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RESUMO 

A mídia ocupa um papel central nas relações entre os campos sociais e políticos na atualidade. 
Pela importância que os meios de comunicação e a política possuem para a sociedade, este estudo 
apresenta uma análise do discurso e da imagem da campanha de reeleição do presidente Luís 
Inácio Lula da Silva no Jornal Nacional. Através de algumas técnicas da análise do discurso, da 
linha francesa, identificou-se os assuntos abordados pelo programa, na última semana eleitoral, 
que mencionavam diretamente o presidente Lula, as pessoas próximas a ele e o partido que 
representa. Os significados e a representação da imagem do candidato também foram analisados 
nesse período. O corpus da análise compreende a seis edições do Jornal Nacional, transmitidas 
de vinte e cinco a trinta de setembro de 2006.  
 
 

Palavras-chave: Telejornalismo. Eleições presidenciais, Estratégias discursivas. 
 
 

ABSTRACT 

The media develops a central role to the social and political fields nowadays. Considering both 
the broadcast means and the politics relevance to the society, this study presents a discourse 
analysis based on the discourse and image during the reelection campaign of President Luis 
Inácio Lula da Silva conveyed at Jornal Nacional TV News. Through some discourse analysis 
techniques, of the French branch, the issues identified are addressed by the program, in the last 
week election, which the President Lula mentioned directly, people close to him and the party 
that represents. The meanings and the representation of the image of the candidate were also 
analyzed in this period. The analysis corpus comprehends Jornal Nacional six editions, in 
between September 25 and 30, 2006.  

 

Keywords: Tele-journalism, Presidential Elections, Discursive Strategies. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O surgimento da televisão, nos anos de 1950, cativou a atenção dos telespectadores pela 

união de som e imagem ao mesmo tempo, que até então não existia no país. O novo meio de 

comunicação nasceu com a intenção de representar a sociedade, de todas as classes sociais e 

faixas etárias, e de transmitir ao público os acontecimentos que se passavam pelo mundo, através 

da narração dos fatos e da representação da imagem. 

Ao perceber a mídia televisiva como a principal fonte de informação e diversão de 

milhões de brasileiros, pretende-se estudar o telejornalismo em canal aberto, pois o mesmo 

apresenta uma programação informativa e serve de base de interação com o público em questões 

sociais, econômicas, políticas e culturais do país.  

 O Jornal Nacional da Rede Globo, primeiro telejornal transmitido em rede no Brasil é 

líder em audiência, chegando a ter 48 milhões de pessoas que acompanham o programa todas as 

noites (ABRANTES, 2006). Pela abrangência e pela importância que o telejornal conquistou em 

relação ao campo político, pretende-se, através desta pesquisa, analisar como o Jornal Nacional 

apresentou a campanha de reeleição do Presidente Luís Inácio Lula da Silva nas eleições de 2006. 

 Para identificar os significados e sentidos produzidos pelo telejornal, foram escolhidos 

como método as análises do discurso e da imagem, pois as duas possibilitam o embasamento para 

responder o objetivo da presente pesquisa. Através da análise do discurso e da imagem percebem-

se as estratégias e formações discursivas usadas pelo Jornal Nacional ao mencionar o presidente 

Lula. 

 O primeiro passo para a realização da pesquisa foi a construção de um referencial teórico. 

Logo após, foi gravado o programa televisivo, selecionado o período em que seria feita a análise 

discursiva e imagética e a transcrição das matérias que abordavam o presidente Lula e o partido 

que ele representa, o PT.  

 A relevância do trabalho está no ineditismo da proposta de estudo, pois não se conhece 

nenhuma pesquisa realizada sobre a eleição de 2006 que aborde ao mesmo tempo a análise da 

imagem e do discurso, especialmente no que se refere ao telejornal de maior audiência da 

atualidade no país.  

O trabalho está estruturado em seis capítulos. Após a introdução, o capítulo dois apresenta 

um resgate histórico sobre as perspectivas política em relação à imprensa. A política que esteve 



 

envolvida desde o nascimento do jornal impresso, do rádio, da televisão e, sucessivamente, das 

novas mídias, mostra-se interessada pelo desenvolvimento das mesmas, assim como pelo espaço 

e visibilidade concedidos para os representantes partidários e candidatos políticos propagarem as 

suas propostas e fixarem a sua imagem aos eleitores. 

 No capítulo três, é contextualizada a relação do campo político com o campo midiático, 

começando com um breve relato da mídia durante o movimento militar e as limitações impostas 

por esse movimento que durou vinte anos no país. Nesse capítulo também foi retratada a 

cobertura eleitoral após a redemocratização do Brasil em 1985, evidenciando uma nova fase 

política e midiática e a trajetória do presidente Luís Inácio Lula da Silva até conquistar a 

reeleição em 2006.   

 A teoria e o conceito sobre análise do discurso e da imagem são descritos no quarto 

capítulo. A análise do discurso considerada nesta pesquisa é a da concepção francesa que serviu 

como suporte teórico-metodológico para a percepção dos elementos a serem analisados no 

capítulo cinco. Tendo em vista que a análise do discurso e da imagem possui uma ampla 

referência e várias características, então, foram selecionadas as que seriam usadas para a análise 

prática do telejornal, como o contexto histórico, a ideologia do sujeito, o interdiscurso, as 

produções de sentido e as formações discursivas articuladas através dos atos enunciativos. Já, na 

análise da imagem, foi ponderado no que se refere à intertextualidade, contexto das imagens, 

enunciadores, dialogismo e pela mediação da linguagem, assim como no texto verbal. Neste 

capítulo, também foram citados alguns estudos realizados através da análise do discurso. 

 No capítulo cinco, são aplicados os conhecimentos teóricos na prática da análise do 

discurso e da imagem apresentados pelo Jornal Nacional, no período de vinte e cinco a trinta de 

setembro de 2006, durante a última semana de campanha eleitoral dos candidatos à presidência. 

Antes da análise do discurso e da imagem em si, foi contextualizado o histórico do telejornal, 

objeto de estudo simbólico e empírico. O corpus da pesquisa também é apresentado neste 

capítulo, composto por seis edições do Jornal Nacional, totalizando vinte e sete matérias que 

envolvem diretamente/indiretamente o presidente Lula. Para esclarecer os significados e sentidos 

encontrados no telejornal, pela análise do discurso e da imagem, foram elaborados nove 

enunciados referentes a Lula, ganhando prioridade, nestas edições, assuntos que abordavam o 

escândalo do dossiê, os suspeitos de envolvimento no caso, incluindo o nome do presidente, as 

investigações feitas pela Polícia Federal, o dia dos candidatos à presidência e o último debate 



 

presidencial promovido pela Rede Globo. Por fim, compondo o capítulo seis, as considerações 

finais deste trabalho. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 HISTÓRIA DA MÍDIA NO CONTEXTO DA COBERTURA POLÍTICA 

 

 Neste capítulo foi realizado um resgate histórico sobre a influência política na mídia, 

desde o surgimento dos principais veículos de comunicação no Brasil. Também foram abordados 

fatos que estão relacionados com o contexto político e que marcaram a cobertura diária dos 

jornais, das rádios, das televisões e das novas mídias. Em função da periodicidade, não 

produzidas diariamente, as revistas não foram incluídas no referencial teórico. 

 

2.1 JORNAL IMPRESSO 

 

 O relato sobre o primeiro jornal brasileiro tem dois contrapontos históricos, como 

descrevem os autores Nelson Werneck Sodré (1983) e Isabel Lustosa (2003). A polêmica está 

entre o Correio Braziliense, que surgiu no dia primeiro de junho de 1808 em Londres, escrito 

pelo jornalista brasileiro Hipólito José da Costa Furtado de Mendonça e o jornal Gazeta do Rio 

de Janeiro, que começou a ser publicado no dia dez de setembro de 1808 e impresso no Brasil. 

Independentemente de qual pode ser considerado o primeiro jornal, é importante ressaltar que foi 

com a chegada da corte portuguesa que iniciou a história da mídia brasileira. 

 
É interessante chamar a atenção para as datas que marcaram o surgimento (1808) e o 
desaparecimento (1822) do primeiro jornal brasileiro. Ele surgiu, portanto, num 
momento fundamental de nossa história – quando o Brasil foi sacudido pela onda de 
cultura e progresso provocada pela presença do rei e de sua corte no Rio de Janeiro – e 
deixou de existir no ano em que foi proclamada a nossa Independência (LUSTOSA, 
2003, p. 08-09). 

  

 O Correio Braziliense defendia os ideais liberais e o sistema de governo baseado na 

constituição, já o Gazeta do Rio de Janeiro divulgava os decretos e fatos relacionados à família 

real. Com uma ideologia contrária a dos republicanos, Dom João VI criou a Imprensa Régia, no 

mesmo ano, que determinava a autorização de imprimir apenas ao governo e, assim, o rei tinha o 

poder de controlar os materiais impressos no país. Por isso, os jornais, nesse período, surgiram 

para defender a nação de Portugal e revogar a emancipação, como os periódicos O amigo do Rei 

e da Nação, O bem da Ordem, entre outros.   

O fim da censura prévia e a abertura da imprensa em 1821 contribuíram para o aumento 

do número de periódicos no país. Jornais como o Diário Constitucional, A Malagueta e Diário 



 

do Rio de Janeiro procuravam mobilizar a opinião pública contra o domínio português. Victor 

Viana apud Sodré (1983, p. 84) caracterizou os periódicos dessa fase conturbada:  

 
A imprensa era então panfletária e atrevida. Nos períodos de tolerância ou de liberdade, 
atingiu a grandes violências de linguagem e as polêmicas, refletindo o ardor apaixonado 
das facções em divergência, chegavam a excessos, a ataques pessoais, a insinuações 
maldosas. 

 
 

Em 1822, os jornais eram divulgados em forma e tamanho de panfletos ou de livros, já 

que a imprensa, naquele contexto, exercia também o papel de ensinar e educar o público. Esse 

século foi marcado pelo jornalismo literário, com a presença de escritores no meio impresso, 

como José de Alencar e Machado de Assis. No entanto, a imprensa vinha se desenvolvendo 

conforme as ordens e questões políticas. Em meio à restrição da liberdade de imprensa, com a 

censura da Imprensa Régia e o clima agitado, nascem os pasquins, publicados por um grupo de 

jovens inconformados com os fatos e a autonomia exercida pelo poder político sobre a mídia.  

Para conquistar a população em geral e com isso um novo regime, nos pasquins eram 

utilizados textos e temas como: ao preconceito de cor, ao patriotismo e à aliciação das forças 

armadas. Os periódicos irônicos, que proliferaram a partir de 1831, traziam nomes sugestivos 

como o Homem de Cor e o Crioulinho, que tratavam de assuntos relacionados à abolição dos 

escravos, já O Grito dos Oprimidos, O Brasil Aflito, O Burro Magro e O Caolho parecem 

mostrar um Brasil sem visão, em que as pessoas pedem por um governo justo. Pode-se perceber, 

com o surgimento desses periódicos, o início das primeiras manifestações críticas à política na 

imprensa brasileira. No início do século XIX, as forças políticas eram divididas em três grupos: 

direita conservadora, direita liberal e esquerda liberal, esta última responsável pelos pasquins e 

por vistoriar os inimigos.  

Mas, enquanto os pasquins tinham vida curta, os órgãos da imprensa conservadora tinham 

sempre uma vida longa, como o Diário de Pernambuco, O Jornal do Comércio e o Correio 

Paulistano. A partir do ano de 1822, quando a família real voltou para Portugal, a imprensa 

escrita começou a deixar de dar privilégio aos acontecimentos políticos e passou a divulgar 

notícias do cotidiano, como furtos, assassinatos, espetáculos, compras e vendas. O 

distanciamento da política fez com que muitos jornais não noticiassem a proclamação da 

Independência do Brasil, no dia sete de setembro do respectivo ano. 



 

No final do século XIX, já existia um grande número de jornais circulando, 

principalmente, no Rio de Janeiro, em São Paulo e nas demais capitais. As inovações no 

conteúdo e no projeto gráfico foram aprimoradas com a modernidade dos equipamentos e com a 

análise de periódicos anteriores.  

  
O Jornal do Brasil, cuja expressão editorial estava na publicação de anúncios 
classificados (incluindo a primeira página), aprofundou as experiências da Última Hora e 
o Diário Carioca, afirmando-se por uma renovação gráfica na qual textos e fotografias 
passaram a compor o novo visual das páginas de modo planejado e criativo. Entretanto, a 
linha político-editorial do periódico não sofreu nenhuma alteração (FERREIRA JUNIOR, 
2002, p. 06).  
  

O marco entre o fim do século XIX e início do século XX foi o nascimento de jornais de 

circulação e porte nacional, como a Folha de São Paulo, Correio do Povo e O Globo, que 

permanecem até hoje em circulação. 

O jornal O Globo, fundado por Irineu Marinho, em 1925, tinha como intenção criar um 

diário matutino para expandir o público leitor da empresa e, através do jornal impresso, 

conseguiu ascensão econômica e política para criar um conglomerado de empresas midiáticas, 

construindo a TV Globo, Rádio Globo e Editora Globo.  

A apuração dos fatos e o consumo de informações pelo público foram despertando o 

interesse das empresas e a concorrência em divulgar primeiro um acontecimento. No entanto, os 

assuntos políticos sempre tiveram espaço nos meios de comunicação, especialmente nos jornais. 

A exceção ocorreu apenas no período da ditadura, já que houve pressão e perseguição contra os 

jornalistas e veículos de comunicação além de filtragem das notícias por meio da instalação de 

órgãos de censura do governo militar, que atuavam dentro das redações. 

Após a abertura política e o fim da ditadura na década de 1980, o cenário mudou. 

Conforme Nassif (2003), foi como se caísse a “ficha” do país de que presidentes da República 

não dispunham mais de poder imperial e que o novo poder que se levantava era o da mídia.  

Mas, o jornal impresso não foi o único a propagar notícias do setor político e a assumir 

um papel de destaque na construção da história do país. Um desses veículos foi o rádio, criado no 

Brasil no começo do século XX. 

 

 

 



 

2.2 RÁDIO 

 

 Uma nova atração ao público é a narração dos fatos e histórias pelo meio radiofônico. Em 

1922, a transmissão por alto-falantes teve como cenário de estréia a Exposição Internacional no 

Rio de Janeiro que comemorava os cem anos da Independência do Brasil. 

 No alto do morro do Corcovado, estavam instalados dois transmissores, de 500 watts 

cada, que foram usados para captar o discurso do então presidente Epitácio Pessoa e algumas 

palavras do rei da Suécia, Gustavo Adolfo V, que visitava o país nesta data. Esse encontro 

político marcou o nascimento da história do rádio no Brasil, em sete de setembro de 1922. 

Ferraretto (2001, p. 94) conta como foi a estréia do meio através do texto publicado pelo Jornal 

do Comércio, do Rio de Janeiro, no dia seguinte: 

  
Dessa forma, o discurso inaugural da exposição, feito pelo Sr. Presidente da república, foi 
transmitido pela cidade acima por meio da radiotelefonia. À noite, no recinto da 
exposição, em frente ao Posto Telefônico Público, onde se achava instalado um dos 
aparelhos de transmissão, foi proporcionado aos visitantes um espetáculo inédito para nós: 
daquele local, por intermédio do telefone de alto-falante, foi ouvida, por numerosa 
assistência, toda a ópera O Guarani, como era cantada no Teatro Municipal. Nada deixou 
de apanhar o aparelho de recepção instalado no Municipal, nem mesmo os aplausos aos 
artistas que cantaram a ópera nacional. Em São Paulo, Niterói e Petrópolis também foi 
ouvida a obra imortal de Carlos Gomes.  
 

 A transmissão da voz, tanto do discurso presidencial quanto da ópera O Guarany, de 

Carlos Gomes, soava como algo mágico, imprescindível para o público distante do local. A 

população brasileira pôde conhecer melhor a sintonia radiofônica a partir do dia 20 de abril de 

1923, quando entrou no ar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Edgard Roquete-

Pinto e Henrique Charles Morize. Esses, considerados pais da radiodifusão no Brasil, 

conseguiram junto ao governo o empréstimo dos transmissores da Praia Vermelha durante uma 

hora por dia para comunicar os acontecimentos aos ouvintes. 

Conforme Roquette Pinto apud Ferraretto (2001, p. 97), “o rádio é o jornal de quem não 

sabe ler, é o mestre de quem não pode ir à escola, é o divertimento gratuito do pobre, é o 

animador de novas esperanças, o consolador do enfermo, o guia dos sãos, desde que realizem 

com espírito altruísta e elevado”.  

 Nos primeiros anos, o rádio era visto como um instrumento de transformação educativa e 

de propagação de informações ao público. Conferências científicas, música erudita e cobertura 



 

dos fatos políticos eram temas abordados com freqüência nas primeiras transmissões da Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro.  

Após a Revolução de 1930, nasceu um Brasil mais urbano e moderno. Essa revolução, 

que foi um movimento armado e político para impedir que Júlio Prestes assumisse a Presidência 

da República, trouxe transformações econômicas e políticas que contribuíram para que o meio 

radiofônico deixasse de ser um canal educativo e passasse, além de buscar o lucro, a transmitir 

programas ligados ao governo. 

