

nosso subgrupo de número 2 (SC2).  

 As primeiras movimentações de IstoÉ sobre os escândalos de corrupção no Governo Federal 

começaram tardiamente. A revista só foi manifestar-se quase dois meses depois do surgimento das 

denúncias e o tema mensalão já estar sendo amplamente discutido na sociedade. Percebemos de 

imediato que não há por parte da revista, um agendamento do tema em suas publicações. IstoÉ 

surge de repente quando com uma capa – a ser analisada na sequencia –  do seu conjunto de capas 

em estudo em que mostra Lula  em situação de apuros, diante da corrupção. É a primeira 

manifestação da revista, que depois entra de forma incisiva no processo de agendamento que lhe é 

peculiar, no caso em suas capas nos meses de julho e agosto.  

 Ainda que os operadores de sentido estejam presentes a cada edição, a escolha de IstoÉ em 

mostrar a imagem de Lula de forma bastante diferente em suas três publicações, dificulta ou pelo 

menos tenta esconder alguns artifícios que acabam por desvendar o que há por trás das lentes da 

revista. Porém, isto não impede o nosso trabalho analítico e possivelmente chegarmos a um 

processo mais esclarecedor.   

 

4.2.1 Um Lula encurralado  

  

 É a primeira vez que a revista pisa no território da política, em suas capas, desde a eclosão 

do escândalo do mensalão. E de imediato estampa a figura do presidente Lula na edição 1861, de 15 



 

 

de junho de 2005, em uma situação embaraçosa, com ar de preocupação, como se estivesse 

pensando em uma saída para crise que atravessava seu governo, conforme segue a figura abaixo: 
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 Percebe-se inicialmente que o título oficial da publicação está em cima da imagem, 

avaliando-a de modo indicativo, o momento que Lula estava passando: preocupação com as 

denúncias que surgiam a todo instante. Ou seja, leia-se Isto é a esperança encurralada de Lula. Num 

primeiro momento percebe-se o agendamento por parte da revista, quanto a crise que o governo 

enfrenta. Associa ainda, a esperança de Lula em relação ao seu segundo mandato, ameaçada. A 

revista desqualifica a tese de uma reeleição, como sendo encurralada.  Ao fundo, a cor do partido 

dos trabalhadores – PT – o vermelho que predomina em quase todas as capas, de todos os 

exemplares analisados. No canto direito da capa, uma chamada que mescla com a imagem 

escolhida: o subtítulo informa que a crise embaralha a eleição presidencial no ano seguinte, 2006, 

ou seja, preocupa Lula e sua biografia política. A imagem ainda descreve o presidente com a mão 

sobre a testa, como num gesto de desconforto por alguma coisa cometida. O título “Esperança 

Encurralada” enuncia que a imagem de um líder sindical, oriundo das camadas mais pobres da 

sociedade, eleito por ampla margem de votos, e tido como o presidente da esperança, agora tem sua 

carreira política ameaçada, assim como a imagem de um presidente salvador de um povo. Lula 

estaria entre a “cruz e a espada” e seu segundo mandato correndo perigo de não decolar.  

 Ao analisarmos a matéria principal da revista, que aparece com o título “Desencanto 

Petista”, vimos que a revista fala que o Brasil desencantou-se com o partido que prometeu uma 



 

 

reforma política no país, combatendo arduamente a corrupção. E traz a seguinte interpelação: “o 

Brasil começou a se debater com uma dúvida impensável na crônica corrupção que assola o País: 

até tu, PT?”. IstoÉ deixa mostrar sua opinião de forma a interpelar o próprio partido dos trabalhadores, com 

a seguinte pergunta: Até tu, PT?. A revista se constitui na voz do leitor ao retratar tal pergunta no 

texto. E continua enunciando no decorrer da reportagem: “O governo vai sangrar, como já sangra o 

PT, com sua mística e sua história, perante o desencantado eleitor brasileiro.” E ainda usa 

expressões como “gula” para se referir ao desejo insaciável dos políticos pelo dinheiro. “O espanto 

aumenta, junto com a gula dos maus políticos pelo dinheiro” .  A gula a qual o texto se refere, é o 

pecado cometido pelos políticos e descrito da seguinte maneira: “Testemunhas constrangidas 

contaram à reportagem de ISTOÉ que, num apartamento da Superquadra 311 Sul, onde fica a 

residência oficial de muitos deputados, o dinheiro pousava regularmente em maços de notas 

previamente separados.” Neste trecho, destaca-se a qualificação usada pela revista para as 

testemunhas: constrangidas, além de serem anônimas. E avalia a maneira que o dinheiro era 

recebido, adverbializando e regularizando as expressões usadas: regularmente e previamente 

separados.  

 Na reportagem chama-nos a atenção, que o termo mensalão é citado três vezes e entre aspas. 

Tratado pela revista como um escândalo que “invadiu a constelação petista” – aqui aparece a 

retórica para construir o caso: constelação petista – surge uma afirmação dada pela própria IstoÉ de 

que o presidente teria tomado conhecimento do caso. Ou seja, a enunciação mostra a revista 

tentando ver o caso por dentro da cena: “Cinco ministros, um governador de Estado e o próprio 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegaram a tomar conhecimento do “mensalão” ainda no ano 

passado, mas nenhuma providência foi tomada.” Ainda que IstoÉ tenha publicado suas primeiras 

reportagens sobre o escândalo, já é possível ver que a revista enquadra Lula a medida que não 

tomou nenhuma atitude, inferindo sobre sua responsabilização. Nota-se, porém, que tal 

responsabilidade de Lula é explicitada sem explicação e avaliada de modo condicional. A 

reportagem faz jus ao título da capa, de que paralisado frente às denúncias de corrupção, Lula se vê 

encurralado diante de uma CPI e o desgosto dos brasileiros.  

 

 

 

 

 

4.2.2 O boliche do presidente  

 



 

 

 Na capa da edição 1866 de 20 de julho de 2005, IstoÉ  traz como título principal a seguinte 

pergunta: “Por que Lula ainda continua Lula”. – Em primeiro lugar a revista dirige uma pergunta 

certamente aos seus leitores e certamente os mesmos devem ter motivos para encontrar uma 

possível resposta a essa indagação, entretanto como é a revista quem está narrando este 

acontecimento transcorrido durante a semana, é ela mesmo quem vai procurar transformar essa 

pergunta numa tentativa de resposta ou seja, é ela quem dirá o que faz do presidente figura ainda 

respeitada, em meio a tantas denúncias envolvendo seu nome. Conforme construção da capa abaixo, 

vemos o seguinte:  

 

 

Imagem 7 

 

 Analisamos novamente a articulação do título da revista com o da matéria: Isto é, porque 

Lula ainda continua Lula? A revista se distancia de ponto de vista de indicar algo, para dessa vez 

fazer uma pergunta ao leitor. Ou seja, para explicar porque Lula mantem seu status, a revista se 

propõe a cumprir a função de uma preocupação didática, de forma a responder essa afirmação com 

uma pergunta formulada no título.  

 A imagem descreve um jogo de boliche: o pino no centro, que está de pé leva a foto de Lula, 

enquanto os demais pinos já foram derrubados, trazendo a imagem de seus companheiros e aliados 

no governo federal, que logicamente já sofreram a queda. Nota-se que o pino de Lula está cercado, 

mencionando que apesar de toda situação que o presidente vem enfrentando, ele ainda se mantêm 

imune a qualquer denúncia que possa vir a prejudicá-lo. Lula é mostrado sorrindo, ou seja, o 

enunciado parece mostra-lo numa situação de proteção – que lembra um desconforto – mas 

pessoalmente o presidente é mostrado com semblante confortado. Enquanto isso, seus aliados 



 

 

aparecem com semblante sério e talvez na forma interrogativa será que Lula estaria “rindo da 

desgraça alheia”?  