O presidente Getúlio Vargas, que assumiu o governo na década de 1930, conseguiu, 

através de um decreto, o poder concessório dos canais de rádio e a criação de um programa 

oficial obrigatório que funcionava como um porta voz do governo.  

O programa Hora do Brasil foi criado para divulgar os projetos e as realizações da 

administração pública, além de servir como instrumento de propaganda e de idealização do 

Estado Novo à população. O Hora do Brasil era transmitido de segunda a sexta-feira em todo o 

território nacional. Em seis de setembro de 1946, o programa, com o mesmo caráter político, foi 

transformado na Voz do Brasil, transmitido até hoje nas rádios do país.   

 Ainda dentro do enfoque político, a primeira vez que o rádio foi utilizado para incentivar, 

em grande escala, a presença do povo nos comícios e o fluxo de voluntários às frentes de 

combate foi em 1932.  

Getúlio Vargas soube, como ninguém, usar o veículo para a construção de sua imagem 

como guia e pai dos trabalhadores. O rádio serviu como instrumento de aproximação entre o 

governo e os trabalhadores.  

 
O ministro do Trabalho fazia palestras radiofônicas semanais. Nelas contava a história 
das leis sociais, apresentava casos concretos e se dirigia, por vezes, a audiências 
determinadas: os aposentados, as mulheres, os pais de menores operários, os migrantes 
etc (FAUSTO, 2002, p. 207). 

 

Em oposição aos ideais do governo Vargas, a Record, de São Paulo, usou as transmissões 

radiofônicas com finalidades políticas ao governo. Para evitar a difusão de opiniões contrárias as 

da presidência, em 1931 foi criado o Departamento Oficial de Publicidade que, durante o Estado 

Novo (1930 – 1937), transformou-se no Departamento Nacional de Propaganda (DNP) e depois 

em Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Com a criação do DIP, a programação 

radiofônica passava a ser controlada e vigiada por censores instalados em todas as emissoras. 



 

Assuntos como reivindicações trabalhistas, presos políticos, organizações estudantis, passeatas ou 

críticas ao governo eram expressamente proibidos.  

 O DIP e a censura prévia só tiveram fim com a redemocratização do Brasil, em 1945, no 

governo de Eurico Gaspar Dutra. Nesse período, o rádio já atuava como espetáculo massivo e 

teve a participação de grandes cantores da época, como Carmem Miranda, Silvio Caldas, 

Almirante, Orlando Silva e Carlos Galhardo (FERRARETTO, 2001). 

 No início da década de 1940, o rádio vivia a considerada época de ouro, caracterizada por 

uma programação voltada ao entretenimento, com programas de auditório, radionovelas, 

humorísticos e cobertura esportiva. O roteiro passou a ser a base da programação, e a música e o 

texto começaram a ser montados em conjunto, como o modelo norte-americano. 

Os programas de radiojornalismo ganharam força quando o país envolveu-se na Segunda 

Guerra Mundial (1939 - 1945), através da aproximação brasileira com os Estados Unidos e com a 

transmissão das últimas notícias pelo Repórter Esso, patrocinado pela Esso Brasileira de Petróleo 

e da colaboração da agência de notícias United Press International. 

 A grande estréia do Repórter Esso, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, foi dia vinte e 

oito de agosto de 1941. De início, apenas a Rádio Nacional e a Record, em São Paulo, 

transmitiam o informativo. Mas, em julho do ano seguinte se estendeu para o Rio Grande do Sul, 

na Rádio Farroupilha; Minas Gerais, na Inconfidência, e Pernambuco, no Jornal do Comércio. 
     

O Repórter Esso foi o noticiário de maior importância naquele tempo.(...) Ele interrompia 
qualquer programa para dar uma notícia que fosse considerada de alta necessidade. 
Interrompia-se qualquer coisa: programa de música, programa de teatro, o que fosse. Se a 
notícia merecesse realmente isso, ele interrompia. Daí o fato de o Repórter Esso ter criado 
uma credencial tão grande que, quando a guerra acabou – a Rádio tupi inclusive foi para o 
ar, anunciando que a guerra tinha acabado – ninguém acreditou porque o repórter Esso não 
deu (FERRARETTO, 2001, p. 128). 
 

 Com tanta credibilidade com o público, ser locutor do referido jornal radiofônico tinha a 

sua importância. Um dos mais famosos foi o gaúcho Heron Domingues, que assumiu o posto de 

locutor exclusivo em três de novembro de 1944, na Rádio Nacional. A maior contribuição do 

programa foi a introdução no Brasil de um modelo de texto linear, direto, corrido e sem adjetivos, 

apresentado em um noticiário claro e estruturado. 

 O Repórter Esso teve participação nos canais midiáticos até o dia trinta e um de dezembro 

de 1968, quando o repórter Roberto Figueiredo leu no ar a última edição do programa, após vinte 

e sete anos de transmissões da história brasileira. 



 

A informação ágil, atual e vibrante, introduzida por noticiários como o Repórter Esso e o 

Grande Jornal Falado Tupi, auxiliou a radiodifusão sonora a renascer nas décadas seguintes, 

predominando a divulgação de notícias e programas musicais, depois do abalo provocado pelo 

nascimento da televisão no Brasil. 

                                                                                   

2.3 TELEVISÃO E NOVAS MÍDIAS 

 

Durante o Estado Novo e após a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento industrial 

começou a exercer grandes influências na economia brasileira. Com a bandeira de uma política 

nacionalista, o presidente Getúlio Vargas investiu na indústria pesada e na produção de bens de 

consumo duráveis. Foi nesse período de crescimento industrial que nasceu a televisão no país.  

A união do som e da imagem pôde ser visualizada no dia dezoito de setembro de 1950, 

em São Paulo. A TV Tupi Difusora, com o apoio do empresário Assis Chateaubriand, foi a 

primeira estação no Brasil a ter transmissões regulares. 

Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo construiu a maior rede de 

comunicações da história do país, com os Diários e as Emissoras Associados. O império 

Chateaubriand, em seu auge, englobava trinta e três jornais, vinte e cinco emissoras de rádio, 

vinte e duas estações de TV, uma editora, vinte e oito revistas, duas agências de notícias, três 

empresas de serviço, uma de representação, uma agência de publicidade, duas fazendas, três 

gráficas e duas gravadoras de disco (FERRARETO, 2001). 

Nos primeiros anos, a televisão enfrentou dificuldades para se propagar. Apenas as 

famílias de classes médias e altas tinham condições de comprar um aparelho televisivo, já que o 

preço do receptor era muito alto. Além do mais, esse meio de comunicação não conseguia atrair 

anunciantes de imediato. 

Os programas televisivos tinham como referência e formato os programas radiofônicos. A 

nova mídia nasceu com a cátedra de representar a sociedade de todas as classes sociais e faixas 

etárias e de tornar ao conhecimento do público os fatos que aconteciam pelo mundo, através da 

imagem e narração dos acontecimentos. 
 

Anos 1960: a tecnologia dos satélites aproxima os povos do planeta e, dentro de cada 
país, intensifica o intercâmbio de informações entre regiões distantes. Marshall 
McLuhan cria o conceito de ‘aldeia global’, antevendo novos tipos de relações entre os 
indivíduos a partir da revolução provocada pela mídia eletrônica. O Brasil, de 



 

dimensões continentais, é cenário ideal para a vivência desses novos tempos: o começo 
da era das comunicações. (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 17) 

   

Após 1964, houve um grande avanço das telecomunicações no país. A expansão de 

número de residências urbanas que possuíam televisão, em 1960, era de apenas 9,5% e, em 1970, 

as casas com aparelho televisivo chegavam a 40%. Nesse contexto, aumentou também o controle 

do material produzido na mídia pela ditadura militar. “O crescimento inicial da televisão, a partir 

de 1950, pode ser atribuído ao favoritismo político, o qual concedia licenças para exploração de 

canais sem um plano preestabelecido” (MELO apud MATTOS, 2002, p. 51). 

O primeiro telejornal transmitido em rede nacional no Brasil, nasceu no processo de 

controle militar. Em primeiro de setembro de 1969, às dezenove horas e quarenta e cinco 

minutos, começava a transmissão do Jornal Nacional, da Rede Globo. Conforme Fausto Neto 

(2002), a TV Globo, beneficiada pelo apoio do governo, do qual se transformou em porta-voz, 

expandiu-se até alcançar o controle do setor e a propaganda governamental passou a ter um canal 

de expressão como nunca na história do país. 

No entanto, o Jornal Nacional dava os primeiros passos para a conquista e confiança da 

população brasileira. Mesmo com a censura e pressão intensa dos militares sobre a mídia, o 

Jornal Nacional, através de negociações com os militares, conseguia transmitir algumas notícias, 

muitas vezes incompletas, que os comandantes queriam vetar.  

 
A notícia do derrame do presidente Costa e Silva, por exemplo, teve que ser negociada, 
pois os militares queriam escondê-la. No Palácio das Laranjeiras, onde o presidente se 
hospedava no Rio de Janeiro, era proibido filmar ou fotografar. Uma nota oficial foi a 
única satisfação ao povo brasileiro (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 35). 
 

Já em 1966, aproximadamente 75% das residências possuíam televisão. Período em que 

houve um incremento na fase de censura política do país, tendo em consideração que o conteúdo 

da mídia era cada vez mais controlado pelos militares (ABREU, 2003).  

Durante a ditadura, entre 1978 e 1979, os veículos de comunicação operaram sob as 

restrições do Ato Institucional nº 5 (AI-5), o qual concedia ao Poder Executivo Federal o direito 

de censurar os veículos e estimular a prática de autocensura. “Além do controle através das 

concessões de licenças e da censura, o governo fazia recomendações diretas e indiretas a respeito 

do conteúdo dos programas” (MATTOS, 2002, p. 92). 



 

Após vinte anos de ditadura, o movimento das “Diretas Já”, em 1984, teve a participação 

de mais de um milhão de pessoas que foram às ruas de São Paulo e Rio de Janeiro para pressionar 

o governo pelo fim do regime militar e para a realização de eleições diretas para presidente no 

Brasil. Conforme Lattman-Weltman (2003), o maior movimento de mobilização política de 

massas da história republicana até então, a campanha das “Diretas Já”, marcou a necessidade de 

uma nova relação entre a cobertura midiática da política e seu público mais amplo. No início, a 

Rede Globo tentou ignorar o movimento, mas acabou se rendendo diante do crescimento da 

participação popular e da cobertura televisiva conferida pelos canais concorrentes. 

Em 1985, as eleições presidenciais ainda foram indiretas, mas já estava aberta a 

possibilidade de escolha de candidatos por votação, pelo colégio eleitoral, sem a imposição de 

nomes pelos militares. O presidente eleito da nova república foi Tancredo Neves, que não chegou 

a assumir o poder quando adoeceu e seu vice, José Ribamar Sarney, tomou posse do cargo dando 

início a uma nova fase política no país, encerrando o ciclo dos militares instaurado vinte anos 

antes.  

A doença do presidente Tancredo teve grande repercussão na imprensa que acampou em 

frente ao Hospital de Base, em Brasília, por 39 dias à espera de notícias. Desde o primeiro dia 

que Tancredo Neves foi internado até o momento de sua despedida, os telejornais traziam com 

destaque o quadro de saúde em que se encontrava o presidente. A missa e o velório de Tancredo 

Neves puderam ser acompanhados na íntegra pela televisão. Emissoras, como a Rede Globo, 

mudaram toda a grade da programação para transmitir esse acontecimento. 

Em 1989, aconteceu o processo de reabertura política e o voto direto pela população, 

resultando na eleição do governo Fernando Collor de Mello e do vice-presidente, Itamar Franco. 

Pela primeira vez, foi possível acompanhar o processo eleitoral e os debates entre os candidatos, 

transmitidos ao vivo pela televisão.  
 

Durante a campanha eleitoral, os partidos políticos usaram o horário gratuito na 
televisão para divulgar suas propostas em peças muito bem produzidas por agências de 
publicidade. Os debates entre os candidatos na televisão atingiram os mais altos índices 
de audiência, influindo decisivamente nos resultados. (MATTOS, 2002, p.122) 

 

As eleições presidenciáveis de 1989 tiveram a disputa de vinte e dois candidatos políticos 

e a realização de dois debates. O segundo debate foi transmitido pelas quatro principais emissoras 

de televisão do país: Globo, Bandeirantes, Manchete e SBT, das vinte e uma horas e trinta 



 

minutos até a meia-noite, tendo a participação de quatro mediadores: Alexandre Garcia (Globo), 

Boris Casoy (SBT), Marília Gabriela (Bandeirantes) e Eliakim Araújo (Manchete), que se 

revezavam, um em cada bloco, para fazer a primeira pergunta aos candidatos. 

A Rede Globo, no dia seguinte à realização do último debate, apresentou duas versões 

editadas do programa: uma para o Jornal Hoje e a outra para o Jornal Nacional. A edição do 

Jornal Nacional provocou grande polêmica na época. A emissora foi acusada de favorecer o 

candidato Fernando Collor de Melo, tanto na seleção das respostas quanto no tempo dado ao 

candidato do PRN, que ganhou um minuto e meio a mais do que Luís Inácio Lula da Silva, do 

PT. 
 

O PT chegou a mover uma ação contra a emissora no Tribunal Superior Eleitoral. O 
partido queria que novos trechos do debate fossem apresentados no Jornal Nacional 
antes das eleições, como direito de resposta, mas o recurso foi negado. Em frente à sede 
da Rede Globo, no Rio de Janeiro, atores da própria emissora, junto com outros artistas 
e intelectuais, protestaram contra a edição. (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p.211) 

 

 Como as pesquisas de intenção de voto resultavam em um empate técnico entre os dois 

candidatos, o último debate, realizado três dias antes das eleições, era aguardado como momento 

decisivo para aquele processo eleitoral. A repercussão negativa da edição do Jornal Nacional foi 

um fato que marcou a história da cobertura de debates políticos no país. Hoje, a TV Globo adota 

como norma não editar debates, assim possibilita que o público assista na íntegra ao que cada 

político defende e, no dia seguinte, é apresentado o registro do programa sem a fala dos 

candidatos.  

 Em 1992 o impeachment do presidente Fernando Collor de Melo tornou-se o tema central 

dos noticiários da TV Globo. Após três meses da sua posse, surgiram denúncias de corrupção no 

governo, mas atingindo apenas o segundo escalão. Em outubro, as denúncias passaram a envolver 

pessoas próximas ao governo. Assim, os escândalos se sucederam e, a cada mês, novos nomes 

eram apontados na televisão e nos jornais até chegar à identidade do presidente da república. 

 Em maio do mesmo ano, o irmão do presidente, Pedro Collor, acusou-o de manter uma 

sociedade com Paulo César Farias, conhecido como “PC Farias”, ex-tesoureiro da campanha de 

Fernando Collor de Melo. A denúncia foi publicada em uma entrevista concedida à revista Veja 

(MEMÓRIA GLOBO, 2004). 



 

 A crise política instalada no governo foi abordada intensamente, durante uma semana, nos 

noticiários do Jornal Nacional. Com isso, as denúncias tiveram rapidamente repercussão no 

Congresso Nacional, que instaurou um inquérito para a Policia Federal apurar os fatos. 

 A credibilidade de Fernando Collor foi corroída e a população saiu às ruas, nas principais 

capitais do país, vestindo preto para se manifestar contra os atos de corrupção e pela ética na 

política. Dias depois, cerca de 100 mil jovens estudantes pintaram o rosto de verde e amarelo, os 

caras-pintadas como ficaram conhecidos, para protestar contra o governo, em uma passeata na 

avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro. A votação no Congresso Nacional resultou no 

impeachment do presidente Fernando Collor de Melo e foi transmitida ao vivo pela televisão. 

 
Os meios de comunicação atuaram decisivamente, seja ajudando a subverter arranjo 
autoritários e previsões baseadas no jogo eleitoral tradicional de máquinas 
clientelísticas – ou forçando a renovação dos métodos dessas mesmas práticas -, seja 
mobilizando a população em torno de campanhas e planos econômicos, seja ainda 
iniciando, abortando ou mantendo vivas investigações sobre desmandos e abusos de 
poder (LATTMAN-WELTMAN, 2003, p. 147). 

  

 Nos dias atuais, o poder de persuasão da mídia televisiva faz com que os atores políticos 

pensem em uma estratégia de discurso, tendo em vista a apresentação e repercussão dos 

programas veiculados na mídia. “As eleições são fortemente regidas por operações que têm no 

construto televisivo sua principal referência. Demonstram que elas se fazem através de operações 

explícitas de ‘absorção’ das figuras do campo político por parte do sistema midiático” (FAUSTO 

NETO; VERON, 2003, p. 13).  

Traquina (2001) diz que no século XXI é impossível negar o poder da mídia. Ele avalia 

esse poder como perverso e perigoso ao cidadão e à sociedade, no momento que influencia em 

decisões importantes, como o eleitorado em campanhas políticas. Ainda segundo o autor, o poder 

de influenciar a opinião pública prova a importância do papel da mídia na construção da realidade 

social. 