  A bola que derrubou os pinos vem com os inscritos “CPMI, corrupção e mensalão”, as 

palavras chaves que instauram a crise no governo federal e entendemos que a revista quer dizer que 

são esses os motivos pelos quais levaram a queda tais figuras retratadas na capa. Crise que a revista 

mostra não ter surtido efeitos negativos quanto à popularidade do presidente. Os textos que estão na 

capa, mostra uma imagem de Lula livre de qualquer periculosidade que a corrupção possa lhe 

ameaçar. “Apesar da crise, pesquisa aponta aumento da popularidade do presidente – Lula também 

faz sucesso na França.” A revista enuncia o outro lado da situação: ao invés de continuar 

denunciando, prefere mostrar os fatos que levam Lula crescer em meio ao caos político.  

 A reportagem de capa traz analistas políticos que explicam o fato da popularidade do 

presidente estar em alta, mesmo após ter eclodido um turbilhão de denúncias de corrupção. Percebe-

se que não é a revista quem afirma, no texto, que Lula estaria com a popularidade em alta: ela 

apenas contextualiza uma informação com base na pesquisa do CNT/SENSUS e em 12 especialistas 

em política no Brasil. A pesquisa é usada como reforço da permanência de Lula. 

  A reportagem é baseada apenas em trechos de entrevistas, que explicam e argumenta o 

porquê de Lula ainda continuar Lula, mesmo com tantos indícios de corrupção em seu governo. 

Nota-se que IstoÉ nesta publicação procura enquadrar a imagem de um presidente soberano frente 

aos problemas do país, com prestígio internacional e nacional e blindado das denúncias que correm 

nos bastidores do seu governo.  

 

 

 

 

4.2.3 Lula contra o relógio 

 

 Isto é, caro leitor, Lula ganha tempo em meio à crise que atinge seu governo e ameaça ruir o 

“honesto” partido dos trabalhadores – PT. Em títulos grifados de vermelho (cor predominante em 

capas, referência ao partido dos trabalhadores) a revista traz no dia 17 de agosto de 2005, edição 

1870, a imagem de um presidente com olhar temeroso, por vezes lacrimejando, durante o discurso 

proferido ao povo brasileiro, na sede da Granja do Torto, quando Lula falou em rede nacional, ao 

vivo, sobre a atual situação política que o país atravessava. Conforme imagem abaixo, vimos que: 

  



 

 

 

Imagem 7 

 

 Em meio a um emaranhado de denúncias, acusações e suspeitas de aliciamento do 

presidente ao esquema do Mensalão, a revista mostra ao leitor, que Lula estaria perdendo forças, 

mas ao mesmo tempo corre contra o relógio, pois no ano seguinte havia eleição presidencial e ao 

término de 2005, Lula teria de fazer a tão esperada reforma ministerial no Planalto. Ainda na capa, é 

possível perceber três pequenos textos, que são tópicos a serem abordados na matéria principal: “ O 

publicitário Duda Mendonça confessa ter recebido R$ 10,5 milhões do PT nas Bahamas e leva a 

crise política para o Palácio do Planalto – O presidente pede desculpa a Nação, diz que foi traído 

pelo PT e pede a colaboração de todos para que a economia não seja afetada – Resta saber se Lula 

terá fôlego para promover a necessária reforma política.”  O que destacamos entre estes três 

enunciados que ganham espaço na capa, é que IstoÉ ao sentenciar, através da fala de Duda 

Mendonça, que o PT teria usado dinheiro ilícito em sua campanha presidencial, a própria revista 

encarrega-se de responder no segundo texto, também através da fala de Lula, de que o mesmo teria 

sido enganado pelo seu próprio partido 

 A reportagem de capa aborda em um primeiro momento, o discurso proferido por Lula, em 

cadeia nacional, um dia após Duda Mendonça depor na CPI dos Correios. Podemos perceber que a 

revista dá voz ao presidente, dando a ele mais uma chance de defesa, dessa vez em suas páginas, 

sem criticá-lo ou agredi-lo verbalmente. IstoÉ apropria-se de trechos do discurso para mostrar que 

Lula estava blindando-se da crise e que teria sido enganado durante todo tempo.  

 

Lula falou o mínimo que o País esperava dele: “Temos que pedir desculpas. O PT tem que 
pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas”, disse, sem citar os 



 

 

nomes que o País já conhece. “Estou tão ou mais indignado do que qualquer brasileiro”, 
confessou Lula, medindo as palavras: “Eu me sinto traído pelas práticas inaceitáveis das 
quais nunca tive conhecimento.” O presidente destacou a importância de preservar a 
economia: “É obrigação do governo, da oposição, dos empresários, dos trabalhadores e de 
toda a sociedade brasileira não permitir que esta crise política possa trazer problemas para a 
economia”.  

 

 Entretanto o ponto de vista de Lula, não fica isolado na matéria. A revista convoca uma 

terceira voz, de  um cientista político, para opinar sobre seu discurso. IstoÉ toma distância para dar 

sua opinião e agenda um especialista para interpretar o que está acontecendo.  

  

(...) o discurso teve efeito positivo, já que ele se posicionou como um governante 
consciente da crise política e acabou acalmando o mercado. “O discurso do presidente Lula 
cumpriu o script que se esperava de um ator político racional. Ele não será, daqui por 
diante, um presidente forte, como de resto já não está sendo. Mas não será tão fraco que sua 
queda seja a solução de problemas. Deixou claro o que seria seu eventual impeachment, o 
agravamento dos problemas nacionais. Sem Lula, teríamos José Alencar ou Severino 
Cavalcanti. Provas cabais de que, no Brasil, poço não tem fundo mesmo”, opinou Melo. 

 

 IstoÉ procura enquadrar na reportagem, a imagem de um líder abalado frente a crise 

instaurada em seu governo, de forma que traz ao texto fragmentos do discurso do presidente e em 

seguida a entrevista com o cientista político Carlos Alberto de Melo, para confirmar que sim, Lula 

agiu de maneira correta. Em nenhum momento a revista procurar dar outro tom a defesa de Lula, 

como por exemplo criticá-lo por ter demorado a falar abertamente ao Brasil, por defender-se e 

tornar a repetir que não sabia de nada.  

 Dessa forma, encerra-se a análise da revista IstoÉ, com três revistas que trazem em suas 

capas a imagem do presidente Lula.  Poderíamos analisar todas as outras que abordaram o tema 

política, mas exige um trabalho minucioso e com tempo maior. Por isso nos detemos naquelas que 

trazem um líder soberano de uma nação, associado a  discursos jornalísticos que envolvem uma 

possível suspeita de associação com a corrupção que assolava o país em 2005. Porém,  IstoÉ, 

procura se manter distante quando o assunto é Lula versus corrupção. Tanto é, que a eclosão do 

esquema do Mensalão, se deu em maio de 2005, e Lula só foi aparecer em uma capa da revista, no 

mês seguinte. O mesmo aconteceu nos dois meses sequenciais – julho e agosto – onde tivemos Lula 

em mais duas manchetes e que foram analisadas por nós.   

 IstoÉ oscila em suas publicações, onde primeiramente mostra Lula abatido e encurralado. 