A partir de 1995, mais um canal midiático se fez presente no Brasil, a Internet. Através de 

um sistema de redes de computadores interconectados, ela proporciona aos usuários a 

comunicação em nível mundial e o acompanhamento das notícias a todo instante. Criada em 

meados de 1960, foi uma ferramenta de comunicação desenvolvida pelos militares como 

alternativa para transmitir as informações com rapidez e flexibilidade, além da vantagem de ser 

um canal de baixo custo (MONTEIRO, 2001). 



 

 A Internet possibilita o acesso a grandes portais, como Terra, UOL e Globo.com nos quais 

os internautas dispõem de informações de esportes, saúde, economia, política, negócios e 

serviços públicos, além de oferecer canais de rádio e jornais com versões online. Essa nova mídia 

também abriu espaço para ampliar a divulgação de notícias e planos dos políticos e partidos, seja 

através de sítios ou páginas próprias, principalmente durante as campanhas eleitorais. Por ser 

relativamente nova no país, a sua utilização e a influência que possa vir a sofrer do campo 

político ainda estão em construção, impossibilitando, no momento, aprofundar o estudo teórico a 

cerca do assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 AS COBERTURAS PRESIDENCIAIS BRASILEIRAS E A REPRESENTAÇÃO PELA 

MÍDIA TELEVISIVA 

 

 Durante o movimento militar de 1964, a mídia se inseria no processo político com os 

recursos e limitações da censura, o que fazia com que o regime definisse os alinhamentos e não 

raro o próprio destino político e editorial dos veículos. Conforme Abreu (2003), ao retornar a 

democracia, na década de 1980, a intervenção política nos meios se fez de modo 

institucionalizado.  

 Em 1985, a constituição da nova república possibilitou que a mídia televisiva abordasse 

temas políticos com mais freqüência e com menos restrições. A rotina e o discurso dos 

candidatos também passaram a ser apresentados constantemente pelos telejornais no período das 

campanhas eleitorais. Isso só se tornou possível pelo avanço do suporte técnico da televisão. Os 

novos equipamentos (videoteipe portátil e câmeras modernas) permitiram a entrada do repórter 

ao vivo e também possibilitaram ao público acompanhar o dia-a-dia dos candidatos em período 

eleitoral.  

 Conforme Soares (1994), as transformações históricas da televisão, como a modernização 

do meio, a partir dos anos 1960, o desenvolvimento da programação, a queda no preço dos 

aparelhos, a mudança da composição social da audiência, reforçam a idéia de que essa mídia 

desempenhou um papel no processo de personalização gradual das eleições presidenciais. A 

proliferação do processo televisivo no campo político fez com os candidatos se preocupassem 

com a aparência, o conteúdo abordado, a maneira de falar, com o corte da imagem e com a forma 

de personificar em um discurso de sedução e aprovação perante os eleitores que os estavam 

acompanhando. Segundo Fausto Neto (2004), diante da emergência dos processos midiáticos e da 

importância de suas operações e estratégias, redesenha-se a própria natureza do discurso político, 

sendo que esta se requalifica não só a partir dos desafios que o espaço público coloca, mas 

também pelos efeitos desta relação complexa que trava hoje com o campo midiático. 

 A visibilidade que é dada pela mídia faz com que os atores políticos pensem em uma nova 

estratégia. Segundo Rubim (1994), uma das características mais marcantes da contemporaneidade 

midiática é o caráter informacional que ela tem sobre a sociedade, destacando-se, como uma 

dessas, a sub-reptícia assimilação da mídia como determinadora da política nos tempos atuais.  



 

 A intervenção da mídia nos pleitos presidenciais no Brasil demonstrou como ela tem 

desempenhado um papel político e eleitoral significativo, em especial, no período pós-ditadura, 

quando o país já se encontra estruturado em rede e ambientado pela comunicação midiática, 

vivendo uma situação de Idade Mídia (FAUSTO NETO; RUBIM; VERÓN, 2003). 

  

3.1 COBERTURAS ELEITORAIS NA NOVA REPÚBLICA  

 

A redemocratização do país, em 1985, teve como resultado, também, uma nova fase 

política e midiática. Conforme Lattman-Weltman (2003, p.129), “a mídia é hoje a instituição 

mais decisiva para a qualidade do exercício da cidadania no Brasil redemocratizado”. Segundo o 

autor, ela impõe suas coordenadas e linguagens específicas sobre as estratégias das principais 

disputas eleitorais e fornece os principais elementos simbólicos e cognitivos para a escolha do 

eleitor. Do mesmo modo que forja, conscientemente ou não, deliberadamente ou não, consensos 

sobre a pauta política e institucional e define, de um modo ou de outro, a agenda pública dos seus 

termos mais gerais e específicos. 

  No Brasil, em dezembro de 1984, teve grande repercussão na mídia a campanha com 

slogan “Diretas Já”, que previa o restabelecimento de eleições diretas para a presidência da 

república, através de uma proposta de emenda à constituição, apresentada pelo deputado Dante de 

Oliveira (MEMÓRIA GLOBO, 2004). O movimento ganhou força nas ruas e na opinião pública, 

com isso aumentou o número de comícios que foram realizados por todo o Brasil, tornando-se 

um marco na história.  

 Em 1985, a eleição pelo Colégio Eleitoral finalizou o poder militar no país. No começo o 

presidente dividia espaço com notícias sobre a constituição da nova república, mas, aos poucos, o 

estado de saúde de Tancredo Neves foi ocupando praticamente todo o noticiário televisivo. 

Quando Tancredo Neves morreu, na noite de domingo, no dia vinte e um de abril de 1985, foi ao 

ar um Jornal Nacional especial dentro do programa Fantástico, que teve a duração de quatro 

horas, onde foi exibida uma retrospectiva dos fatos, desde a eleição de Tancredo até a 

repercussão da sua morte e um resumo da sua trajetória política (MEMÓRIA GLOBO, 2004). 

 Outro acontecimento que teve grande repercussão na mídia televisiva foi o impeachment 

do presidente Fernando Collor de Mello, em 1992. Conforme Lattman-Weltman (2003), o 



 

“fenômeno” Collor transformou a eleição de 1989 num marco das novas disputas políticas a se 

travar no país em função do caráter decisivo atribuído então à mídia para a sua efetivação. 

 Assim como a mídia pode ter contribuído para a vitória do presidente Fernando Collor de 

Mello, ela apresentou-se também como protagonista do processo de impeachment. A renúncia de 

poder de Fernando Collor de Mello possibilitou que Itamar Franco assumisse, interinamente, a 

presidência. 

 Em fevereiro de 1994, o presidente Itamar Franco ganhou visibilidade na mídia por lançar 

o plano real que teve impacto imediato sobre os índices de inflação e sobre o poder de compra da 

população. Aproveitando o sucesso do plano, Fernando Henrique Cardoso (PSDB- PFL), então 

Ministro da Fazenda, elegeu-se como candidato oficial do governo. 

 A adaptação da economia e da nova moeda à população brasileira ganhou destaque nos 

telejornais. Naquele momento, a sucessão presidencial estava em andamento e o plano 

econômico tornou-se ponto principal dos debates entre os candidatos. As pesquisas de opinião 

começaram a registrar o crescimento da candidatura de Fernando Henrique Cardoso em relação 

ao candidato favorito até então, Luís Inácio Lula da Silva (MEMÓRIA GLOBO, 2004). 

 Nas eleições de 1994, os noticiários televisivos acompanharam, com grande freqüência, as 

campanhas dos principais candidatos à presidência. As emissoras passaram a ampliar o espaço 

dedicado às eleições. Conforme Fausto Neto (1995, p.25), a cobertura midiática consagrou a 

vitória, no primeiro turno, de Fernando Henrique Cardoso. 
    

Os media tiveram uma posição muito mais ativa do que se supõe. Mediante estratégias e 
procedimentos dos mais diversos e, na especificidade de que lhes é própria, em termos de 
suas competências discursivas, os media se constituíram como um “sujeito muito 
especial” na produção e regência da campanha, especialmente no fabrico e modelagem de 
certas ações que visaram semantizar, de maneira gradativamente antecipada, as qualidades 
do presidente eleito e, sobretudo, a necessidade que tinham certos “grupos de pressão” no 
corpo social, de fazer desta eleição respaldo de seus interesses. 
  

Para Brittos (2005), o presidente Fernando Henrique Cardoso ao privatizar as 

telecomunicações transferiu para o capital estrangeiro a fatia central do poder. Em 1998, 

Fernando Henrique se reelegeu, no primeiro turno, à presidência da República. Nesta eleição, o 

candidato Luís Inácio Lula da Silva foi o segundo mais votado. Mas foi só nas eleições de 2002, 

após concorrer pela quarta vez consecutiva, que Lula chegou ao cargo de presidente do Brasil. 

 

 



 

3.2 A TRAJETÓRIA DO PRESIDENTE LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA 

 

 Luís Inácio Lula da Silva começou a ter participação ativa no campo político em 1969, 

quando se inseriu no sindicato metalúrgico. A partir do seu papel como líder sindical no meio 

industrial, Luís Inácio Lula da Silva construiu um partido político, o Partido dos Trabalhadores 

(PT), que na década de 1990, já tinha o caráter de um partido de alcance e peso nacional 

(FAUSTO NETO; RUBIM; VERÓN, 2003). 

 Em 1975, o candidato Luís Inácio Lula da Silva assumiu, pela primeira vez, o cargo de 

presidente do sindicato metalúrgico, com noventa e dois por cento dos votos. O representante do 

PT, que foi reeleito para presidente do sindicato em 1978, mobilizou os metalúrgicos através da 

força política, liderando as greves do ABC paulista com o apoio de 170 mil operários. A 

repressão policial ao movimento grevista e a inexistência de políticos para representar os 

interesses dos trabalhadores no Congresso Nacional fizeram com que Luís Inácio Lula da Silva 

tomasse a iniciativa de criar um partido para representar os trabalhadores (PRESIDÊNCIA, 2006-

2007). 

A mobilização dos trabalhadores por melhores condições de vida para a população da 

cidade e do campo reuniu operários industriais, funcionários públicos, moradores da periferia, 

trabalhadores autônomos, com a intenção de defender os seus direitos e de comprovar a união da 

classe. Com essa proposta nasceu o Partido dos Trabalhadores, que visava à independência 

política dos operários (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 1980, p. 2). 

Luís Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores, em 1984, apoiaram a campanha 

pelas “Diretas Já” no país. Conforme Rubim (2000), nas eleições escolhem-se aqueles que estão 

em lugares de comando, isto é, em lugares e situações, nos quais se dispõe de modo privilegiado 

de parcela de poder (e de recursos) para governar. Assim, o metalúrgico petista ficou conhecido 

por comandar as reivindicações dos trabalhadores, conquistando a adesão da população em massa 

e a visibilidade nos meios de comunicação. No ano de 1986, Luís Inácio Lula da Silva 

candidatou-se a deputado federal e foi o mais votado do país, com 650 mil votos. 

 Nas eleições presidenciais de 1989, Luís Inácio concorreu e foi ao segundo turno com 

Fernando Collor de Melo, mas não conseguiu obter a vitória. Conforme Gomes e Antoniolli 

(2004), a sua primeira imagem era a de um revolucionário socialista e radical, que assustava os 

eleitores. Para as referidas autoras, ao longo das campanhas eleitorais, essa impressão foi 



 

diminuindo, para ser mudada à de um político moderado, de discurso mais brando e 

posicionamento completamente diferente da primeira candidatura em 1989. 

 Em 1994, o candidato petista concorreu, novamente, à presidência da república com 

Fernando Henrique Cardoso, então Ministro da Fazenda no governo de Itamar Franco (1992-

1994). Nas pesquisas realizadas de opinião de voto, Luís Inácio Lula da Silva se apresentava 

como o candidato favorito. Mas a divulgação, principalmente pelo meio televisivo, dos benefícios 

do plano real à economia brasileira, favoreceu a eleição de Fernando Henrique Cardoso 

(MEMÓRIA GLOBO, 2004). 

 Nas eleições de 2002, Luís Inácio Lula da Silva concorria pela quarta vez ao cargo de 

presidente da república, já que em 1998 o presidente Fernando Henrique Cardoso reelegeu-se. No 

entanto, nessa disputa Lula saiu vitorioso. Conforme os autores João Elias Nery e Gisele Taboada 

da Silva (2005), em um período em que os meios de comunicação têm significativa presença na 

sociedade, Lula teve sua figura política difundida na mídia, o que o tornou conhecido como 

poucos brasileiros. Em 2002, o candidato do PT foi o presidente mais votado da história do 

Brasil, com 61,27% dos votos válidos, o equivalente a mais de 52,790.000 votos. Em uma 

decisão eleitoral são diversos os fatores que ajudam o eleitor a definir o seu voto. Entre esses 

fatores, segundo Rubim (2003), está o comportamento da mídia dentro do campo da comunicação 

e da política, sendo a mídia um ator importante em uma disputa eleitoral.  

A posse do presidente Lula foi no dia primeiro de janeiro de 2003. O Jornal Nacional 

teve uma edição especial, com William Bonner em Brasília e Fátima Bernardes no Rio de 

Janeiro. As reportagens abordavam diferentes aspectos da cerimônia de posse. O repórter Alberto 

Gaspar, por exemplo, acompanhou uma caravana que saiu do sindicato dos metalúrgicos no ABC 

paulista em direção a Brasília. Marcelo Canellas assistiu a passagem de ano ao lado de Luís 

Inácio Lula da Silva e registrou de perto o primeiro dia do novo presidente (MEMÓRIA 

GLOBO, 2005). 

Fausto Neto (2003) frisa a importância das iniciativas de Lula, tão logo foi anunciada a 

sua vitória, com respeito à televisão. Sua participação no Jornal Nacional pode ser vista como 

uma surpreendente oficialização, por parte do candidato que acaba de ser eleito presidente, dessa 

nova posição que ocupa a figura política, de “co-participação” no espaço propriamente midiático 

em que se constrói o vínculo com os receptores. 



 

 No primeiro ano de governo, a boa projeção do Brasil no exterior foi uma das marcas do 

novo presidente eleito. No discurso de posse, Luís Inácio Lula da Silva estabeleceu como 

principal meta do seu governo o combate à fome. Um ministério extraordinário de Segurança 

Alimentar foi criado para implantar o programa social Fome Zero, ou seja, um conjunto de 

iniciativas e de ações emergenciais para a distribuição de alimentos e para a diminuição da 

pobreza no país. 

 A eleição de Luís Inácio Lula da Silva teve grande apoio da classe menos favorecida, 

tendo em vista que a imagem do candidato era passada como a de uma pessoa humilde, que 

também conviveu com a pobreza, e que merecia uma chance para quem sabe mudar a situação do 

Brasil. Fausto, Rubim e Verón (2003) consideram a existência de élos identificáveis entre Lula e 

os eleitores, algo da esfera da paixão e das emoções, como se fosse preciso dar uma chance a ele. 

 No entanto, em 2004, surgiram as primeiras crises do governo, envolvendo Waldomiro 

Diniz, ex-subchefe de assuntos parlamentares do Ministério da Coordenação Política. Waldomiro 

Diniz foi acusado pela Polícia Federal de pedir dinheiro para as campanhas do candidato ao 

governo de Brasília, Geraldo Magela (PT), e do Rio de Janeiro, Rosângela Matheus (PMDB). A 

denúncia do mensalão, esquema que utilizava verbas públicas para comprar votos de deputados, 

aproximou a crise do Palácio do Planalto, apesar do esforço do presidente em se manter distante 

do caso, mesmo após a acusação que surgiu contra o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, 

suspeito de ser o chefe de uma organização criminosa (GLOBO, 2007). O Supremo Tribunal 

Federal (STF), após dois anos do suposto esquema, analisou a denúncia de quarenta suspeitos 

envolvidos no mensalão, sendo que todos viraram réus.  

  Apesar da crise política que marcou as eleições de 2006, o petista Luís Inácio Lula da 

Silva disputou o segundo turno das eleições com o tucano Geraldo Alckmin e foi reeleito com 

mais de 58 milhões de votos. Lula vai governar o país até o ano de 2010.  

 

  

 

 
 

 
 



 

4 ANÁLISE DO DISCURSO 

 

 A análise do discurso foi originada pelo interesse em aprofundar estudos e conhecimentos 

no sistema lingüístico, na produção de sentidos e significados considerando: o contexto, o 

período histórico, o espaço social (uma escola, uma loja, uma praça) e os campos discursivos 

(político, econômico) em que está articulada a enunciação. 

 Este método de estudo foi formulado a partir de três teorias de conhecimento: lingüística, 

psicanálise e marxismo. A análise do discurso concebe a linguagem como mediação entre o 

homem e a realidade social do meio em que está inserido. Conforme o autor Milton José Pinto 

(2002), a análise é feita sobre a interpretação desenvolvida pelo pesquisador, que na verdade é 

um outro discurso, produzido sob outras condições de percepções do analista. Já, segundo 

Orlandi (2005), a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a idéia de curso, de percurso, de 

movimento. Na opinião da referida autora, o discurso é palavra em movimento, prática de 

linguagem e que, através do estudo do discurso, observa-se o homem falando. 

Determinado pelas suas condições de produção, o discurso tem como base outros 

discursos que já foram apontados antes. O termo pode ser entendido também como “a 

apropriação da linguagem (código, formal, abstrato e impessoal) por um emissor, o que confere a 

este um papel ativo, que o constitui em sujeito da ação social” (MANHÃES, 2005, p. 305). 

 Na análise discursiva, procura-se compreender a língua através do sentido, da capacidade 

do homem de se comunicar e de se significar inserido em sua realidade social e política. Dessa 

maneira, para Orlandi (2005, p.16), “os estudos discursivos visam pensar o sentido dimensionado 

no tempo e no espaço das práticas do homem, descentrando a noção de sujeito e relativizando a 

autonomia do objeto da lingüística”. 

 Para construir e expressar a sua existência, seu entendimento do mundo, da história e da 

sociedade, os homens apropriam-se da linguagem para tornar comum a sua experiência e 

conhecimento. Relacionado ao contexto de produção, o discurso, conforme Maingueneau (2001), 

é constantemente ambíguo, pois pode designar tanto o processo que possibilita produzir um 

conjunto de textos, quanto o próprio conjunto de textos originados por um determinado grupo ou 

categoria, como por exemplo, o discurso político.  

 O modo de conceber a linguagem é modificado continuamente, tanto pelo contexto 

imediato e situacional, como pela história, pela ideologia do sujeito e pelo interdiscurso. Este 



 

último determina, dependendo da situação, as condições de produção de sentidos que são 

relevantes para a discursividade. Mas, segundo Milton José Pinto (2002, p. 27), “a análise de 

discurso não se interessa tanto pelo que o texto diz ou mostra, pois não é uma interpretação 

semântica de conteúdos, mas sim em como e por que o diz e mostra”. 

 Conforme Orlandi (2003), a análise de discurso não trabalha com a língua enquanto um 

sistema abstrato, mas fundamenta-se como propósito em desvendar as maneiras de abranger os 

significados, considerando a produção de sentidos como parte de suas vidas, seja enquanto 

sujeitos ou enquanto membros de uma determinada sociedade. Nessa perspectiva, a ideologia faz 

parte, ou melhor, é a condição para a constituição do sujeito e dos sentidos. O indivíduo é 

interpelado em sujeito pelo modo que produz o discurso e, conseqüentemente, pela presença de 

uma ideologia.   

 Essa teoria dos campos disciplinares pode ser estudada através de duas correntes: a análise 

do discurso francesa e a análise do discurso anglo-americana. A primeira, cujos nomes mais 

influentes foram Michel Foucault e Michel Pêcheux, tinha como principal característica articular 

a lingüística e história. Difundida em 1970, tem privilegiado em suas análises, principalmente, 

textos impressos ou transcrições de textos orais, quase sempre tratados de modo independente de 

outros sistemas semióticos presentes e com implicações político-ideológicas que procuravam 

desvendar sentidos sob um ponto de vista crítico. Com diferenças epistemológicas, a análise do 

discurso anglo-americana, originada na Inglaterra, mas enraizada nos Estados Unidos, incorporou 

elementos da sociologia, da psicologia e da etnologia, analisando mais o empirismo e o 

consciente. Segundo Pinto (2002), essa última combina a descrição da estrutura e do 

funcionamento interno dos textos com uma tentativa de contextualização um pouco limitada e 

utópica.  

A análise do discurso francesa, utilizada como base para este trabalho, procura evidenciar 

não apenas a relação locutor e sua construção enunciativa, mas também a relação linguagem – 

pensamento – mundo como um processo não unívoco. Orlandi (2005, p. 26) defende que: 
 

a Análise do Discurso visa fazer compreender como os objetos simbólicos produzem 
sentidos, analisando assim os próprios gestos de interpretação que ela considera como 
atos no domínio simbólico, pois eles intervêm no real do sentido. A Análise do 
Discurso não estaciona na interpretação, trabalha seus limites, seus mecanismos, como 
parte dos processos de significação. 

 



 

Na análise do discurso, a linguagem não é considerada transparente e possui uma 

materialidade simbólica significativa em sua discursividade. Assim, relacionando a língua com a 

história na produção de sentidos, os estudos do discurso trabalham a forma material que é a forma 

caracterizada por produzir sentidos.  
 

Os sentidos não estão só nas palavras, nos textos, mas na relação com a exterioridade, 
nas condições em que eles são produzidos e que não dependem só das intenções dos 
sujeitos. Os dizeres não são, como dissemos, apenas mensagens a serem decodificadas. 
São efeitos de sentidos que são produzidos em condições determinadas e que estão de 
alguma forma presentes no modo como se diz, deixando vestígios que o analista de 
discurso tem de apreender. São pistas que ele aprende a seguir para compreender os 
sentidos aí produzidos, pondo em relação o dizer com sua exterioridade, suas condições 
de produção. Esses sentidos têm a ver com o que é dito ali, mas também em outros 
lugares, assim como o que não é dito, e com o que poderia ser dito e não foi 
(ORLANDI, 2003, p. 30). 

 

 Os atos de fala constituem-se em uma forma verbal de ação sobre o interlocutor e não 

apenas uma representação do mundo. A linguagem pode ser empregada como uma maneira de 

interatividade entre duas pessoas, sendo a mais evidente a interação oral, a conversação 

coordenada através de enunciações. Conforme Maingueneau (2001), toda enunciação, mesmo 

sem um destinatário próximo, é marcada por uma troca com outros enunciadores, virtuais ou 

reais, que permite diferentes formas de enunciação com a qual é construído o seu próprio 

discurso. Ainda segundo Maingueneau (1998, p. 53-54), “a enunciação constitui o pivô da 

relação entre a língua e o mundo: ela permite representar no enunciado os fatos, mas ela constitui 

em si um fato, um acontecimento único, definido no tempo e no espaço”. 

O funcionamento da linguagem também é considerado pelos processos parafrásticos e 

polissêmicos. Conforme Orlandi (2005), a paráfrase representa algo que já foi dito através de 

diferentes formulações, estabilizando o mesmo discurso. Neste caso, a produtividade mantém o 

homem ao retorno constante do mesmo sentido do dizer. Já a polissemia, segundo a autora 

referida, é a ruptura dos processos de significação na produção da linguagem, propondo a 

intervenção de uma nova maneira de discursar, produzindo movimentos que afetam os sujeitos e 

os sentidos. Orlandi (2005, p. 38) diz que “este jogo entre paráfrase e polissemia atesta o 

confronto entre o simbólico e o político”, como pode ser observado na discursividade apresentada 

pelos telejornais e, especificamente, pelo Jornal Nacional. 

Ao se apropriar da linguagem e construir um discurso, por meio de proposições 

lingüísticas e sociais, o sujeito deixa registrado a sua ideologia que permite identificar sua 



 

presença e o modo como foi construído o enunciado, através dos indicadores de pessoa, da voz 

ativa ou passiva, do lugar e do contexto, por exemplo, o que se associa a uma dimensão social e 

política (MANHÃES, 2005).  

O contexto em que é produzido o ato de enunciação não se encontra simplesmente ao 

redor de um enunciado, em um sentido parcialmente indeterminado. Maingueneau (2001) diz que 

“todo ato de enunciação é fundamentalmente assimétrico: a pessoa que interpreta o enunciado 

reconstrói seu sentido a partir de indicações presentes no enunciado produzido, mas nada garante 

que o que ela reconstrói coincida com as representações do enunciador”. Compreender um 

enunciado não é somente aludir-se à gramática e ao dicionário, é construir hipóteses, raciocinar, 

perceber a ideologia, relacionar os fatos com o período histórico e construir um contexto que não 

é um dado preestabelecido e estável.  

A fala é determinada por efeitos de sentidos que são produzidos em certas condições e que 

estão presentes, de alguma forma, no modo como se diz, cabendo ao analista compreender os 

significados expressados pelo locutor. Para Orlandi (2005, p. 43), “as formações discursivas, por 

sua vez, representam no discurso as formações ideológicas. Desse modo os sentidos sempre são 

determinados ideologicamente. Não há sentido que não o seja. Tudo que dizemos tem, pois, um 

traço ideológico em relação a outros traços ideológicos”. 

O discurso é manifestado por seqüências de frases que podem remeter a uma outra 

estrutura de ordem e significados que está submetida a regras de uma narrativa, um diálogo, uma 

argumentação, regras relativas ao plano de texto e regras sobre a extensão do enunciado. Assim, 

o discurso é construído em função de uma finalidade e com a intenção de dirigir-se para algum 

lugar e para algum interlocutor. Todo ato de enunciação tem uma justificativa para apresentar 

aquela pergunta, afirmação ou indignação (DUARTE; BARROS, 2005). Barthes (1971) 

acrescenta também que, em toda narrativa, há alguém que constrói o enunciado direcionando para 

um destinatário e que, na comunicação lingüística, “eu” e “tu” são absolutamente ligados um ao 

outro, da mesma maneira que, para a narrativa existir, é preciso ter a presença do narrador e do 

ouvinte.  

Em relação à mídia televisiva, Fausto Neto (2003, p. 16) diz que “o telejornal é a grande 

vedete uma vez que uma das operações de sentido que esta estratégia deseja mostrar aos leitores 

[telespectadores] é, chamar atenção para, dentre outras coisas, a capacidade da tevê em 



 

flexibilizar seus modos de dizer e, ao mesmo tempo, subordinar a competência da política aos 

seus processos de enunciação”. 

O locutor apropria-se da linguagem para ordenar, explicar, pedir ou convencer os 

interlocutores a partir do seu ponto de vista sob uma determinada situação política ou social. Para 

isso é preciso considerar os indicadores de pessoa, o pronome que demonstra em que pessoa o 

emissor apropriou-se da linguagem para construir o discurso, contendo as referências de tempo e 

espaço para reproduzir a ordem cronológica das funções discursivas, situando no passado, 

presente e futuro. Segundo Manhães (2005), “eu” e “tu” são funções ou posições decorrentes do 

ato de apropriação da linguagem. O “eu” não é necessariamente o indivíduo físico, biológico, o 

autor do texto, é a pessoa que assume a posição de sujeito do discurso no texto. 

Para interpretar um discurso, é preciso compreender como um objeto simbólico 

(enunciado, texto e imagem) produz sentidos. O simples fato de classificar um discurso dentro de 

um gênero, como o telejornal, implica relacioná-lo a um conjunto ilimitado de discursos do 

mesmo gênero, no qual constitui ao trabalho do analista a desmembração de textos e a 

classificação por categorias de enunciados. 

 
A desconstrução do texto mediante a identificação de indicadores nos leva a 
compreender que o sujeito se apropria da linguagem não apenas para comunicar, mas 
para construir ações. Ou melhor, que as regras e os procedimentos que o sujeito utiliza 
para expressar sua voz e construir seu discurso materializam intenções e visam a efeitos 
sociais que extrapolam o universo estrito da linguagem (MANHÃES, 2005, p. 311). 

 

 A análise do discurso mostra que os sujeitos estão comprometidos com os sentidos e que é 

preciso saber interpretar a construção dos objetos simbólicos. A competência pragmática contém 

regras que permitem a um sujeito interpretar um enunciado com relação a um contexto particular, 

já a competência de comunicação considera que na fala é preciso saber utilizar a língua de forma 

apropriada em uma grande variedade de situações. Essa competência é amplamente implícita e 

inclui regras sobre aspectos como saber do que falar em determinada situação, saber sincronizar 

os gestos com as próprias palavras e com as do co-enunciador e dominar os comportamentos 

exigidos pelos diversos gêneros de discurso.  

A análise do discurso não considera apenas a produção de sentidos nos textos verbais, 

mas também nos não-verbais. A imagem, que igualmente é fonte de significados, é integrada ao 



 

texto, mantendo uma relação complementar, com referência ao meio televisivo. No entanto, o 

texto e a imagem mantêm suas funções semânticas próprias. 

 

4.1 A ANÁLISE DA IMAGEM COMO PROCESSO DO DISCURSO 

  

 A imagem é também uma das formas de comunicação com o outro, com a sociedade. 

Conforme Coutinho (2005, p. 330-331), “essa capacidade das imagens de comunicar uma 

mensagem que constitui o aspecto principal de sua análise. Em outras palavras, interessa à análise 

da imagem compreender as mensagens visuais como produtos comunicacionais, especialmente 

aquelas inseridas em meios de comunicação de massa: fotografias impressas em jornais, anúncios 

publicitários, filmes, imagens difundidas pela televisão ou ainda disponíveis na Internet”. 

  Nas imagens encontramos intertextualidade, enunciadores e dialogismo, tal como nos 

textos verbais. Conforme Gregolin (2000), as imagens têm o poder de remeter-se a temas 

passados, inserindo-os a temas da atualidade na memória presente do interlocutor. 

A imagem também pode ser percebida como discurso, e, ao interpretá-la pelo olhar e não 

através da palavra, apreende-se a sua matéria significante em diferentes contextos. Através dessa 

interpretação, é possível produzir outras imagens (outros textos), produzidas pelo espectador a 

partir da linguagem verbal e não-verbal. A autora Santaella (2005) afirma que o processo 

cognitivo das imagens, não é apenas desenvolvido no sistema visual, mas também no sistema 

verbal. 

A interpretação do texto não-verbal efetiva-se, então, por esse efeito de sentidos que se 

institui entre o olhar, a imagem e a possibilidade do recorte a partir das formações sociais em que 

se inscreve tanto o sujeito-autor do texto não-verbal, quanto o sujeito-espectador. No caso do 

discurso político, ele é pensado e elaborado pela significação do discurso lingüístico e pela 

constituição das imagens, principalmente, se for transmitido em televisão. 

Segundo Barthes (1964a, p.10), o entendimento de uma imagem é conduzido através da 

mediação da linguagem. Para ele, as representações visuais possuem significados, mas não são 

traduzidos de forma autônoma.  
 

Cada sistema semiológico tem sua própria mistura lingüística. Onde existe uma 
substância visual, por exemplo, seu significado é confirmado pelo fato de que ele é 
duplicado por uma mensagem visual de tal forma que, no mínimo, uma parte da 
mensagem icônica seja redundante ou aproveitada de um sistema lingüístico. 



 

 

Portanto, a linguagem é sempre um instrumento necessário à análise da imagem. A 

análise de discurso defende a idéia de que qualquer imagem, mesmo isolada de qualquer outro 

sistema semiótico, deve sempre ser considerada como sendo um discurso (PINTO, 2002). 

Conforme Santaella (2005), imagens podem funcionar como contextos de imagens. Entretanto, 

num sentido semiótico mais geral, no qual as imagens são apenas um dos tipos possíveis de 

análise, não há signo sem contexto, visto que a mera existência de um signo já indica seu 

contexto. 

  
Entramos nesse mundo de aparências, no mundo da ideologia e do poder, que é o 
mundo da linguagem, e no qual estamos condenados a “viver”. Ao me referir com 
insistência ao fato de a análise de discurso é sempre dependente do contexto, tinha em 
mente que todo processo produção-circulação-consumo dos sentidos de um texto passa 
por estas duas dimensões, constitutivas do que se chama semiose social. (PINTO, 2002, 
p. 44) 

 

Uma palavra representa algo pela concepção que produz na mente do ouvinte. Em 1865, 

Peirce caracterizava a semiótica como a teoria geral das representações, abordando também sobre 

signo. Representação, como define o autor, é o processo de apresentação de um objeto a um 

intérprete de um signo ou a relação entre signo e objeto. Já na escola medieval, representação é 

definida, de maneira geral, como o processo de apresentação de algo por meio de signos. 

Os signos são processados no lugar de conhecimento. Conforme Foucalt (1966), através 

de signos as coisas tornam-se distintas, elas conservam-se na sua identidade, desfazem-se e se 

ligam. Como exemplo, pode-se dizer que os símbolos pertencem aos signos representativos e os 

índices ou indícios aos signos não representativos. 

 O conceito de imagem divide-se num campo semântico por dois pólos. Um descreve-a 

como perceptível e existente, e o outro contém a imagem como processo mental, que, na falta de 

estímulos visuais, ela pode ser simulada pelo cérebro (SANTAELLA, 2005). A imagem, na 

descrição de Charaudeau (2006), é capaz de produzir três tipos de efeitos: um efeito de realidade, 

quando se presume que ela reporta diretamente o que surge no mundo; um efeito de ficção, 

quando se pretende reconstituir de maneira analógica um acontecimento que já passou e um 

efeito de verdade, quanto torna visível o que não era possível a olho nu, por exemplo, macro e 

micro tomadas de imagem em close-up, que são cenas fechadas e não permitem uma visão de 

todo o contexto onde está situado o objeto de representação. 



 

 A imagem, pertencendo a um campo visual, traduz qualidades dos objetos representados 

pela composição de formas, linhas e cores. Barthes (1964b, p. 38-41) diferencia duas formas 

principais de referência recíproca entre texto e imagem, que ele determina de ancoragem e relais. 