Um mês depois, procura trazer ao leitor uma imagem de Lula alegre, capaz de sobreviver em meio 

ao turbilhão de denúncias que enfrentava, sem sofrer nenhum arranhão. E por último, retorna a 

estampar Lula preocupado, mas exaltando a qualidade do presidente em ganhar tempo, frente aos 

sucessíveis escândalos que ganharam notoriedade e voz na mídia, envolvendo seu governo e o 

nome de Lula. Ou seja, Lula tem saída diante a crise instaurada em seu governo. 



 

 

 Sobre os mecanismos de agendamento, a análise em desenvolvimento mostra que a revista 

em nenhum momento enquadra, via suas estratégias de agenda, Lula de forma a sentencia-lo ou 

inocentá-lo diante da situação política. Como se IstoÉ estivesse atuando nos dois lados da moeda, 

mostrando ao leitor diferentes narrativas do momento em que o país vivia. Sem usar uma linguagem 

marcante, a revista enquadra Lula através de outro ângulo: respeitando a figura de presidente, 

procurando manter uma imparcialidade diante dos fatos apresentados e trabalhando apenas com a 

apuração da notícia, sem a elaboração de investigações, para apontar possíveis culpados. 

 

4.3 EM UMA ÉPOCA TRANSPARENTE   

 

 A mais novata do nosso corpus de trabalho, é a última revista a ser convidada para esta 

análise. Fundada em maio de 1998, Época é uma das maiores revistas semanais informativas, em 

circulação no país. Sua tiragem gira em torno de 400 mil exemplares e seu estilo são baseados na 

revista alemã Focus, que valoriza o padrão da imagem e o gráfico da apresentação das reportagens. 

Pertence a Editora Globo, uma das maiores e mais fortes organizações do país.  

 Época apresenta-se como uma revista que tem por missão fazer um jornalismo que capte o 

espírito do nosso tempo e ajude a construir o amanhã, converta informação em conhecimento, 

transforme a confusão em clareza. Seguindo sua missão de fazer jornalismo, vamos tentar na 

presente análise descobrir se a revista procurou em meio a “confusão” política, dar clareza aos 

leitores sobre os fatos apresentados e noticiados durante o caso mensalão, no ano de 2005. Para 

Época, acredita-se que a transparência é a melhor defesa contra a corrupção e a ineficiência. É o 

que buscamos analisar, até que ponto a transparência de uma publicação, converte para solidificar 

ou arruinar a imagem de um presidente da república, em meio a situação que prejudica a conjuntura 

do governo federal.  

 Com estas e outras definições acerca de si mesmo, a revista da editora Globo apresenta uma 

cobertura política considerável durante 2005 e a cobertura do caso mensalão, abordando dezessete 

publicações sobre o tema corrupção. Porém, o objetivo da nossa análise é saber de que forma as 

revista semanais trataram a imagem de Lula, enquanto a crise estava instaurada em seu governo, ou 

seja, como as revistas mostraram a imagem de um presidente frente as denúncias de corrupção ativa 

que envolviam até mesmo seu nome. Para isso, nos detemos apenas nas revistas que tem como 

capa, a foto de Lula, pois as mesmas apresentam nas reportagens, texto que enunciam apenas o 

presidente.  

 Para esta análise selecionamos duas capas onde vamos destacar os operadores de sentido que 

nos fazem identificar, por hora, algumas marcas deixadas por Época e que transcendem apenas um 



 

 

trabalho técnico de construção de seu material semanal e mostram o que Época pensa dentro de sua 

redação.  

 

 

4.3.1 Os dias que Lula quis riscar do calendário  

 

 Junho de 2005. Na edição 369 do dia 13, a revista Época enquadra em sua capa, a imagem 

de um presidente encurralado ,acossado e acusado por denúncias de corrupção. É o que vimos na 

figura abaixo: 

 

 

Imagem 9  

 

 Numa capa que tem a superfície de fundo totalmente invadida pela cor vermelha, Lula 

aparece com a mão na cabeça, os olhos fechados e uma expressão facial de sofrimento, o título vem 

grifado em amarelo e diz serem os piores dias do presidente: Os piores dias de LULA. Antes de 

avançar vale lembrar que o título da publicação não guarda nenhum tipo de relação com o restante 

da capa, ou seja, o título traz um nome que serve apenas para identificar o nome da revista. 

Normalmente ao lado de seu logotipo identificador, aparece uma chamada que tem a haver com 

algum fato da semana. No caso em análise percebe-se que o acontecimento é mostrado segundo 

uma construção curiosa: Ele está organizado num formato de “cruz” na capa, onde Lula está no 

centro da mesma: do lado esquerdo, uma chamada que aponta o desânimo de Lula e sua possível 

desistência na eleição de 2006, ao lado direito, outra chamada o qual agenda do que estava por vir, a 



 

 

saída de Dirceu do governo, o braço direito do presidente. Os textos que compõe a “cruz” citada 

acima descrevem porque Lula vive maus momentos em sua vida política: Desanimado, o presidente 

prevê meses de crise e admite desistir da reeleição – Irritado, Dirceu já fala em deixar o governo e 

voltar ao Congresso. Assim, Época enuncia ao seu leitor que o presidente da nação está sob “maus 

lençóis”. É a imagem do líder, entrelaçado a essas situações que ameaçam seu governo. Chama-nos 

a atenção o fundo vermelho da revista, onde percebemos a estrela símbolo do partido dos 

trabalhadores. Uma associação que engloba desde a sigla até Lula.  

 Em quase todas as edições analisadas até o momento, percebe-se o uso da cor vermelha, 

quando o tema é Lula ou Partido dos Trabalhadores. A cor é referenciada por ser um dos símbolos 

oficiais da sigla, além da estrela. Vermelho também denota situações de perigo e lembra o fogo. Em 

outras palavras, vale dizer que o governo de Lula estava “pegando fogo”. É a impressão que temos 

a visualizar a capa, onde o fundo vermelho parece encobrir Lula com o fogo.  

 A reportagem de capa traz uma matéria sobre o início da Comissão Parlamentar Mista de 

Inquérito –CPMI – que seria a responsável por investigar os casos de corrupção descobertos no 

governo Lula. Época em nenhum momento acusa Lula na matéria, mas deixa nas entrelinhas o 

envolvimento de seus maiores correligionários no esquema que assola o status do governo. O título 

da matéria “A reeleição de Lula corre riscos – Lula prevê meses de crise política, vê riscos para 

obter segundo mandato e se distancia do PT”, vem seguido da matéria que enquadra o presidente 

da seguinte maneira: por Época, Lula está angustiado, desanimado, irritado e convencido de a crise 

política abala sua projeção de segundo mandato. A reportagem usa termos “sofridos” para denotar a 

imagem de um presidente abatido: “A agonia de Lula se dá simultaneamente à irritação daquele 

que foi um dia seu braço direito - o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu – O presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva está angustiado – (...) deixou o presidente desanimado – O presidente está 

convencido de que o combustível das denúncias é a eleição presidencial em 2006. – Época relata o 

estado de espírito do presidente, para justificar o título da capa, seus piores dias.  

 A revista trata ainda de mostrar a maneira como Lula mudou em relação ao partido e 

relações com ministros e auxiliares. Na tentativa de mostrar que o presidente, acometido por 

denúncias, tem dado novos ditames frente à crise. É uma afirmação para o leitor de que o presidente 

está solitário, uma autodefesa de proteger-se, blindando-se das acusações. 

Um ingrediente novo neste episódio é a solidão do presidente. Historicamente, Lula 
mantinha o hábito de sindicalista de só dar sua palavra depois de ouvir o que a assembleia 
tinha a dizer. Era normal Lula dar uma opinião que refletia a média do que os interlocutores 
pensavam. Hoje isso mudou. Ao receber ministros, Lula fala muito e ouve menos. Quando 
assumiu o governo, tomava as principais decisões depois de falar com Dirceu, Palocci, Luiz 
Gushiken (Comunicação) e Luiz Dulci (Secretaria-Geral). Hoje só ouve a Palocci. 