No caso da ancoragem “o texto dirige o leitor através dos significados da imagem e o leva a 

considerar alguns deles e a deixar de lado outros [...]. A imagem dirige o leitor a um significado 

escolhido antecipadamente”. Nas analogias de relais, “o texto e a imagem se encontram numa 

relação complementar. As palavras, assim como as imagens, são fragmentos de um sintagma 

mais geral e a unidade da mensagem se realiza em um nível mais avançado”. 

As imagens atuam mais fortemente de maneira afetivo-relacional, representando mais 

com a sensibilidade, enquanto a linguagem apresenta mais fortemente efeitos cognitivo-

conceituais. Conforme Charaudeau (2006, p. 110), alguns tipos de mensagens, como as 

produzidas pelos telejornais, possuem interdependência para a constituição de significados. 

“Assim, não há, para a significação televisiva, imagem em estado puro como poderia ser o caso 

em algumas criações figurativas da fotografia ou das artes plásticas (pintura, escultura). [...] A 

imagem televisionada tem uma origem enunciativa múltipla com finalidade de construção de um 

discurso ao mesmo tempo referencial e ficcional”. 

Tendo como referência para a análise das imagens o trabalho de Barthes (1971), 

compreende-se que existem dois elementos que estão atrelados na constituição de um signo: o 

significante e o significado. Os significantes servem de base para a produção do significado, 

sendo que, este último trata-se da representação psíquica de algo que passa a ter um sentido. Para 

cada significante, pode existir mais de um significado. Os significados são conotações que, na 

análise da imagem, levam em consideração o contexto histórico e ideológico na construção de 

sentido.  

Antes de se realizar a análise do discurso e das imagens, cabe ainda neste capítulo, 

descrever estudos feitos na área de comunicação a cerca dessas temáticas.  

 

4.2 ESTUDOS REALIZADOS SOBRE ANÁLISE DO DISCURSO, POLÍTICA E MÍDIA 

 

 Vários estudos já foram realizados no país sobre análise do discurso e os meios de 

comunicação. Um dos mais recentes trata da análise das estratégias discursivas do campeonato 

gaúcho de 2006. Este estudo constitui a monografia de conclusão de graduação de Maiquel 



 

Rosauro (2006), que tem como título “Gre-Nal: os jogos de sentidos no agendamento do clássico 

gaúcho”. O autor analisou a cobertura do Gre-Nal no Estádio Olímpico e a cobertura do Gre-Nal 

no Estádio Beira-Rio, noticiadas nos jornais Correio do Povo, O Sul e Zero Hora. A pesquisa 

parte das edições de vinte e sete de março (segunda-feira), data em que os jornais iniciaram a 

cobertura das finais da competição, e se estende até o dia quinze de abril (sábado), quase uma 

semana após o jogo decisivo. O Gre-Nal é um clássico do futebol gaúcho, disputado entre as 

equipes Grêmio e Internacional, ambas de Porto Alegre. O objetivo principal da pesquisa foi 

analisar como os três jornais, já citados, agendaram a cobertura dos embates entre os dois times, 

através da leitura das estratégias discursivas das capas, contracapas e dos títulos nas editorias de 

esporte. Nessa pesquisa, o autor comparou as formas de tematizar e a cobertura dada a decisão do 

Gauchão (nome popular dado pelos torcedores ao Campeonato Gaúcho) pelos jornais, 

identificando os mecanismos e as estratégias discursivas e enunciativas utilizados pelo meio para 

chamar atenção ao tema Gre-Nal. Conforme o autor, a capacidade de julgar é diferenciada em 

cada jornal, e uma das estratégias mais utilizadas pela mídia impressa na construção da matéria é 

concentrar o foco em cima de uma declaração de um representante das equipes. No entanto, a 

comparação entre os jornais ressaltou que o mesmo fato pode não receber igual destaque e 

divulgação.  

 No veículo radiofônico, um dos estudos da análise do discurso realizado foi o de Eduardo 

Meditsch (2003). O autor analisou a compreensão da mensagem radiofônica, considerando a 

audiência com um papel ativo na produção de sentido. Meditsch afirma que a atividade cognitiva 

do ouvinte representa um novo processo de construção, em que podem ser observadas mediações 

análogas na produção da notícia, como a experiência e o interesse pessoal, um eventual ponto de 

vista profissional, um lugar social, um horizonte cultural e um condicionamento histórico. Com 

isso, a informação transmitida no rádio começa na percepção do ouvinte, lembrando que o 

discurso do rádio é percebido pela audição. É este conteúdo sonoro que o sujeito da recepção 

relaciona para extrair um significante, atribuindo-lhe um sentido. No caso de um discurso sonoro, 

que é igualmente dinâmico, o cérebro do ouvinte não espera até o final do enunciado para 

reproduzir mentalmente a estrutura do discurso e aí processá-lo e compreendê-lo como um todo. 

Tudo o que a mente vai assimilar, conforme o autor citado acima, acompanhando ou não o 

locutor, é condicionado pelas imagens mentais, assim é importante analisar a forma como esta 



 

informação é processada e considerar o conhecimento do ouvinte sobre notícias no rádio, a 

emissora, o programa. 

 A possibilidade de relações intertextuais viabilizarem os discursos entre duas áreas, TV e 

jornal, como legitimadores entre si, foi estudado por Adriana Cristina Omena dos Santos (2003). 

A autora relacionou os meios de comunicação com os processos políticos nos períodos político-

eleitorais, especificamente na campanha presidencial em 2002. Para o desenvolvimento do 

trabalho, foi proposto um estudo teórico e uma análise da amostra do material referente à 

propaganda eleitoral, com o intuito de encontrar indícios de intertextualidade entre os meios e a 

legitimação do discurso da televisão pelo discurso do jornal no âmbito eleitoral. A escolha do 

objeto da análise teve como preocupação central do corpus a evidência de possíveis questões de 

intertextualidade, tendo como recorte a análise dos programas do segundo turno eleitoral. A 

análise das estratégias discursivas dos candidatos selecionados, Luís Inácio Lula da Silva e José 

Serra, foi com base no programa Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), transmitido 

entre os dias onze e vinte e cinco de outubro de 2002. Embora essa análise tenha sido feita em 

todos os programas apresentados no segundo turno, foi dada maior atenção aos que utilizaram o 

discurso jornalístico para viabilizar a construção do discurso da TV. Já os jornais selecionados 

para a análise foram O Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, sendo catalogadas as 

manchetes e os títulos das matérias, com referência à campanha eleitoral, tanto na primeira 

página como nos cadernos relativos às eleições, veiculados no período de início de julho ao início 

de outubro de 2002. Em meio ao estudo desenvolvido, a autora percebeu a relação tensa entre o 

campo político e mídiático, mas também constatou que o discurso da campanha dos candidatos 

apresentou características intertextuais quando a campanha era sobre o mesmo tema, 

comprovando que os textos dos jornais foram utilizados de maneira evidente para legitimar 

afirmações dos representantes políticos. 

 No artigo, Os discursos midiáticos como “sistema leitor” dos discursos políticos – 

caminhos e perspectivas da investigação, Antônio Fausto Neto (2003) trabalha questões 

relacionadas ao funcionamento do campo midiático e as formas do discurso político anunciar-se, 

pronunciar-se pela esfera simbólica. Fausto Neto chama a atenção para o fato que a comunicação 

política, já em regime de abertura, se fez absolutamente atravessada pela lógica do campo das 

mídias e cita o ex-presidente João Baptista Figueiredo (1979-1985) como um ator que mais 

proferiu discursos, principalmente, na transição do regime militar para a democracia. Em 



 

aspectos relacionados com novos contextos e situações intrínsecas aos processos de midiatização 

crescente, faz-se necessário o redesenho das condições nas quais a política é anunciada. 

Conforme Fausto (2003), não se trata de novas configurações situacionais nas quais se definem as 

possibilidades da política ser dita, mas de fatores ligados às condições de produção e de 

funcionamento dos discursos, especialmente nas campanhas eleitorais. Com isso, para o autor, a 

TV, através dos telejornais e os jornais, opera a noticiabilidade e a visibilidade do que dizem os 

institutos de pesquisas segundo regras de enunciação as quais deixam as marcas do 

engendramento desse enlace discursivo com o campo da política. 

 Considera-se que a mídia tem expressiva importância nas relações entre os campos sociais 

na atualidade, como cita Amaral (2006) em seu trabalho final de graduação. Nesse estudo, a 

autora analisou componentes de dois campos sociais distintos, o político e o esportivo, mesmo 

que com temporalidade e agendas diferentes, na construção da agenda do Jornal Nacional de 

nove de junho a nove de julho, período de realização da Copa do Mundo de 2006. Por meio de 

algumas categorias da análise de discurso, foi observado que houve uma supervalorização do 

mundial e uma constante auto-referencialidade do Jornal Nacional para mostrar sua competência 

discursiva. Além de evidenciar que durante a cobertura do mundial houve um apagamento de 

outros temas no telejornal, incluindo o de eleições presidenciais. Amaral também constatou a 

seriedade das eleições de um lado e a euforia, de outro, quando se falava de Copa do Mundo. 

Segundo a autora, os temas relacionados às eleições ficaram restritos ao calendário eleitoral, 

enquanto a Copa do Mundo foi amplamente divulgada, sendo, até mesmo, criados fatos para 

serem noticiados. Com base em algumas técnicas da análise de discurso e em categorias criadas a 

partir da observação do corpus, a designação foi feita de acordo com os temas mais recorrentes 

durante as vinte e seis edições do Jornal Nacional, no período de nove de junho a nove de julho. 

As estratégias discursivas são enunciadas pelo Jornal Nacional através da auto-referencialidade, 

durante toda a cobertura da Copa do Mundo e, principalmente, durante a permanência de um dos 

âncoras do telejornal, Fátima Bernardes,  na Alemanha. 

 Outra pesquisa que abordou como programa midiático o telejornal, análise do discurso e o 

campo político foi o trabalho monográfico intitulado Vozes e sentidos no telejornalismo: a 

imagem dos presidenciáveis na eleição de 2006 no Jornal Nacional de Priscila Abrantes (2006). 

A autora afirma que, em função da visibilidade que o Jornal Nacional tem dado às campanhas 

eleitorais, torna-se pertinente analisar o discurso abordado no programa quando o tema é política 



 

no Brasil. O corpus da pesquisa para a realização da análise da editoria política do telejornal foi 

de sete edições selecionadas a contar do dia vinte e um a vinte e oito de setembro de 2006. A 

amostra teve quarenta e três matérias sobre política, englobando o quadro Eleições 2006 e a série 

de reportagens Caravana JN. Apesar do estudo de Abrantes tratar da análise do discurso do 

mesmo programa do presente trabalho e adotar um período semelhante, os objetivos gerais são 

diferentes, uma vez que Abrantes não focou a análise na campanha de reeleição do presidente 

Luís Inácio Lula da Silva e sim, na formação da imagem dos quatro principais candidatos à 

presidência: Luís Inácio Lula da Silva, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, Cristovam 

Buarque e Heloísa Helena. A referida autora analisou a discursividade enquanto processo da fala, 

da construção das frases, e não entrou no discurso imagético, também considerado neste trabalho. 

Os candidatos foram analisados de forma individual na construção de sentidos e como base foram 

destacados sete enunciados principais, que, de forma geral, são: a perspectiva da emissora por 

meios das falas dos apresentadores e dos repórteres, a perspectiva do candidato referido, a 

perspectiva dos candidatos concorrentes, a perspectiva dos eleitores, a perspectiva das 

testemunhas do escândalo do dossiê, a perspectiva dos acusados e a perspectiva dos 

congressistas, de fundamental importância para a análise discursiva do telejornal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 ANÁLISE DO DISCURSO DO JORNAL NACIONAL 

 

 Em um primeiro momento, neste capítulo é realizado um resgate histórico do telejornal, 

objeto deste estudo, até para que se possa compreender o contexto que o cerca, para depois se 

realizar a análise do discurso e a análise imagética. 

  

5.1 O JORNAL NACIONAL: DO SURGIMENTO À COBERTURA POLÍTICA 

 

 Em 1960, o espírito de integração nacional, animado, desde os anos de 1950, pela 

construção de Brasília e pelo incentivo dos governos militares, contribuiu para que o Brasil 

vivenciasse o começo da era das comunicações. Nesse âmbito, surgiu a TV Globo, da Rede 

Globo, em abril de 1965 (MEMÓRIA GLOBO, 2004). 

 Na inauguração da TV Globo, foi ao ar o primeiro telejornal da emissora, o Tele Globo, 

com meia hora de duração. Em agosto de 1969, o Jornal da Globo, que entrou no lugar do Tele 

Globo, saiu do ar e deu espaço ao Jornal Nacional, o primeiro telejornal transmitido em rede 

nacional no país.  

 A edição de estréia do Jornal Nacional teve como principais notícias assuntos ligados a 

fatos políticos. Conforme Rezende (2000), o Jornal Nacional, logo de início, teve de enfrentar o 

estigma que perseguiu a TV Globo por muitos anos: a afinidade ideológica com o regime militar. 

Ainda segundo o autor, o locutor Hílton Gomes anunciava como manchete do dia que o 

presidente Costa e Silva recuperava-se de uma crise circulatória e que o governo estava entregue 

a uma junta militar formada pelos ministros Augusto Rademaker, da Marinha, Lira Tavares, do 

Exército, e Márcio de Souza Melo, da Aeronáutica. O acaso evidenciava a integração nacional 

pela notícia e o endurecimento da ação do governo militar. Em seguida, foi transmitido, direto de 

Porto Alegre, a repercussão do Ato Institucional nº 12, que transferia os poderes do governo à 

Junta Militar e não ao sucessor legal, o vice-presidente Pedro Aleixo. 

  O Jornal Nacional foi lançado para competir com o Repórter Esso, da TV Tupi. Os 

objetivos do telejornal eram ligados a interesses políticos, mercadológicos e de transformar a 

Globo na primeira rede de televisão do Brasil. Na opinião de José Bonifácio de Oliveira 

Sobrinho, conhecido como Boni, um dos nomes mais influentes na história da Globo, os militares 

queriam mostrar que o Brasil era um país de primeiro mundo e montaram a Embratel. Com isso, 



 

eles imaginaram que a primeira utilização óbvia dos enlaces de microondas seria o jornalismo e 

começaram a pensar em um programa de nível nacional, já que havia um interesse comercial 

muito grande e, paralelamente, era pensado em um serviço que a televisão prestaria, dando um 

passo além do simples entretenimento (OLIVEIRA apud MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 28).    

 O noticiário hoje aborda assuntos relacionados à cultura, economia, policia, esportes, 

entretenimento e também mostra as campanhas e a cobertura do processo eleitoral dos 

presidenciáveis no país, assim como o dia-a-dia dos políticos em Brasília. Segundo Rubim 

(2000), torna-se indispensável colocar a reflexão acerca das relações entre eleições e 

comunicação nesta nova constelação analítica, que tem como horizonte à idéia de que se vive 

hoje uma atualidade, na qual a sociabilidade encontra-se estruturada e ambientada pela mídia.  

 A dimensão que a televisão propõe às eleições, com os horários gratuitos, os debates 

eleitorais e as campanhas diárias dos candidatos, emergem como um novo espaço disponibilizado 

aos processos políticos. Conforme Rubim (2000, p. 96), as eleições são um  
 

momento singular da política, elas exigem de todos os seus atores – desde os 
conservadores aos revolucionários – um admirável investimento em comunicação, em 
suas estratégias, dispositivos e instrumentos. Afinal, trata-se de comunicar idéias e 
propostas, convencer, argumentar, emocionar; enfim, de mobilizar mentes e corações 
em uma disputa, normatizada em ambiente público – dado aliás fundamental –, do 
poder político na sociedade. 

 

 Em 2002, as eleições presidenciais tiveram grande cobertura pelo meio televisivo. O 

Jornal Nacional inovou com a proposta de levar os principais candidatos à bancada para 

evidenciar o programa de governo e as contradições de cada candidatura. Além da série de 

entrevistas, o telejornal passou a acompanhar diariamente as atividades de cada candidato na 

campanha presidencial. Apresentou também uma continuidade de reportagens com temas ligados 

ao período eleitoral e de serviços ao público, como a matéria de cidadania e o valor do voto 

(MEMÓRIA GLOBO, 2004). No dia das eleições, desde quando começou a votação até o 

término da apuração, a TV Globo mostrou os principais artifícios eleitorais com flashes ao vivo e 

com boletins especiais que foram apresentados no decorrer do dia. Após o resultado da votação, 

Luís Inácio Lula da Silva e José Serra participaram, novamente, de entrevistas ao vivo, mas agora 

direto da cidade onde estavam, e do último debate realizado antes do segundo turno pela 

emissora.  



 

 A vitória de Luís Inácio Lula da Silva nas eleições de 2002 para presidente da república 

pode ser analisada pelo viés das iniciativas políticas ao campo da comunicação. Para Rubim apud 

Prado (2001), a comunicação midiatizada torna-se o lugar essencial na disputa política pelo 

alcance e interação que esta tem em relação à massa pública. 

 Em 2006, na última eleição do país até o momento, o Jornal Nacional acompanhou, mais 

uma vez, o dia-a-dia dos candidatos na campanha e continuou com o quadro de entrevistas aos 

principais representantes políticos à presidência, mas, como diferencial, apresentou um novo 

quadro dentro do telejornal com propostas também voltadas às eleições, o Caravana JN. O 

jornalista Pedro Bial e assistentes da equipe da TV Globo percorreram o Brasil em 60 dias, de 

ônibus e de barco, para mostrar os anseios dos eleitores, o que eles estavam esperando do 

presidente eleito, as belezas naturais e históricas, a produção e a infra-estrutura de cada cidade e 

região. Assim, o Caravana JN transmitiu a situação do país que o presidente eleito iria encontrar 

ao assumir o cargo.   

 O período escolhido para se analisar o Jornal Nacional foi do dia vinte e cinco de 

setembro ao dia trinta de setembro de 2006, portanto, na última semana antes do primeiro turno. 

Escolheu-se este período por representar o desfecho da cobertura política do primeiro turno das 

eleições presidenciais que foi marcada por escândalos políticos. Foi um momento decisivo na 

disputa eleitoral, e o corpus da análise foi focado na estrutura das reportagens que abordavam 

Luís Inácio Lula da Silva enquanto presidente e/ou candidato, como envolvido em escândalos 

políticos e como representante de partido político, envolvido em denúncias. 

Embora algumas reportagens não citassem diretamente o nome do presidente, optou-se 

por analisá-las, pois se entendeu que, no momento em que fazem referência a envolvimento em 

denúncias de pessoas que estavam cuidando da campanha de reeleição do partido do presidente, 

isso implica na produção de sentidos que leva até Lula. Também foram analisadas as pesquisas 

eleitorais divulgadas. Ao todo, o corpus da análise do discurso verbal reuniu vinte reportagens, 

notas cobertas e notas peladas e duas pesquisas eleitorais. Não foram consideradas as escaladas e 

as passagens de bloco. 

 Tendo em vista todo o referencial teórico abordado nos capítulos anteriores, foram criados 

seis enunciados com base na observação das gravações realizadas, no período citado, e dos 

enfoques proporcionados pelo Jornal Nacional na construção do discurso. Os enunciados são: 

como presidente permeado por escândalos políticos, como envolvido indiretamente em denúncias 



 

ligadas ao partido que representa, como governante, como governante que usa o poder para 

esconder os escândalos políticos, como candidato no dia-a-dia de campanha na relação candidato 

e presidente e como o candidato do PT aparece nas pesquisas eleitorais. 

 

 5.2 ENUNCIADO UM: COMO PRESIDENTE PERMEADO POR ESCÂNDALOS 

POLÍTICOS 

  

No dia vinte e cinco de setembro de 2006 (segunda-feira), a primeira matéria que aborda 

assuntos relacionados à política é sobre o escândalo do dossiê. Pode-se perceber, na reportagem, 

a relação que o telejornal procura fazer entre o presidente e as pessoas que estão próximas a ele 

no período de campanha eleitoral e que estão diretamente envolvidas em escândalos políticos. 

Isso pode ser constatado em três momentos. No primeiro, o presidente Luís Inácio Lula da Silva é 

mencionado, na cabeça da reportagem, ou seja, na introdução lida pelo apresentador, com a 

seguinte frase: “O presidente Lula chamou de aloprados os que se envolveram no escândalo da 

compra do dossiê contra políticos”. Percebe-se que, já no início da reportagem, o nome do 

presidente é citado com ênfase, como alguém de peso. Por afirmar que Lula chamou os 

integrantes do partido de “aloprados”, o Jornal Nacional deixa a entender que a denúncia de 

compra do dossiê procede, e o presidente admite isso. 

No segundo momento, ainda na mesma reportagem, o repórter lê o seguinte trecho que foi 

divulgado pelos veículos radiofônicos em São Paulo: “O presidente Lula disse que quem 

escolheu os envolvidos na compra do dossiê foi Ricardo Berzoini”. Nota-se a intenção, pela 

discursividade, neste caso, apropriada pelo Jornal Nacional, de citar pessoas muito próximas ao 

presidente Luís Inácio Lula da Silva, envolvidas diretamente em escândalos políticos. O 

presidente defendeu-se afirmando que não foi ele quem escolheu o pessoal que cuidava do 

planejamento e estrutura de sua campanha e sim, o presidente do PT que era o coordenador da 

campanha eleitoral. Na reportagem, Lula ainda diz, em entrevista gravada pelo telejornal, que não 

sabia de nada, nem da origem do dinheiro: 
 

O que eu quero saber não é apenas de onde veio o dinheiro, eu quero saber quem é que 
montou a engenharia política para essa barbárie que foi feita. Veja, porque se um bando 
de alopadros resolveu comprar um dossiê é porque alguém vendeu pra eles, que esse 
dossiê deve ter coisa do arco da velha. 
 



 

Em um terceiro momento, na mesma reportagem, o Jornal Nacional transmitiu partes da 

entrevista de Expedito Veloso, ex-diretor do Banco do Brasil, concedida ao jornal impresso O 

Tempo de Minas Gerais que o programa teve conhecimento. Nessa entrevista, Expedito disse que 

a operação inteira foi chefiada pelo ex-analista de risco da campanha do presidente Lula, Jorge 

Lorenzetti, que agia como interlocutor de Ricardo Berzoini, presidente do PT. No final da 

reportagem, o repórter do telejornal disse que: 

 
10 dias depois da prisão de emissários do PT com um milhão e setecentos mil reais, a 
polícia ainda não sabe de onde veio o dinheiro. Apenas 25 mil reais estavam com uma 
fita de identificação dos bancos. O Coaf - o conselho que acompanha operações 
financeiras - já analisou transações bancárias dos petistas envolvidos e não encontrou 
saques expressivos. Os investigadores acham que os responsáveis pelos saques não 
foram os mesmos que negociaram a compra do dossiê.  

 

O presidente do PT, Ricardo Berzoini, não quis gravar entrevista. O único comentário 

dele em relação às declarações de Luís Inácio Lula da Silva foi: “se o presidente da república 

assim falou, está falado”.  

Na reportagem acima, foi mencionada duas vezes a palavra “aloprados”, citada pelo 

Jornal Nacional como julgamento do presidente Luís Inácio Lula da Silva em relação aos que 

estavam envolvidos na compra do dossiê. Pelo discurso adotado no telejornal e pela própria 

resposta selecionada do presidente que foi ao ar, Lula sabia do tramite dos políticos petistas para 

a compra do dossiê e mesmo assim, em uma critica disfarça ao presidente, o repórter falou que 

Lula afirmou não saber de nada, inclusive da origem do dinheiro. O presidente é tratado no 

discurso também como alguém que está em nível superior aos integrantes de sua campanha 

eleitoral e que indiretamente é acusado de envolvimento no escândalo do dossiê. 

Ainda no que se refere ao enunciado, nota-se, no dia vinte e seis de setembro (terça-feira), 

que o Tribunal Superior Eleitoral foi abordado como um órgão capacitado para a função de 

investigar a participação de Lula no caso do dossiê e se houve crime eleitoral que pudesse ter 

beneficiado o candidato, com isso afirma-se haver probabilidade de envolvimento do presidente 

Luís Inácio Lula da Silva. No começo da matéria, o repórter narrou o seguinte fato: “O presidente 

Lula foi o primeiro notificado ontem à noite, recebeu um comunicado oficial de que o TSE 

investiga um possível envolvimento dele e do presidente do PT, Ricardo Berzoini, com o dossiê”. 

Nesse caso, é perceptível que o presidente Luís Inácio Lula da Silva é apresentado, a cada dia, 

com maior proximidade e ligado ao escândalo político. Na mesma reportagem, faz-se relação 



 

com o presidente e as pessoas diretamente ligadas ao partido e a Lula. O repórter afirma de 

maneira objetiva que no escândalo da compra do dossiê, a polícia federal terá que explicar se 

“teria beneficiado o PT por não exibir como faz em outras operações o dinheiro apreendido com 

emissários do PT, um milhão e setecentos mil reais”. Além do presidente Luís Inácio Lula da 

Silva também iriam ser notificados o seu ex-assessor, Freud Godoi, Valdebran Padilha e Gedimar 

Passos. As pessoas citadas na reportagem, que aparecem como próximas de Lula, são referidas 

como prováveis suspeitas, pois o texto refere-se a provas, isso pode ser observado na seguinte 

frase dita pelo repórter, na passagem da matéria, que é o momento em que o repórter aparece 

falando diretamente para a câmera: “Quando Valdebran e Gedimar foram presos em São Paulo 

estavam com um milhão e cem mil reais e 248 mil dólares”.  

Também no dia vinte e seis de setembro foi dada voz aos adversários políticos do 

presidente que tiveram oportunidade de emitir opinião e atacar, como pode ser constatado na 

discursividade construída pelo repórter quando diz: “O ex-presidente, Fernando Henrique 

Cardoso, criticou o presidente Lula por ter se comparado a Jesus Cristo traído por Judas”. No 

início da tarde, o candidato à presidência, Geraldo Alckmin (PSDB), conforme narração do 

repórter, “deu entrevista coletiva a jornalistas estrangeiros [...] e voltou a comentar o caso do 

dossiê e a criticar o presidente Lula”. O candidato do PSDB, em seu discurso, exigiu respostas 

sobre as investigações da compra do dossiê e do presidente da república: “Doze dias depois o 

governo não consegue dizer quem são os donos das contas, de quem é o dinheiro, como é que 

estes dólares entraram no Brasil de forma ilegal”. O presidente Lula não quis falar sobre os 

comentários feitos pelos adversários, deixou que o ministro que faz a coordenação política de sua 

campanha, Tarso Genro, respondesse as críticas. Nota-se a intenção das críticas adversárias em 

atingir diretamente o presidente Lula e o resultado das eleições presidenciais. O candidato do PT 

apareceu como culpado e omisso quando não quis responder aos ataques pessoais e em relação ao 

seu governo.  

No dia vinte e sete de setembro (quarta-feira), na matéria em que o Jornal Nacional 

aborda a quebra do sigilo telefônico, fiscal e bancário dos seis petistas acusados de envolvimento 

na tentativa de compra do dossiê, Freud Godoy e Expedito Velloso são identificados na 

reportagem como, respectivamente, “ex-assessor do presidente Lula, citado como intermediário 

na negociação, e ex-diretor do Banco do Brasil e colaborador da campanha de Lula”. Trata-se de 

mais um caso em que o telejornal buscou referir o nome do presidente Lula para citar os 



 

responsáveis pelo plano do dossiê, situação que se repete no dia vinte e oito de setembro (quinta-

feira). Em nota pelada, isto é, um breve relato lido pelo apresentador e sem a cobertura de 

imagens, o diretor de administração do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) é citado como 

tendo ligação com o esquema e com o presidente: “Jorge Lorenzetti, ex-assessor da campanha do 

presidente Lula, [...] teve a prisão decretada essa semana por envolvimento no escândalo da 

compra do dossiê”. Nota-se a freqüência do telejornal de identificar os envolvidos no escândalo 

com menção ao presidente, candidato à reeleição. 

A evidência mais objetiva de aproximação entre o presidente Lula e os escândalos 

políticos ocorreu no dia vinte e nove de setembro (sexta-feira). Na reportagem sobre as fotos do 

dinheiro que seria usado para comprar um dossiê, o apresentador, no complemento da 

reportagem, relatou o seguinte fato: “o Tribunal Superior Eleitoral apura se o presidente Lula foi 

beneficiado com a tentativa de compra do dossiê”. A divulgação das fotos, de pilhas de dinheiro, 

nesse dia, provocou reações no governo e na oposição, que foram repercutidas pela mídia. 

Segundo o repórter, “para o coordenador da campanha do presidente Lula, a divulgação destas 

fotos é o episódio mais grave desta eleição”. Em entrevista concedida ao telejornal, Marco 

Aurélio Garcia, afirma que está em jogo é “mais do que a violação do segredo de justiça é uma 

tentativa de influenciar no processo eleitoral brasileiro e tentar reverter uma tendência irresistível 

do presidente Lula a sua reeleição”. Os integrantes que apoiaram a candidatura de Luís Inácio 

Lula da Silva expressaram indignação por vir à tona a divulgação das fotos do dinheiro dois dias 

antes das eleições. Por outro lado, o grupo que apoiou o candidato Geraldo Alckmin, principal 

adversário na campanha eleitoral de 2006, sempre pressionou pela divulgação das fotos pela 

mídia, como pela rápida investigação de sua origem. Na seqüência de matérias do dia, o repórter 

reproduz o que Hamilton Lacerda falou no depoimento que prestou à Polícia Federal em São 

Paulo. Ele disse, na voz do repórter, que: “só ficou sabendo do dossiê no dia quatro de setembro 

quando se encontrou, em Brasília, com Jorge Lorenzetti, Oswaldo Bargas e Expedito Veloso, 

assessores da campanha do presidente Lula”. Na continuação Hamilton disse, também 

transmitido pelo repórter, que: “no dia 12 [setembro] se encontrou em São Paulo com Gedimar 

Passos, o homem que analisava denúncias contra os adversários do PT”. No depoimento de Freud 

Godoi, ele, segundo o repórter, “afirmou que se encontrou quatro vezes com Gedimar Passos, 

mas só para tratar de assuntos relacionados à segurança do comitê de campanha de Lula e negou 

envolvimento com o dossiê”. Observa-se a clara intenção de tornar ao conhecimento do público 



 

as fotos, que são provas evidentes, para que os eleitores percebam o caráter e as atitudes do 

candidato e dos emissários do PT. 

A divulgação das fotos do dinheiro também foi repercutida no telejornal no dia seguinte, 

trinta de setembro de 2006. O telejornal ouviu novamente representantes do partido do 

presidente, o PT. No inicio da reportagem, o repórter disse que: “o coordenador da campanha de 

reeleição do presidente Lula, Marco Aurélio Garcia, voltou a dizer que o vazamento das 

fotografias teve objetivo político e reclamou que os jornais não contaram toda a história”. Marco 

Aurélio Garcia, na entrevista exibida na mesma reportagem, continuou a falar sobre as atitudes e 

responsabilidades do delegado Edimilson Bruno em relação à divulgação das fotos: “Quando o 

delegado, fugindo as suas responsabilidades, tem claro que vai fazer isso para ferrar [...] o PT e o 

presidente Lula, ele está saindo da conduta funcional que se espera de um delegado”.  

Na reportagem sobre o dia dos candidatos, no dia trinta de setembro de 2006 (sábado), o 

presidente da república, aproveitou também para criticar a divulgação das fotos do dinheiro, que 

seria usado para pagar o dossiê, e a postura da imprensa. No trecho da entrevista selecionado pelo 

Jornal Nacional, e que foi ao ar, o presidente Lula falou: 

 
“Por que que o delegado resolveu quebrar o sigilo decretado pela justiça e vender uma 
informação para a imprensa, mentindo, dizendo que tinha sido roubado o dossiê. O que 
me deixa mais indignado é porque que a imprensa que estava presente, que se ouviu a 
declaração dele, omitiu isso ontem à noite”. 

 

 Neste enunciado fica perceptível o interesse pelas estratégias políticas quando o Jornal 

Nacional apresenta os enfrentamentos entre os principais partidos na disputa à presidência, o PT 

e o PSDB, e também as críticas relacionadas ao presidente e aos seus assessores de campanha. 

No entanto, o telejornal deu voz ao presidente e seus assessores para se defender e à oposição 

para criticar. As próprias reportagens fazem um alerta de que o contexto que cerca as denúncias 

pode ter fins eleitorais, mas o que chama a atenção é o destaque dado ao nome de Lula, servindo 

de elo entre os escândalos e a campanha política que está sendo travada no momento.  

 

 

 

 



 

5.3 ENUNCIADO DOIS: COMO ENVOLVIDO, INDIRETAMENTE, EM DENÚNCIAS 

LIGADAS AO PARTIDO QUE REPRESENTA 

 

Nesse enunciado, procurou-se identificar os discursos que faziam referência ao partido do 

presidente. Embora as reportagens, notas cobertas, notas peladas e pesquisas de intenção de votos 

analisadas, dentro desse contexto, não citassem o nome de Lula, mas, por ser um período 

eleitoral, a relação indireta de envolvimento do partido político do presidente também poderia 

atingi-lo e, portanto, não poderia deixar de ser analisada.  

A primeira matéria, que corresponde ao enunciado, foi transmitida dia vinte e cinco de 

setembro (segunda-feira), na qual o nome de Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, é citado por 

envolvimento com a máfia do Vampiro, investigação sobre a fraude na compra de produtos 

derivados do sangue. Conforme o texto construído pelo repórter da matéria citada, 

 
O Ministério Público denunciou trinta e três pessoas na Justiça Federal por 
envolvimento na máfia dos vampiros, entre elas, o ex-ministro da saúde, Umberto 
Costa, por formação de quadrilha e corrupção passiva e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio 
Soares, pelos dois crimes e também lavagem de dinheiro. 