 



 

 

 Época opina via comentários à relação do presidente com o acontecimento, situando na 

ordem cronológica dos fatos, o ontem e o hoje.  

 Vimos aqui uma das primeiras citações que compõem uma investigação e subsidiam a 

matéria, que mostra um Lula desgastado com as denúncias e “ferido” com os atos executados sem 

seu aval. Na matéria, a revista faz uma contextualização e situa o leitor com uma cronologia dos 

fatos, durante o mês de maio e início de junho e apresentam três Box sobre o esquema do Mensalão, 

citando os líderes que teriam sido alertados, pelo então deputado federal, Roberto Jeferson – delator 

do esquema – mas não apresenta o nome de Lula. Época define ao leitor da seguinte forma, com 

suas marcas de agendamento: 

   

ESQUEMA 
Em entrevista à Folha de S.Paulo no dia 6, o presidente do PTB, deputado Roberto 
Jefferson (RJ), denuncia a prática de pagamento de R$ 30 mil mensais a parlamentares do 
PP e do PL para votarem com o governo. O esquema seria encabeçado pelo tesoureiro do 
PT, Delúbio Soares 
MENSALÃO 
O deputado teria ouvido falar do mensalão em quatro ocasiões: em 2003, José Carlos 
Martinez (morto em um acidente em outubro do mesmo ano), então presidente do PTB, 
teria pedido a opinião de Jefferson sobre a oferta de receber dinheiro de Delúbio Soares; no 
fim de 2003 o líder do partido na Câmara, José Múcio (PE), segundo Jefferson, foi 
procurado por Delúbio; José Múcio teria sido pressionado por parlamentares do PL e do PP 
a aceitar o pagamento; o deputado Pedro Henry (PP-MT) teria oferecido o mensalão a 
deputados do PTB 
QUEM SABIA 
O deputado do PTB diz que contou, entre o fim de 2003 e o início de 2004, que havia o 
mensalão para diversas autoridades do governo. Jefferson teria delatado a prática ao ex-
ministro das Comunicações Miro Teixeira; ao ministro da Fazenda, Antônio Palocci; ao 
ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia; ao então líder do governo na Câmara, Aldo 
Rebelo; ao ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, e até para o ministro da Casa 
Civil, José Dirceu 
 

 Mesmo sem citar a figura do presidente, a revista procurar explicar ao leitor de forma 

sintetizada o caso Mensalão, porém no texto afirma que “Governador Marconi Perillo contou a 

Lula que deputados como Raquel Teixeira receberam ofertas de dinheiro para trocar de partido”. 

Ou seja, Época procura não vincular de forma incisiva uma possível relação entre Lula e Mensalão, 

mas deixa “pairando no ar” de que o mesmo teria sido alertado sobre o que estava acontecendo em 

seu governo.  

 Ao leitor, fica a intenção de que Época se mantem inicialmente neutra, mostrando a imagem 

de um presidente resistente mesmo enfrentando seus mais temerosos dias em seu primeiro mandato.   

 

 

 



 

 

4.3.2 O cerco se fecha 

 

 Agosto, dia oito. Época fecha o cerco a Lula em sua segunda publicação na capa da revista, 

estampando a imagem do presidente. Na capa que abre esta edição:  

 

 

Imagem 10 

 

  Época mantem o rosto do líder de forma triste e desolada. Lula com a mão no queixo se 

mostra preocupado com a aproximação dos sucessíveis escândalos, ao Palácio do Planalto, ou seja, 

estreitando ainda mais a suspeita de seu envolvimento no esquema. Abaixo, duas afirmações: a de 

que dinheiro sujo teria bancado a campanha de Lula e a reação do presidente diante das acusações. 

A imagem da sede do governo é destacada pela rampa oficial, associando o título principal da 

edição: “a crise sobe a rampa”, grifado em vermelho. Lula, na foto, está com o olhar desviado ao 

leitor, como se estivesse à espera da aproximação da crise ao planalto, ou seja, chegando cada vez 

mais perto do próprio presidente. Ao lado direito, observa-se uma foto de então presidente do 

partido dos trabalhadores, Tarso Genro, com um texto sugestivo: “Tarso Genro também se enrola 

no caixa dois”, dando a ideia de Lula também estava envolvido no esquema de caixa dois de 

campanha eleitoral.  

 A reportagem de capa vem de forma incisiva ao leitor e mostra que a crise está tão próxima 

de Lula. Proximidade que a revista faz questão de deixar claro, quando o assunto é Lula versus 

mensalão. Ainda que no momento o foco fosse o pagamento de despesas e a campanha eleitoral de 

2002, com dinheiro proveniente de caixa dois, não declarado e considerado ilícito. São essas as 

acusações que a revista traz em sua matéria, baseada em uma investigação feita a partir de 



 

 

depoimentos que a própria revista enuncia em seu texto, nos quais teve acesso: “ÉPOCA conversou 

na semana passada com ministros, candidatos petistas nas eleições passadas e assessores muito 

próximos ao presidente Lula.” Com isso, a revista afirma que há fartos indícios que Lula teria 

relação direta com os escândalos descobertos. “Ou seja, o dinheiro servia para pagar dívidas da 

campanha eleitoral do ano anterior. Se isso se confirmar - e são fartos os indícios de que se 

confirmará -, jogará por terra a versão apresentada por Delúbio de que a campanha de Lula não 

recebeu ajuda de Valério”. Em um primeiro momento situa o leitor sobre os fatos que cerceiam a 

imagem do presidente, e colocam a prova sua integridade moral frente a uma nação. Hífens servem 

como lembrete. Estratégia de opinião que passa pela qualificação do escândalo, de qualificar os 

indícios, usando a estratégia de condicional. 

 No segundo momento, a revista dá conta de enquadrar Lula frente a grave situação que seu 

governo atravessa: O presidente vem reagindo como se ele, seus ministros e seus companheiros de 

partido nada tivessem a ver com o escândalo que deixa o país cada vez mais perplexo. Dá a 

impressão de que vive em outro planeta, falando só para si mesmo. Constrói-se um sentido de 

indignação, que a revista deixa claro em suas linhas. Além disso, a revista enuncia que mesmo a 

crise chegando muito perto do Palácio do Planalto, Lula busca jogar os problemas para o outro lado 

da rua, o Congresso Nacional. “Lula trabalha ativamente para limitar a crise ao outro lado da 

Praça dos Três Poderes, onde fica o prédio do Congresso Nacional. Ele comemorou a renúncia do 

presidente do PL, Valdemar Costa Neto, na segunda-feira. Esperava que o gesto fosse seguido por 

outros parlamentares envolvidos nas denúncias do mensalão, o que abriria espaço para um acordo 

capaz de encerrar a crise”. Confirmando a citação dada acima, de que o presidente estaria agindo 

como se nada estivesse acontecendo, nat tentativa de bloquear a chegada da crise, pela rampa do 

Planalto.  

 A revista ainda situa o leitor com a opinião da oposição, frente à energética reação de Lula. 

Chama-nos a atenção, uma citação proferida pelo deputado federal Tasso Jereissati e que a revista 

enunciou na matéria. Poderia ser qualquer fala de qualquer deputado, porém essa é mais 

contundente e extensa, ganhando assim um destaque pelo espaço e pelo discurso contido: 'Chega, 

presidente Lula, de fingir que não tem nada com isso. Chega de agir com uma farsa enorme, 

dizendo que não tem nada com isso, que os ministros não sabiam de nada, que ninguém sabia de 

nada e que apenas dois dirigentes partidários de segunda categoria fizeram esse enorme esquema 

de corrupção e tomaram parte dele, envolvendo ministros, presidentes e diretores de estatais, 

deputados e senadores. Isso é considerar a população brasileira um grupo gigantesco de idiotas'. 

Dessa forma, a revista enuncia através de um discurso proferido por uma terceira pessoa, sua 

opinião frente aos fatos atuais.  Busca certamente a revista se constituir na voz do leitor, introduzida 



 

 

no texto, uma vez que as pesquisas de opinião comprovam que o eleitorado acredita que Lula teria 

ligação e saberia de todo o esquema de corrupção em seu governo. Época usa a declaração de 

terceiros, para explicitar seus interesses.  

 Por fim na matéria, surge um Box onde explicita os fatos que colocam mais próximo Lula 

com os problemas descobertos. São quatro imagens de aliados políticos – Duda Mendonça, Márcio 

Lacerda, Delúbio Soares e Marcos Valério – acompanhadas de pequenos textos, mostrando a 

relação de Lula com seus companheiros e a suspeita de fortes ligações. Os textos dão conta de 

explicar ao leitor a origem do dinheiro oriundo de caixa dois, para pagar as despesas de campanha 

de Lula, em 2002. Para Época, os fatos colocam Lula perto dos escândalos deflagrados. 

 Época se apresentou ao seu leitorado nestas duas edições, ainda que de forma branda em 

suas acusações, posicionando-se como um dos dedos acusadores de que Lula saberia de todos os 

esquemas de corrupção em seu governo. A revista enuncia e insinua diversas vezes de que Lula 

sabia desde o início do esquema Mensalão. É perceptível a posição adotada pela revista, a partir da 

segunda publicação, onde a própria revista faz uma investigação completa e fecha o cerco à Lula. 

Mais uma vez, a mídia se coloca no lugar dos poderes responsáveis em executar tais ações. Segundo 

nossa ótica, a revista deu a cara a bater durante suas publicações, onde foi possível apontar 

movimentos claros, que nos deus suporte em relação ao posicionamento da revista durante o 

período dos escândalos de corrupção em 2005. Ainda que o corpus analisado de Época seja 

pequeno, frente Veja e IstoÉ, podemos perceber uma posição quando Lula é retratado nas capas do 

semanário. Época procura seguir um dos seus princípios, dar transparência aos fatos, combatendo a 

corrupção e ineficiência na máquina pública.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 5. DA ANÁLISE AO CRUZAMENTO DE EDIÇÕES  

 

 Concluído o trabalho de análise nas capas e reportagens das três revistas semanais eleitas 

para se constituir  como nosso objeto de estudo,  nos deparamos agora com  questões que devem ser 

examinadas como uma tentativa de sistematização do que procede de nossa leitura destes materiais. 

Inicialmente já havíamos deixado claro, que uma conclusão sobre a produção de sentido interpelada 

pelas revistas frente a um tema tão complexo como a política, só seria possível com um olhar mais 

minucioso e sistemático sobre as marcas deixadas por elas, a cada edição. Nestas condições é 

fundamental sistematizar os resultados deste olhar neste capítulo, destacando o nosso apanhado 

final, aqui trazendo percepções e apontamentos. Nas próximas páginas vamos nos dedicar ao exame 

comparativo de edições de revistas distintas. Assim, vamos ter uma visão mais ampla e crítica sobre 

que tipo de estratégias de agendamento as revistas produziram, no período estudado, cada uma delas 

com suas ideologias,  quando se deu a descoberta do caso Mensalão e a crise que se instaurou no 

governo Lula. Vamos salientar que em algumas edições já analisadas neste estudo, apresentam suas 

convergências e divergências entre os materiais publicados. .  

 O primeiro ponto a que gostaríamos de chamar a atenção é que todas as edições analisadas 

trazem a cor vermelha em suas capas. Uma referência óbvia à cor símbolo do Partido dos 

Trabalhadores. Chamamos a atenção também, que enquanto IstoÉ e Época convidam especialistas 

de outros campos para opinar sobre os acontecimentos, Veja opina por conta própria, com suas 

próprias convicções, fazendo com que seu processo de agendamento não viesse a ser contaminado 

com opiniões externas. Vimos inicialmente uma convergência entre elas e uma divergência, onde 

mostra-se que cada mídia tem um modo de dizer, de dar voz aos fatos. Além disso, é possível 

afirmar que as diferenças pelos quais as revistas abordam os presidentes também são divergentes 

entre si. Se IstoÉ dá voz a Lula, Veja por sua vez usa a retórica do deboche, condenando-o em 

quase todas suas publicações.  

 O presente estudo, percebe que cada revisa desenvolveu suas estratégias de construção do 

acontecimento, em suas capas e reportagens. De maneiras distintas, cada semanário procurou 

publicar os fatos que estavam ocupando a mídia em todo o país, mas segundo seus enquadramentos 

e pontos de vistas afins aos seus contratos de leituras. Retomando o uso do vermelho nas capas, é 

possível afirmar que em alguns pontos as revistas aproximam suas estratégias com o modo de dizer 

entre si, como o uso contínuo da cor vermelha. Vermelho significa situação de perigo, querendo 

chamar a atenção do leitor, como se fosse um alarme. Os semanários destacam o uso predominante 



 

 

da cor, com capas bem salientes e o destaque nos títulos e entretítulos. O vermelho além de 

referenciar o Partido dos Trabalhadores, é a única cor que o departamento de arte, de cada revista, 

pode associar ao tema Lula. Não seria coerente uma capa com as letras em azul ou verde – cores 

dos partidos da oposição e que em nada teriam haver com o texto.   

   O uso dos verbos em tempo do condicional em seus textos, também mostra uma 

convergência entre os semanários.  Um ressalve a Veja que além de expressar este modo, também 

usa os verbos no afirmativo, uma vez que Veja se mostrou mais acusadora e sentenciadora em 

relação a Lula.  Porém, há um distanciamento quando se analisa o recurso das fontes. IstoÉ e Época 

usam opiniões de terceiros para contextualizar os fatos, enquanto Veja se distancia fazendo valer-se 

sua opinião, com sentenças e marcas discursivas próprias.  

 

5.1 A NEUTRALIDADE DE ISTOÉ E A SENTENÇA DE VEJA 

 

 De nossas capas postas em análise nesta pesquisa chegamos ao momento no qual somente a 

comparação entre publicações pode viabilizar a garantir nossas impressões sobre cada veículo, bem 

como sua compreensão de estratégias de agendamentos. Consideramos, portanto que tal 

comparação no modo de construção dos materiais de cada mídia, nos subsidia para afirmar que uma 

revista se colocou adversa à outra e vice-versa. Mas, para isso, precisamos ter uma visão ampla 

deste contexto político que ocupou páginas e páginas durante este processo. Como já foi 

mencionado na análise de cada subgrupo em separado, cada uma das quatro revistas apresentou 

tendências político/partidárias, quando construíram suas manchetes de capa, bem como suas 

reportagens. Porém, isto não quer dizer que, por dados momentos, os semanários não se apoiassem 

em marcas e operações discursivas para deixar tal “parcialidade” quase nula ao leitor. Neste caso 

trazemos o exemplo das revistas IstoÉ e Veja, que publicaram suas edições no mesmo dia (20 de 

julho de 2005), porém com contextos totalmente diferentes, tanto nas capas quanto nas matérias. 