 

 Na mesma reportagem, o ex-tesoureiro do PT também foi acusado de ser um dos 

destinatários de parte do dinheiro do suborno, sendo que um dos carregamentos de propina, 

interceptado pela Polícia Federal, foi de R$ 720 mil. Nota-se que o Jornal Nacional apresenta 

afirmações com base no dinheiro apreendido pela Polícia Federal e incrimina, pelo seu discurso, 

a participação do ex-tesoureiro do PT na máfia.  

Em outra reportagem exibida no dia vinte e seis de setembro (terça-feira), o chefe da 

máfia das ambulâncias, Luís Antônio Vedoin, acusou o empresário Abel Pereira de receber 

comissões para intermediar convênios entre o Ministério e a Aplanan na venda de 

ambulâncias. Segundo trecho retirado do pé da reportagem, ou seja, o complemento final da 

matéria lida pelo apresentador, diz: 

 
O presidente da CPI das sanguessugas, deputado Antônio Carlos Biscaia do PT do Rio 
de Janeiro, disse hoje que há provas contundentes do envolvimento do ex-ministro da 
saúde, Barjas Négri, e do empresário Abel Pereira com as fraudes das ambulâncias. [...] 
O advogado de Abel Pereira afirmou que as declarações do deputado Antônio Carlos 
Biscaia não são verdadeiras, mas fruto da disputa política. 

  



 

Percebe-se, na referida reportagem, que há acusações dos dois lados. O deputado 

representando o PT afirma que houve envolvimento de representantes do partido do PSDB nas 

fraudes. Já os integrantes do PSDB afirmam que essas declarações são para envolver também 

o partido e o candidato Geraldo Alckmin em esquemas corruptos.   

A matéria divulgada ainda em vinte e seis de setembro sobre o dia dos candidatos abordou 

o caso do dossiê e as eleições presidenciais. As críticas indiretas acabaram recaindo sobre a 

presidência. Quem se pronunciou foi o ministro que faz a coordenação política do governo, Tarso 

Genro. Ele falou, em entrevista gravada, o que se transcreve a seguir: 

 
Uma vez ele disse que não acreditava em Deus daí se arrependeu, né, e agora parece 
que quer acreditar no demônio. Ele deixa de falar em vampiro e daí passa a falar em 
demônio, foi pra distrair também a atenção a respeito das responsabilidades do seu 
governo nessa questão dos vampiros.  
 

O candidato à presidência, Cristovam Buarque (PDT), também falou sobre o caso do 

dossiê, na mesma reportagem, conforme descreve o repórter: “Cristovam Buarque insistiu na 

investigação do escândalo do dossiê e disse que considera importante haver o segundo turno das 

eleições”. A candidata Heloísa Helena (PSol), segundo o discurso do próprio repórter, falou o 

seguinte: “em entrevista [Heloísa Helena] disse estranhar a demora na identificação dos 

envolvidos nos saques do dinheiro usado para tentar comprar um dossiê contra adversários do 

PT”. Nota-se a omissão do discurso de Lula, que ficou sem palavras e argumentos para se 

defender, e o papel que foi delegado a Tarso Genro. Percebe-se também o destaque no espaço 

concedido no programa para as críticas constantes dos adversários políticos contra o presidente.   

No dia vinte e sete de setembro (quarta-feira), a reportagem é novamente sobre o 

escândalo da tentativa de compra do dossiê. A Polícia Federal continua as investigações para 

descobrir de onde os petistas Gedimar Passos e Valdebran Padilha conseguiram o dinheiro. Na 

cabeça da reportagem, é apresentado o seguinte discurso: “a Polícia Federal identificou o banco 

que recebeu legalmente os dólares que seriam usados por militantes do PT na compra do dossiê, 

falta saber como o dinheiro chegou a Gedimar Passos e Valdebran Padilha que foram presos há 

doze dias”. Na mesma reportagem, o repórter também cita os envolvidos no escândalo como 

integrantes do PT, como pode ser observado no seguinte trecho: “os dólares apreendidos com os 

petistas Gedimar Passos e Valdebran Padilha, no dia 15, chegaram ao Brasil por intermédio do 

Banco Sofisa”. O Banco Sofisa é uma instituição de médio porte com sede em São Paulo. O 



 

objetivo das investigações é descobrir quando e por quem os dólares foram comprados. Observa-

se na reportagem, mesmo que de modo indireto, que o PT é citado como sendo o partido que está 

por trás das fraudes e corrupções do país e, indo além, como o partido que foi criado pelo próprio 

presidente Lula. 

Outra matéria, que foi classificada nesse enunciado, foi exibida também no dia vinte e 

sete de setembro e pode ser considerada dessa forma, pois o texto novamente cita os acusados de 

envolvimento no caso como emissários do PT. A reportagem deixa evidente a suspeita que recai 

sobre integrantes do partido. Isso pode ser observado no seguinte trecho da cabeça lida pelo 

apresentador: “A justiça federal em Mato Grosso autorizou a quebra do sigilo telefônico, fiscal e 

bancário dos seis petistas acusados de envolvimento na tentativa de compra do dossiê”. Nessa 

reportagem, o repórter afirma que os donos da Aplanan, Luís Antônio e Darci Vedoin, foram 

ouvidos “no processo que investiga a participação de parlamentares [do PT] com a máfia das 

sanguessugas”. Luís Antônio Vedoin é o único dos acusados de envolvimento no escândalo do 

dossiê que continua preso. Ainda conforme a reportagem, o Ministério Público Federal pediu a 

prisão temporária de outros seis acusados e o repórter caracteriza um deles como sendo o 

responsável pelas ações desenvolvidas no governo do PT, que, indiretamente, é o do atual 

presidente e candidato à reeleição, Luís Inácio Lula da Silva, como pode ser observado a seguir: 

 
Valdebran Padilha e Gedimar Passos, presos com um milhão e setecentos mil reais em 
São Paulo, Freud Godoy [...], Expedito Veloso [...], Oswaldo Bargas, [esse último] um 
dos responsáveis pelo plano de governo do PT e Jorge Lorenzetti, afastado da chefia do 
núcleo de informações e inteligência da campanha [de Lula]. 

 

As investigações sobre o envolvimento de petistas no caso do dossiê continuaram sendo 

retratadas no Jornal Nacional no dia seguinte, vinte e oito de setembro. A reportagem tem 

informações muito parecidas e até repetidas com as citadas no dia anterior (vinte e sete de 

setembro). Na cabeça da reportagem, o apresentador diz que: “as imagens do circuito interno do 

hotel onde aconteceria a compra de um dossiê contra políticos já estão com a Polícia Federal. 

Elas complicam a situação de Hamilton Lacerda, ex-assessor do senador Aluísio Mercadante, 

candidato do PT ao governo de São Paulo”. Na seqüência, o repórter continuou a retratar os 

envolvidos como representantes do PT quando diz: “as imagens mostram Hamilton Lacerda, ex-

coordenador de comunicação do candidato do PT, Aluísio Mercadante, e Gedimar Passos, um 

dos encarregados do PT de negociar o dossiê”. Ainda na voz do repórter, ele afirma: “Gedimar e 



 

outro emissário do PT, Valdebran Padilha, foram presos no mesmo hotel no dia 15 com o 

equivalente a um milhão e setecentos mil reais em notas de dólar e real”. Nota-se que, mesmo 

quando é citado o senador Aluísio Mercadante como o candidato de maior importância nessa 

matéria, e que representa também o partido dos trabalhadores, a discursividade do telejornal 

apresenta provas como um milhão e setecentos mil reais encontrados com integrantes do partido, 

o que ajuda a denegrir a imagem dos candidatos que representam o PT. 

No dia vinte e nove de setembro (sexta-feira), pôde ser observada uma outra reportagem 

que, nesse caso, deixa evidente a briga política que está por trás dos escândalos e que envolvem 

partidários do PT, ligados à campanha de reeleição de Lula. Conforme o texto lido pelo 

apresentador, na cabeça da matéria, é citado o envolvimento de integrantes do partido do 

presidente da seguinte forma: “o retrato mais nítido do escândalo do dossiê foi divulgado hoje ao 

Brasil, duas semanas depois da prisão de dois petistas num hotel de São Paulo”. Ainda, segundo 

o repórter, o valor de um milhão e setecentos mil reais, em dólares e reais, seria usado “por 

petistas para comprar um dossiê contra políticos do PSDB”, deixando nítida a disputa política que 

envolvia todo o escândalo. No texto, o repórter mostrou e informou sobre a divulgação das fotos 

dos maços de dinheiro que seriam usados na compra do dossiê. O superintendente da Polícia 

Federal em São Paulo, Geraldo de Araújo, disse, em entrevista ao telejornal, que “a Polícia 

Federal não queria e não quer é imiscuir isso num processo eleitoral. Ela tem que ser isenta. Ela é 

polícia de estado, não é polícia de governo, e isso contrariou a filosofia da própria polícia”. O 

presidente do PT, Ricardo Berzoini, relatado no pé da matéria pelo apresentador, “pediu ao TSE 

que proibisse a divulgação das fotos do dinheiro, alegando que os documentos estão sob segredo 

de Justiça”. Observa-se a clara intenção de divulgar as fotos das pilhas de dinheiro antes das 

eleições presidenciais para que com esse fato houvesse uma alteração no número de votos do 

presidente Lula através de provas que os eleitores pudessem enxergar claramente. Também pode 

ser visto como a possibilidade para o segundo turno eleitoral. 

 Ainda no dia vinte e nove de setembro de 2006, na reportagem sobre o dia dos candidatos, 

os três representantes da oposição, na corrida presidencial, aproveitaram para falar mais uma vez 

sobre a divulgação das fotos do dinheiro que seria usado por petistas para a compra de um dossiê 

contra candidatos do PSDB. Foi dada voz ao principal opositor do presidente na campanha de 

reeleição, o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. O trecho da entrevista selecionado pelo 

Jornal Nacional mostra Alckmin falando sobre a necessidade de uma maior investigação dos 



 

escândalos e sobre o dinheiro apreendido com petistas: “o importante agora é descobrir a origem 

desse dinheiro, quem é que deu esse dinheiro, o dono das contas, a entrada dos dólares no Brasil. 

Isso é crime, crime grave e a sociedade têm o direito de saber das responsabilidades, a mãe da 

corrupção é a impunidade”. Também foram ouvidos, na mesma reportagem, e tiveram espaço 

para se pronunciar outros dois candidatos à presidência: Heloísa Helena, do Psol, e Cristovam 

Buarque, do PDT. A candidata Heloísa Helena também falou sobre as fotos do dinheiro que 

seriam usadas por emissários do PT para a compra do dossiê. “A imagem pode até ter muito 

impacto, mas, pra mim, o impacto maior não é necessariamente a imagem. É o fato gravíssimo de 

milhões de reais e dólares que podem vir do narcotráfico, dinheiro público roubado, caixa dois de 

empresa para ajudar candidato, isso que é muito grave”, disse, em entrevista, Heloísa Helena. 

Cristovam Buarque afirmou que se surpreendeu com “a coincidência de ter saído no dia seguinte 

ao último programa eleitoral, ou seja, aparentemente ouve uma intenção muito clara: não deixar 

que qualquer partido colocasse essas imagens no programa eleitoral. Isso é manipulação e é 

muito grave”. Observa-se que, em seis dias, o Jornal Nacional possibilitou espaço em três 

programas para que os adversários do candidato Lula pudessem expor o que consideravam a 

respeito dos escândalos e também realizassem críticas indiretas, mas nem por isso menos 

enfáticas ao presidente.  

O Ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, afirma em entrevista, ainda no dia 

vinte e nove de setembro, que a tentativa de criar um fato novo “certamente, decorreu de algum 

tipo de articulação de alguém do PSDB com alguém da polícia federal que violou as normas 

processuais e fez essa exibição”. Percebe-se que o telejornal também deu espaço para um 

representante do governo e do PT defender-se das acusações sofridas por partidários opostos, mas 

esse espaço foi bem mais reduzido do que o da oposição.  

 No dia trinta de setembro de 2006, um dia antes das eleições presidenciais do primeiro 

turno, o apresentador do Jornal Nacional novamente fez referência ao envolvimento de 

integrantes do partido do presidente, como pode ser observado a seguir: “O delegado da Polícia 

Federal, que apreendeu quase dois milhões de reais na mão de petistas para a compra de um 

dossiê contra políticos, reconhece que enviou ontem à imprensa as fotos do dinheiro”. Conforme 

o discurso do repórter, na mesma reportagem, o dinheiro apreendido, equivalente a um milhão e 

setecentos mil reais, “seria usado por petistas para a compra de um dossiê contra políticos do 

PSDB”. Ainda na reportagem foi dada voz a um outro ator social, o delegado da Polícia Federal, 



 

Edimilson Bruno, que foi afastado das investigações. O delegado afirmou em entrevista que “não 

fazia por vingança, mas por se sentir prejudicado pela Polícia Federal por ter feito as prisões e 

sido afastado do caso”. Aqui nesta reportagem, conforme o trecho que o telejornal divulgou, fica 

implícito o envolvimento também da Polícia Federal no caso dos escândalos políticos, como um 

órgão de autoridade que está cobrindo e protegendo os esquemas feitos por representantes do PT. 

De acordo com o discurso do Jornal Nacional, a reportagem sobre a divulgação das fotos 

feita no dia trinta de setembro, provocou novamente protestos dos integrantes do PT. Mas, dessa 

vez, as críticas foram dirigidas ao PSDB e a imprensa. O coordenador da campanha de reeleição 

do candidato do PT, Marco Aurélio Garcia, afirmou, através do relato do repórter que: “tem 

informações que o delegado da Polícia Federal, Edimilson Bruno, teria dito aos jornalistas que 

estava divulgando as fotos para atingir o PT”. Já o presidente nacional do PSDB, senador Tasso 

Jereissati, disse, segundo a transmissão do repórter: “que as reclamações do PT encobre a questão 

verdadeira, a origem do dinheiro”. Em entrevista gravada, Tasso Jereissati prossegue afirmando 

que o pânico sobre a divulgação das fotos, dos maços de dinheiro “parece quase que uma 

confissão de crime, que o dinheiro é deles e que é um dinheiro ilegal”. No mesmo dia, mas em 

outra reportagem, o candidato tucano, Geraldo Alckmin, voltou a falar, em entrevista com a 

imprensa, sobre o escândalo da compra do dossiê e da necessidade do aprofundamento das 

investigações. Segundo o candidato, “é preciso descobrir de onde vem o dinheiro, quem são os 

donos das contas, como é que o dólar entrou no país, quem que tá por trás disso”. 

 O segundo enunciado, mostra que, mesmo não citando o nome do presidente Lula 

diretamente, mas apenas o partido que representa ou os assessores próximos ao presidente, fica 

implícita a relação e a proximidade que isso tem entre o candidato e os escândalos políticos. No 

contexto geral do enunciado, quem mais recebeu espaço para fazer críticas indiretas foram os 

partidos de oposição, seja através de entrevistas ou até mesmo do próprio discurso do repórter ou 

apresentador do programa. 

 

5.4 ENUNCIADO TRÊS: COMO GOVERNANTE 

 

O presidente Luís Inácio Lula da Silva é mencionado no telejornal, no quadro “o dia dos 

candidatos” do dia vinte e cinco de setembro, como um governador que incentiva o 



 

desenvolvimento econômico e social do país. O discurso abordou o lançamento da pedra 

fundamental de uma usina termelétrica em Candiota. 

Na campanha do dia vinte e sete de setembro (quarta-feira), novamente na reportagem 

sobre o dia dos candidatos, o presidente Luís Inácio Lula da Silva, segundo o discurso do 

repórter, é mostrado na posição de governante como pode ser observado: “assinou o decreto de 

desapropriação de uma fazenda em Ubatuva, em São Paulo. A terra será transferida para uma 

comunidade remanescente de um quilombo”. O presidente Lula também defendeu, conforme o 

repórter, o projeto que cria cotas nas universidades para alunos que só estudaram em escolas 

públicas. Nota-se que o presidente é apresentado como alguém que apóia os projetos sociais e, 

também, como governante que beneficia a classe menos favorecida. No mesmo dia foi divulgada 

uma pesquisa do Ibope que ouviu a opinião dos eleitores sobre o atual governo, ou seja, trata-se 

de uma avaliação da gestão do presidente. A pesquisa realiza uma comparação entre outras duas 

feitas no dia vinte e um e vinte e três de setembro, em que mostra o índice de cada critério 

questionado aos eleitores. (ver TABELA 1). 

 

Avaliação do governo 21/09 23/09 27/09 

Bom/ótimo 43% 43% 44% 

Regular  37% 36% 35% 

Ruim/péssimo 19% 20% 21% 

Não soube/não opinou 1% 1% 1% 
TABELA 1: Pesquisa do Ibope divulgada no dia vinte e sete de setembro no Jornal Nacional 

 

 Na pesquisa citada acima, percebe-se que o presidente Lula cresceu na porcentagem do 

critério bom/ótimo governo, em pesquisa comparada a de uma semana anterior, realizada um dia 

antes do debate presidencial da Rede Globo. Mas, também aumentou a porcentagem do critério 

ruim/péssimo o que pode ter sido considerado na opinião dos eleitores a constante divulgação dos 

escândalos políticos envolvendo o PT. 