Vimos inicialmente às imagens abaixo: 

 



 

 

    

   Imagem 11    Imagem 12  

 

 

 Percebemos inicialmente uma disparidade entre os dois veículos, no que se refere à 

abordagem dada a Lula durante o processo da crise política em 2005. Para tanto, começamos a 

discorrer sobre o enquadramento de ambos os veículos. Enquanto Veja traz a tona uma capa cuja 

produção de efeitos de sentidos sentencia que Lula saberia do esquema Mensalão, IstoÉ faz uma 

estratégia mais atenuante, mostrando um presidente sorridente, blindado das denúncias, em meio a 

jogo de boliche, onde a palavra Mensalão aparece numa bola, que seria a responsável por derrubar 

seus companheiros, ali retratados como pinos caídos no jogo.  

 A imagem de Lula em Veja aparece sempre em cores e imagens que denotam suspeitas, 

mistérios etc., de forma escura e apenas sua sombra. Sabemos que é o presidente, através de seu 

nome estampado no título. A revista convida o leitor, a saber, de que forma Lula teria sido alertado 

do esquema Mensalão. IstoÉ então traz uma capa que mostra a imagem de Lula sorrindo em meio a 

crise e um título que  pelo modo interpelativo, formula questões que ela mesmo responde nas 

próximas páginas: porque Lula ainda continua Lula? A revista com posicionamento totalmente 

diferente de Veja, procura trazer a imagem de um presidente livre , portanto não comprometido com 

qualquer relação com as denúncias e com a popularidade em alta no país. Isso fica claro durante a 

reportagem que traz uma pesquisa comprovando o prestígio de Lula e reforçando sua permanência 

no cargo.  Se IstoÉ prefere ao invés de denunciar, agendar Lula de modo positivo buscando para 

tanto as referências de dados de pesquisa sobre sua popularidade, Veja, em contrapartida, com seu 

perfil incisivo e combativo, faz jus aos predicados que recebe. Ou seja: Ao construir o 



 

 

acontecimento do mensalão em suas páginas, a revista sentencia e condena Lula, como conhecedor 

desde o início do esquema de corrupção. A capa da edição 1914 é uma das que mais motivaram a 

fazer este trabalho. De forma incisiva, Veja revela depois de uma investigação jornalística,  feita 

segundo suas metodologias , os caminhos que levaram Lula a tomar conhecimento do mensalão 

desde o início. Vale lembrar, que durante o processo, o presidente afirmava não saber de nada. 

Então Veja traz em sua capa, a afirmação contrária e objetiva, procurando questionar o 

posicionamento presidencial.  As estratégias adotadas por IstoÉ e Veja, são totalmente divergentes. 

O que queremos dizer com isto, nada mais é  demonstrar que  os veículos utilizaram-se de 

estratégias  segundo enquadramentos e agendamentos, diferentes óticas para  apontar este fato aos 

leitores.  Enfatizamos mais uma vez que, o critério adotado por Veja foi colocar a mostra sua 

posição crítica e bem definida sobre Lula, enquanto IstoÉ a ótica foi diferente, a de neutralizar a 

situação, mostrando uma imagem de um líder abalado com a situação no país, mas cujas 

governabilidades e credibilidades não estavam em questão.   

 Ainda discorrendo sobre IstoÉ e Veja, examinamos outras duas capas que tiveram sua 

publicação no mesmo dia e abordam o mesmo contexto. Nas imagens abaixo se percebe 

inicialmente o uso da mesma foto, mas em planos diferentes, durante o discurso que Lula deu ao 

Brasil, para defender-se da crise política. Ambas fotos, Lula está olhando para um lugar externo, 

possivelmente onde estaria o leitor... 

 

   

   Imagem 13    Imagem 14 

 



 

 

 Ao contrário das outras duas publicações comparadas anteriormente, estas duas edições tem 

em comum a abordagem de um mesmo tema em suas capas: Lula encurralado pelas denúncias do 

mensalão, resolve defender-se em rede nacional. Porém, a ótica dos veículos outra vez diverge de 

forma contundente.  

 A revista Veja enquadra a imagem de Lula e agenda associando-ao questão de um possível 

impeachment. Para o semanário sua defesa não foi suficiente a ponto de esclarecer os fatos que 

permeavam o seu governo. Enquanto isso IstoÉ distancia-se do termo de renúncia, e mostra um 

presidente tentando correr contra o relógio, tendo em vista a reeleição no ano seguinte (2006). IstoÉ 

dá voz a Lula já em sua capa, quando traz um trecho grifado em amarelo, de que o mesmo teria sido 

traído pelo PT. A revista tanto na sua capa, como na reportagem tenta dar a palavra a Lula, para 

prosseguir sua defesa, além disso ouve especialistas visando conhecer um ponto de vista a cerca da 

situação do presidente.  

 Já a revista Veja se mostra mais incisiva, em oposição ao ponto de vista de IstoÉ, ao 

sentenciar na capa que Lula não convenceu e perdeu a chance de explicar o escândalo, trazendo 

uma citação de um comentarista político, que diz que “Lula é mestre em varrer a sujeira para 

debaixo do tapete”. Tal afirmação se relaciona ao seu discurso, e VEJA enquadra Lula como um 

presidente omisso, agora acuado pelo possível processo de impeachment, que a própria revista 

agenda, enquanto IstoÉ nem menciona o termo em sua edição. VEJA se recorre de enunciações para 

emaranhar ainda mais a imagem de Lula frente ao comando da nação. O que fica evidente nestas 

quatros publicações, é o tom neutralizador de IstoÉ e a parcialidade que VEJA deixa claro em suas 

páginas.  

 

5.1.2 UM RÁPIDO DESVIO  

 

 Elencamos aqui uma visão um pouco diferente da que vínhamos discutindo até agora. 

Mantemos nosso método de análise e subsídio para explanar sobre a produção de sentido ofertada 

por Época. Porém chamamos atenção para algumas edições que estão entre aquelas por nós 

recolhidas e que, precisamente, não apresentaram a figura de Lula em capas de algumas edições. 

Vale lembrar que a revista não apresentou ao seu leitorado a imagem do ex-presidente com 

frequência, o que ocorreu apenas duas vezes, no período por nós estudado. Salientamos aqui duas 

edições em especial e mencionamos abaixo as publicações em que o tema político foi recorrente, 

sem a presença do nosso ator central: Lula. Retornado ao nosso debate, salientamos que estas duas 

edições que foram publicadas nos dias 20 de julho e 18 de agosto de 2005, respectivamente, ao não 

trazerem estampado na capa a figura de Lula, também não objetivam em suas reportagens de capa o 



 

 

foco ao presidente. Ambas as publicações são motivo de uma rápida análise comparativa, para 

mostrar o enquadramento diferenciado dado por Época nas mesmas semanas que Veja e IstoÉ 

estamparam Lula em suas capas e reportagens. Anteriormente já havíamos comparado os dois 

semanários por terem publicado edições no mesmo dia, mas com enfoques diferentes. Agora 

trazemos Época que abordou, nos mesmos dias também, o caso de forma isolada, sem citar Lula. 

Nas duas capas – imagem 15 e imagem 16 - abaixo percebemos que:  

       

  Imagem 15 – 19/07/2005  Imagem 16 -18/08/2005 

 

 Percebemos inicialmente que ao contrário de Veja e Istoé, que nos dias 20 de julho e 19 de 

agosto de 2005 publicaram capas relacionadas a Lula, Época preferiu primeiramente deslocar o foco 

da questão ao abordar, (imagem 15) abordar a farsa que o Partido dos Trabalhadores tentava impor 

a sociedade: de que jamais teria acontecido caixa – dois nas campanhas eleitorais e de que o 

mensalão não existiu. Época procura esclarecer através de uma fonte anônima – recurso recorrente 

da revista – os caminhos pelo qual o dinheiro ilícito era usado para pagar despesas de campanha. 

Com uma linguagem contundente, se fazendo valer do uso de verbos afirmativos, a revista deixa 

claro ao leitor que a cifra que corrompeu o poder, em 2005, era bem maior do que os suspeitos 

diziam ser. A imagem, um cofre com a sigla do PT aliado ao título “FARSA” denota que a revista 

descobriu o segredo que tanto os envolvidos temiam: o uso de caixa – dois comprovado através de 

fontes e documentos. Destaque que em nenhum momento a revista faz uso do nome de Lula durante 

a reportagem.  

 Em um segundo momento (imagem 16) Época mantem Lula fora da cobertura,  procurando 

levar ao seu leitorado, como matéria principal, as tentações que o poder oferece em Brasília – 



 

 

capital federal. Também com o uso de fontes anônimas, que as quais a revista obteve acesso, Época 

esclarece ao leitor através de uma reportagem completa, os devaneios dos políticos e as “orgias” 

com garotas de programas, patrocinado pelo dinheiro público. Na imagem de capa, observa-se uma 

mulher usando batom, este lembrado pela sede do governo federal, o Palácio do Planalto. Na 

reportagem fica evidente o uso da linguagem afirmativa que a revista faz para deixar de forma clara 

ao seu leitorado, que os políticos da sigla do Partido dos Trabalhadores corromperam a ética 

política ao se deixarem levar pelo fácil acesso ao dinheiro que o poder oferece, segundo a revista. 

Para Época não há dúvidas de que todos são corruptos ao programarem “festinhas com garotas de 

programa”, fazerem uso da máquina pública para desejos pessoais, entre outros atributos que a 

revista menciona na reportagem.  

 O que queremos elencar ao mencionar rapidamente estas duas publicações, são as diferentes 

estratégias de agendamento da revista Época, em relação a IstoÉ e Veja. Em um momento crucial 

que o país atravessava, a descoberta do caso mensalão e a cobertura dada por três dos maiores 

semanários informativos do Brasil, é primordial comparar a abordagem dada por Época na mesma 

semana em que as outras duas publicações estampam Lula relacionado a crise. Época procura 

agendar ao seu leitorado um contexto diferente na semana do dia 20 de julho. Ao invés de repetir o 

exemplo de suas rivais, resolve contar ao seu público que um crime cometido por políticos, de fato 

aconteceu nos bastidores das campanhas eleitorais nos anos de 2002 e 1998. O semanário busca 

enquadrar de forma diferenciada o caso Mensalão, se distanciando do ator central, Lula, bem como 

do recorrente tema de pagamento de mesadas a deputados.  Em outro momento, a revista se 

distancia ainda mais do contexto Mensalão e Lula, ao publicar na semana do dia 18 de agosto, uma 

reportagem com enfoque totalmente diferente. A estratégia de agenda veiculada para seu leitorado, 

mostra o abuso do poder público por parte dos políticos, em prol de seus desejos mais íntimos. Não 

há qualquer relação com Lula, nem mesmo mensalão. Um ponto importante a ser ressaltado, é que 

Veja e IstoÉ agendaram a seu público um tema importante que estava sendo amplamente discutido 

na sociedade: a defesa de Lula em rede nacional sobre os escândalos em seu governo. Época por sua 

vez resolve enquadrar outro contexto, distanciando-se do que estava em evidencia naquele período, 

para agendar a sociedade um tema com nova abordagem. Por essas razões que procuramos desviar o 

foco de nossa pesquisa, mas comparar ao mesmo tempo as estratégias divergente de produção de 

sentido de Época, ao mesmo tempo que IstoÉ e Veja convergem na mesma semana.  

 

 

 

 



 

 

 

5.1.3 TRÊS VEZES LULA  

 

 Aqui fazemos a análise comparativa com o intuito unificar o presente trabalho, com a 

análise comparativa dos três semanários – Veja, IstoÉ e Época – a fim de mostrar através dos 

estudos feitos sobre  as capas e reportagens um ângulo em que durante o mesmo mês, Lula esteve 

estampado nas revistas e sua imagem associado ao caso Mensalão e a crise política que pairava sob 

seu governo. Nas capas abaixo (imagens 17, 18 e 19)  

 

           

 Imagem 17 – 09/06/2005  Imagem 18 – 15/06/2005  Imagem 19 – 22/06/2005 

 

 Dessa forma, podemos perceber que durante o mês de junho daquele ano as revistas 

procuram agendar ao leitor a imagem de um presidente com a biografia política ameaçada e sua 

figura satirizada por expressões – os piores dias/ esperança encurralada - que denotam sofrimento e 

porque não, pânico durante a crise. Época e IstoÉ usam o recurso dessas expressões para qualificar 

o momento que Lula estaria vivendo. Destaca-se o uso de imagens semelhantes, bem como a cor 

vermelha. Para Época, Lula estava escrevendo seus piores dias na história da política no Brasil. 

Enquanto IstoÉ agenda ao leitor a esperança remota de um segundo mandato no ano seguinte, em 

2006.  

 Veja, então, no final de junho interpela seu leitorado com a seguinte pergunta: “TEM 

CONSERTO?”. Após a demissão do braço direito de Lula, José Dirceu, Veja procura através de 

suas estratégias de agendamento, mostrar a imagem de um presidente desgastado no início da crise 

política, que se estendeu até o mês de agosto. Representado por uma estátua em decomposição, 

Veja enquadra que o mesmo estaria acontecendo com Lula e procura na reportagem central 

responder tal questionamento feito na capa.  



 

 

 O que elencamos de primordial é o fato das três publicações agendarem de maneira 

convergente a imagem de Lula em um mesmo contexto em suas capas. Porém no que tange ao 

limite das reportagens de capa, percebe-se uma divergência entre os semanários quando fica 

evidente o posicionamento de Veja em questionar, sentenciar e acima de tudo, condenar Lula como 

um dos responsáveis pelo esquema do Mensalão, bem como conhecedor dos fatos desde o início. 

Contrariando o discurso do presidente, de que não sabia de nada. Discurso esse sustentado durante 

todo o período da crise política em 2005.  

 Por outro lado percebemos que, IstoÉ procurou agendar a opinião pública, mantendo-se 

distante do enquadramento de condenado ou inocente. Soube contextualizar ao seu leitorado a 

imagem de Lula e o caso Mensalão, como se mantivesse neutra durante a cobertura política. Com 

discursos brandos, sem posição definida - ou pelo menos não ficou claro neste estudo seu 

posicionamento – IstoÉ procurou durante a crise, abordar Lula como um presidente responsável por 

administrar os problemas que estava enfrentando, sem relacionar ou fazer menção ao caso mensalão 

ou questionar se Lula sabia ou não sabia.  

 Por fim, vimos em Época uma abordagem sutil nas capas, mas contundente nas reportagens. 

O que ficou evidente é que o discurso do semanário vale mais que as imagens postas nas capas. 

Soube elencar ao seu leitorado, mas sem fazer uso da afirmação e sim dos verbos na condicional, 

que o mensalão existiu, e que Lula poderia saber de todo o esquema.  

 Com estas três imagens, encerramos nosso trabalho analítico sobre as revistas, com algumas 

conclusões sobre este trabalho semanal que cada revista tem em colocar, de sete em sete dias, um 

novo material ao seu público. Chegamos até aqui com algumas considerações a serem feitas e uma 

sensação de que conseguimos reunir no corpus desta pesquisa um material que nos embasou para 

tais conclusões. Com relação às estratégias de agendamento, conceito central para nossa análise, 

percebemos que alguns movimentos caracterizam certa “maneira” de dizer das revistas. Dentre as 

construções elencamos algumas mais evidentes que catalisam os objetivos das revistas. Vimos, em 

certos casos, que o uso dos enunciados interrogativos geralmente caracterizam um olhar, ao 

mínimo, desconfiado das revistas e que em seguida tais perguntas eram respondidas por elas 

mesmo, em suas reportagens de capa, sanando uma possível desconfiança ou dúvida. Além do texto 

verbal, temos outro traço muito forte da ideologia dos veículos que é a imagem. O uso da cor 

vermelha nas capas, o recorte da imagem de Lula, o agendamento de um presidente em perigo. Com 

essas operações ficam evidentes várias intenções, subordinadas ao espaço da capa e reportagens, 

que se apresentam semana após semana. Salientamos apenas alguns desses operadores de sentido 

que nos pareçam mais claros. Por fim, a escolha destes elementos acaba se renovando a cada edição 



 

 

e a possibilidade se desenha aos profissionais de acordo com o que os assuntos em destaque 

proporcionam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Recorremos ao ano de 2005 para definir e sustentar o principal propósito deste estudo, após 

percorrer etapas que foram nos instigando a um trabalho de investigação, leituras e análises. O 

terceiro ano do primeiro mandato de Lula foi marcado pelo esquema do Mensalão e uma crise 

política sem precedentes na história política brasileira. Uma mesada paga a deputados federais para 

que votassem nos projetos da base governista, foi o pivô para desencadear uma série de denúncias e 

investigações jamais antes vista no Brasil. No epicentro do caso, um presidente acossado e temendo 

sua biografia. Um líder sindical que emergiu das camadas mais pobres, tornou-se presidente da 

república e viu durante três meses sua imagem intrinsecamente ligada ao episódio mais sujo e 

corrupto da política no Brasil. Porém quem ganhou merecido destaque e foi alvo de estudos desta 

monografia, foram às revistas semanais informativas, que desempenharam um papel nunca antes 

visto na mídia brasileira. Com posicionamentos definidos, souberam contextualizar ao leitorado do 

Brasil, o momento que estávamos vivendo. Foram três meses de complexa cobertura política, 

ocasião em se foi capaz de perceber que os semanários tiveram a responsabilidade de transformar 

assuntos de acordo com a sua ideologia. Para isso, nos apoiamos na afirmativa de que as revistas 

fazem recortes, e muitas vezes, se desprendem de critérios essencialmente jornalísticos para se 

comportarem como entidades políticas.  

 Chegamos a este momento da conclusão com algumas considerações, e quem sabe, certezas. 

Certezas de que a nossa análise foi apoiada pelos capítulos que lhe antecederam. A cada etapa da 

análise, podemos perceber, por exemplo a contribuição do quadro teórico no sentido de nos ajudar 

na interpretação dos materiais. Isso nos ajudou a objetivar a leitura das revistas, cuja compreensão 

perpassou o próprio entendimento das noções do discurso em seu mais simples contexto, até as 

estratégias de agendamento à produção de sentidos. O referencial teórico deste trabalho, nos 

proporciona como saldo positivo para nossa análise a constatação de que as notícias inseridas nas 

páginas de cada revista semanal estão atravessadas por muitos sentidos que somente podem ser 

desvendados para uma leitura que as ultrapassam. Há um “modo de dizer” – implícito ou explícito - 

em cada linha, imagem, em cada detalhe que só mesmo um estudo baseado em autores 

conceituados, foi capaz de detectar problemas chaves de nossa pesquisa.  

 Nossa pergunta formulada ao começo de nossa monografia parece estar respondida, após a 

conclusão do trabalho analítico. Podemos perceber que as revistas semanais informativas 

recorreram-se a estratégias discursivas tais como agendamentos  e enquadramentos nos seus 

“modos de dizer”, para construir a imagem de um presidente da república associada a um escândalo 



 

 

político. Se antes tínhamos dúvidas quanto a maneira que as revistas teriam feito o agendamento, 

agora essas nos parecem sanadas: Tanto IstoÉ, quanto Veja ou Época souberam ao seu modo, 

condenar o presidente e responsabilizá-lo pelo fato. Ao chegar a resposta de nossa pesquisa, vimos 

que há uma construção de capas e reportagens, que causam danos ao discurso jornalístico, pois 

mesmo não sendo novidade, o que ficou evidente durante a análise, é que houve uma espécie de 

“condenação” por parte dos informativos noticiosos. De certa forma entendemos que além de se 

comportarem como veículos jornalísticos, se colocaram no lugar dos órgãos responsáveis pelas 

investigações de corrupção no governo federal. E assim, fica justificado tais ações, através de seus 

princípios editoriais, quando falam sobre estar a serviço da sociedade, em busca da transparência e 

o combate a corrupção.  

 Vamos encerrando neste momento uma pesquisa que deixa um aprendizado de extrema 

importância, no que se refere a perceber com outros olhos o que dizem e como dizem os 

responsáveis por levarem a informação ao leitorado brasileiro. Não é tarefa fácil analisar de forma 

precisa, os “modos de dizer” de uma revista quando apenas em seu título fica evidente um 

posicionamento político. E através da realização da presente monografia, foi possível ampliar os 

horizontes interpretativos sobre as notícias construídas, encontrando respostas mais densas. 

Sabemos após as leituras e análises, que há muito mais por detrás de uma simples capa, de um 

simples texto de um órgão jornalístico. Desta forma, chegamos aqui ao final com novas ideias e, 

principalmente, um novo olhar sobre a produção jornalística. E esperamos também que estas 

páginas sirvam para uma reflexão sobre a prática da profissão do jornalista, pois procuramos como 

motivação maior desse exercício, aproximar à teoria acadêmica a prática diária do jornalismo.  

 E vimos que de nada adiantou a condenação feita pelas revistas na época da descoberta do 

caso mensalão. Ainda que estivessem a serviço da sociedade, os semanários com suas investigações 

e estratégias discursivas capazes de comandar a opinião pública, não foram suficientes para coibir a 

reeleição de Lula em 2006. Mesmo com todos os artifícios ao quais as revistas recorreram, o ex-

presidente conseguiu sair ileso do emaranhado de denúncias de corrupção em seu governo. Talvez 

faltaram forças políticas capazes de derrubar Lula, porém não faltaram forças jornalísticas para 

fazer o mesmo.  

 Se há sete anos atrás a justiça da mídia se antecipava a justiça dos tribunais, em 2012 o 

Supremo Tribunal Federal, após quatro meses de julgamento produz a sua sentença com Lula fora 

do poder, mas com o efeitos afetando aos seguimentos partidários e financeiros daquele escândalo. 

Contudo o que chama a atenção para finalizar esse texto é que percebemos, com que aqui foi 

examinado, que houve por parte da noticiabilidade das revistas uma tentativa frustrada de colocar 

no banco dos réus, o então presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda que os 



 

 

semanários estampassem sua culpa e responsabilidade, o que ficou evidente após o processo das 

análises, não foi o suficiente para a justiça brasileira condená-lo. Se a agenda midiática o condena 

isso ocorre segundo rituais distintos daqueles dos tribunais. Não se sabe ainda os efeitos tanto do 

julgamento midiático sobre Lula, quanto o julgamento do STF sobre os segmentos políticos e 

financeiros envolvidos no Mensalão. Somente fatos novos ao longo do tempo poderão revelar pistas 

que poderão servir de elementos para novas pesquisas.  
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