A pesquisa realizada pelo Datafolha, outro instituto de pesquisas, no dia vinte e sete de 

setembro, também questionou como os eleitores avaliavam o governo Lula (ver TABELA 2). 

 



 

Avaliação do governo 19/09 22/09 27/09 

Ótimo/bom 48% 46% 47% 

Regular 34% 34% 34% 

Ruim/péssimo 18% 18% 17% 

Não soube/não respondeu 1% 1% 1% 

 TABELA 2: Pesquisa do Datafolha divulgada no dia vinte e sete de setembro no Jornal Nacional 
 
 

 Na pesquisa do Datafolha, do dia dezenove ao dia vinte e sete de setembro, ao contrário 

do Ibope, o presidente Lula caiu um ponto percentual no critério ótimo/bom governo e também 

diminuiu um ponto em relação à avaliação ruim/péssimo, mesmo com toda a divulgação da mídia 

sobre os esquemas de fraudes e corrupções mencionando o presidente Lula e o partido do PT. Se 

a pesquisa fosse realizada depois do debate produzido pela TV Globo, no dia vinte e oito de 

setembro, em que o presidente Lula optou por não participar, o resultado poderia ter sido 

diferente.  

 

5.5 ENUNCIADO QUATRO: COMO GOVERNANTE QUE USA O PODER PARA 

ESCONDER OS ESCÂNDALOS POLÍTICOS 

 

Em reportagem sobre o dia dos candidatos, no dia vinte e seis de setembro, o presidente 

Lula é visto pelos candidatos concorrentes à presidência como alguém que sabe da existência da 

tentativa de compra do dossiê e não apura, ou não tem interesse de apurar para descobrir quem 

são os responsáveis pelo esquema. 

No dia seguinte, na atividade de campanha exibida no dia vinte e sete de setembro, em 

entrevista realizada durante reportagem do Jornal Nacional, o telejornal deu voz, mais uma vez, 

ao principal opositor do presidente. O texto elaborado pelo repórter traz indícios de acusações de 

uso do poder governamental para interferir nas investigações dos escândalos políticos. Geraldo 

Alckmin do PSDB “criticou a demora da polícia federal em apurar o caso da compra do dossiê e 

confirmou que amanhã vai ao debate da TV Globo”. Percebe-se que há uma intenção de 

polemizar e deixar para os telespectadores a suspeita de que há uma possível manipulação das 

investigações na fase final do primeiro turno. Intenção que se confirma no dia seguinte, vinte e 



 

oito de setembro. Em uma reportagem a oposição partidária acusou a Polícia Federal de estar 

escondendo informações em período eleitoral. O senador Tasso Jereissati do PSDB disse em 

entrevista: “o que me leva a crer, inclusive, que a Polícia Federal sabe já e por alguma razão está 

sendo constrangida ao não informar. A minha razão é questão eleitoral”.  

Nota-se que o presidente está sendo acusado pela oposição de estar manipulando o 

trabalho e as investigações da Polícia Federal, ou até mesmo subornando para que as provas não 

se tornem públicas na reta final das eleições. 

 

5.6 ENUNCIADO CINCO: COMO CANDIDATO NO DIA-A-DIA DE CAMPANHA NA 

RELAÇÃO CANDIDATO E PRESIDENTE 

 

No dia vinte e seis de setembro (terça-feira), na matéria transmitida sobre o dia dos 

candidatos, o repórter mencionou o nome de Lula tanto como candidato, no se refere ao dia de 

campanha, como presidente ao abordar os compromissos presidenciais, no que pode ser 

observado em um trecho da reportagem a seguir: 

 
O presidente Lula passou a manhã no Palácio Alvorada, no início da tarde foi ao 
planalto para um compromisso da agenda presidencial. O presidente Lula participou da 
solenidade de assinatura do decreto que prorroga até vinte de setembro os incentivos 
fiscais para as empresas que investem no setor de informática.  

 

Apesar de relatar a rotina do presidente, o discurso do Jornal Nacional não desconsiderou 

o fato de ele também ser candidato e o contexto político que o marcava. O presidente não 

discursou na cerimônia citada acima e também não quis falar sobre os comentários feitos pelos 

adversários políticos. Percebe-se a presença de Lula nas solenidades, mas, ao mesmo tempo, 

parece que Lula prefere não ser percebido tanto pela mídia como pelos partidários que, com 

freqüência, lançam críticas em um período eleitoral. Isso também pode ser notado no dia vinte e 

oito de setembro (quinta-feira), faltando três dias para as eleições. As acusações dos adversários 

políticos contra o presidente interferiram na rotina do candidato e isso ficou evidente no 

telejornal. A Rede Globo promoveu o último debate entre os principais candidatos à presidência 

da república. O jornalista e âncora do Jornal Nacional, William Bonner, foi o mediador do 

debate e direto da Central Globo de Produções discursou ao vivo: 

 



 

É aqui neste estúdio que três dos principais candidatos à presidência vão expor os seus 
planos, as suas idéias num confronto de opiniões [...]. Eu digo três porque o candidato 
do PT, o presidente Luís Inácio Lula da Silva, informou agora pouco, uma hora atrás, 
que não viria. Depois de um dia inteiro de expectativa, ele mandou uma carta de 17 
linhas para a Rede Globo em que agradece o convite, diz que foi um dos candidatos que 
mais participou de debates e acusa os adversários de fazer ataques e agressões pessoais 
num grau que ele classificou de violento e desesperado. Apesar de as regras do debate 
não permitirem grosserias, o candidato do PT alega que os adversários pretendiam 
tornar o debate uma arena de agressões. Lula diz ainda que sua disposição para o debate 
ficou demonstrada nas entrevistas que concedeu aos telejornais da Globo. A Rede 
Globo lamenta profundamente a decisão do candidato Lula, lamenta também 
profundamente que ela tenha sido anunciada apenas às sete horas da noite, uma hora 
atrás. A Rede Globo vai realizar o debate com Cristovam Buarque, com Heloísa Helena 
e com Geraldo Alckmin. 

  

O discurso do apresentador do telejornal revela a indignação e o desconforto pelo aviso de 

não participação do presidente Lula ao último debate promovido pela emissora antes das eleições 

do primeiro turno. Lula foi criticado pela sua decisão e pelas expectativas dos eleitores que 

estavam esperando pelo debate, além de ter mandado a carta apenas uma hora antes de começar o 

Jornal Nacional. Nota-se também, pelo discurso, que o telejornal não vai mais apoiar ou 

favorecer o presidente Lula e que mais tarde ele vai se arrepender pelas conseqüências de não ter 

participado do debate presidencial. 

No dia vinte e oito de setembro, também foi apresentado o dia de campanha do candidato 

Luís Inácio Lula da Silva. Segundo o relato do repórter: 

 
[Repórter:] O presidente Lula, candidato do PT à reeleição, teve um encontro no palácio 
do planalto com Joseph Blatter, presidente da Fifa, Lula prometeu lutar pela Copa no 
Brasil em 2014. Ao voltar para o Palácio da Alvorada, o presidente surpreendeu um 
grupo de turistas, desceu do carro, cumprimentou os visitantes e fez um apelo aos 
eleitores: [Lula:]“quem vocês pensam em votar”. 
 

 O repórter também afirmou que o candidato do PT tinha comunicado a pouco a decisão de 

não ir ao debate dos presidenciáveis na Rede Globo e que Lula embarcou para São Paulo onde 

participaria de um comício em São Bernardo do Campo. Observa-se que o repórter repete que 

Lula não vai ao debate da TV Globo e, em vez disso, vai realizar um comício que não terá 

nenhuma ou pequena parcela do alcance e repercussão dos eleitores que terá o debate exibido 

pela Rede Globo. 

No fim do Jornal Nacional, do dia vinte e oito de setembro, o apresentador William 

Bonner novamente voltou a falar do debate e da ausência do presidente e candidato: 

 



 

Estou aqui na Central Globo de Produção, no Rio de Janeiro, onde os principais 
candidatos à presidência vão debater as suas idéias, os seus planos ao vivo. Daqui a 
pouco, Cristovam Buarque do PDT, Geraldo Alckmin do PSDB, Heloísa Helena do 
Psol. O presidente Lula não virá. 

  

Mais uma vez ficou explicito que a não-presença de Lula ao debate não foi aceita e 

merecida de críticas pelo telejornal. 

A reportagem, no dia vinte e nove de setembro (sexta-feira), sobre o debate presidencial 

realizado pela Rede Globo, na noite anterior (vinte e oito de setembro), o candidato à reeleição do 

PT, Luís Inácio Lula da Silva, foi mencionado várias vezes por não ter comparecido e novamente 

foi criticado tanto pela emissora como pelos candidatos da oposição. Na construção do texto, o 

repórter disse: “uma cadeira vazia, três candidatos prontos para o exercício da democracia, o 

debate. O quarto, o presidente Lula, só avisou que não viria às sete horas da noite”. O mediador, 

William Bonner, que está na central Globo de Produções, complementa: “sendo assim, a cadeira 

reservada para o candidato Lula permanecerá no cenário”. Na mesma reportagem, também foi 

dada voz a um eleitor que fala: “independente da falta de Lula, é muito importante”, referindo-se 

ao debate entre os candidatos. Ainda na mesma reportagem, no espaço que foi dado aos 

candidatos durante o debate, Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, em relação à atitude de Lula, 

disse que “essa é uma postura desrespeitosa, autoritária, e acho que vai levar um recado domingo 

do povo brasileiro sobre essa sua ausência”. Já o candidato do PDT, Cristovam Buarque, 

indagou: “como é que os jovens, militantes do PT, acostumados aos debates do Lula, ao 

enfrentamento, vão explicar amanhã aos seus amigos, conhecidos, vizinhos, colegas, que o Lula 

não veio ao debate”. E por último, a candidata Heloísa Helena também criticou o presidente Luís 

Inácio Lula da Silva em entrevista onde afirmou: “Infelizmente ele não desceu do trono de 

arrogância e covardia política, desrespeitou o povo brasileiro”. Nota-se que o Jornal Nacional, 

além do discurso, mostrou várias vezes a cadeira reservada para o presidente Lula vazia. Para o 

telejornal não ser o único a criticar Lula, como também para estabelecer maior importância ao 

que foi dito, possibilitou espaço para que os adversários criticassem a atitude do candidato do PT. 

 Todos os debates, independente da emissora, têm as suas regras e normas estabelecidas. A 

Rede Globo também é munida de regras para que o debate não se torne um enfrentamento de 

ofensas e provocações entre os candidatos. Ainda no dia vinte e nove de setembro, o Jornal 

Nacional garantiu não permitir ofensas e agressões entre os candidatos como pode ser observado 

no trecho a seguir, lido na cabeça da matéria: “apesar de as regras do debate não permitirem 



 

ofensas à dignidade, o presidente Lula afirmou na carta enviada ontem [vinte e oito de setembro 

de 2006] à noite para a Rede Globo que não compareceria porque alguns adversários pretendiam 

transformar o encontro numa arena de agressões. Hoje, o candidato do PT à reeleição comentou 

sua ausência”. Na continuação da reportagem, o presidente Lula foi a um encontro com os 

metalúrgicos, no ABC paulista, e explicou, em uma entrevista gravada pelo telejornal, porque não 

foi ao debate da TV Globo: 

 
Hoje estou convencido que a minha decisão foi certa. È foi bom que o povo assistiu e 
viu o nível do debate que os adversários queriam fazer, eles poderiam ter aproveitado a 
oportunidade e ter falado do que eles pretendem fazer com o Brasil. Eu, graças a Deus, 
vou terminar a minha campanha sem citar o nome de nenhum adversário, nem por bem, 
nem por mal, e eu lamento profundamente que eles tenham tido o comportamento que 
tiveram, de qualquer forma, eles tiveram oportunidade, ninguém pode se queixar nessa 
campanha, ninguém pode se queixar da cobertura da imprensa. 

 

O telejornal novamente afirmou que não permite ofensas à dignidade do candidato 

durante o debate, parecendo como se o presidente Lula estivesse usando esse fato, para não usar 

outros mais graves, como o suposto envolvimento nas denúncias, como desculpa para não 

comparecer ao encontro. Por outro lado, o telejornal permitiu espaço para que Lula pudesse se 

defender e explicar o porquê não foi ao debate. 

 A campanha do presidente Luís Inácio Lula da Silva foi concentrada, nos últimos dias, em 

São Paulo. Na mesma reportagem, o repórter disse que: “em dois meses e meio, Lula visitou 39 

cidades e fez 41 comícios. Na reta final à volta ao começo. São Bernardo do Campo, berço 

político do presidente, foi o lugar escolhido para as últimas atividades de campanha”. Observa-se 

que, nos últimos dias de campanha, antes do primeiro turno, o telejornal mostrou o presidente 

Lula discursando e se defendendo das críticas e julgamentos, principalmente em relação aos 

escândalos políticos.  

 

5.7 ENUNCIADO SEIS: COMO O CANDIDATO DO PT APARECE NAS PESQUISAS 

ELEITORAIS 

 

 Nesse enunciado, são analisadas apenas as pesquisas de intenção de votos divulgadas no 

Jornal Nacional e que correspondem ao período de análise do presente estudo. Em um período 

eleitoral é relevante saber como o candidato Lula aparece nas perspectivas de votos. 



 

A pesquisa encomendada pela TV Globo sobre a corrida presidencial foi divulgada dia 

vinte e sete de setembro e segundo o Ibope, na representação pelos apresentadores: “se as 

eleições fossem hoje, o presidente Lula, do PT, seria reeleito no primeiro turno. A diferença entre 

Lula e a soma dos demais adversários é de cinco pontos percentuais”, como mostra a tabela 

abaixo.  

 

1º Turno – Presidência  15/09 21/09 23/09 27/09 Margem de Erro 

Lula (PT) 50% 49% 47% 48% Entre 46% e 50% 

Geraldo Alckmin 
(PSDB) 

29% 30% 33% 32% Entre 30% e 34% 

Heloísa Helena (PSOL) 9% 9% 8% 8% Entre 6% e 10%  

Cristovam Buarque 
(PDT) 

2% 2% 2% 2% Entre 0% e 4% 

  TABELA 3: Pesquisa de intenção de voto do Ibope divulgada no dia vinte e sete de setembro de 2006 

 

Nota-se que o candidato Luís Inácio Lula da Silva mesmo tendo diminuído o percentual 

de intenção de votos, comparando com a pesquisa realizada no dia quinze de setembro, continua 

com chance de vencer as eleições no primeiro turno. Também se percebe o crescimento do 

percentual do candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Segundo afirmações do Jornal Nacional, o 

Ibope ouviu 3.010 eleitores em 200 municípios, nos dias vinte e cinco e vinte e seis de setembro.  

No mesmo dia, vinte e sete de setembro, o telejornal também divulgou a pesquisa do 

Ibope sobre os votos válidos, ou seja, o índice que desconta os votos em branco, nulos e o 

percentual de eleitores indecisos, sendo os votos que elegem o presidente (ver TABELA 4).  

 

1º Turno - Votos válidos Ibope 

Lula (PT) 53% 

Geraldo Alckmin (PSDB) 35% 

Heloísa Helena (PSOL) 9% 
 TABELA 4: Pesquisa dos votos válidos do Ibope divulgada em vinte e sete de setembro de 2006 
 



 

Se as eleições fossem no dia vinte e sete de setembro, pelos dados da pesquisa, Lula teria 

53% dos votos válidos e seria o candidato reeleito a presidente. 

 O Instituto Datafolha também divulgou uma nova rodada de pesquisas sobre as eleições 

presidenciais, no dia vinte e sete de setembro. Conforme o Datafolha, se as eleições fossem no 

dia em que foi divulgada a pesquisa, o presidente Lula, do PT, também seria reeleito no primeiro 

turno (ver TABELA 5).  

 
1º Turno - Presidência  12/09 19/09 22/09 27/09 Margem de erro 

Lula (PT) 50% 50% 49% 49% Entre 47% e 51% 

Geraldo Alckmin 
(PSBD) 

28% 29% 31% 33% Entre 31% e 35% 

Heloísa Helena 
(PSOL) 

9% 9% 7% 8% Entre 6% e 10% 

Cristovam Buarque 
(PDT) 

1% 2% 2% 2% Entre 0% e 4% 

   TABELA 5: Pesquisa de intenção de voto do Datafolha divulgada em vinte e sete de setembro de 2006 
 
  

Na pesquisa do Datafolha, o presidente Lula também diminuiu a porcentagem de votos 

nos últimos dias e o candidato Geraldo Alckmin aumentou. Esse decréscimo do candidato Lula 

pode ser considerado pela divulgação da mídia dos esquemas de corrupção que envolveram o 

presidente e o partido que representa. 

O Datafolha, no dia vinte e sete de setembro, também divulgou os números dos votos 

válidos dos três principais concorrentes à presidência (ver TABELA 6): 

 

1º Turno - votos válidos Datafolha 

Lula (PT) 53% 

Geraldo Alckmin (PSBD) 35% 

Heloísa Helena (PSOL) 9% 
   TABELA 6: Pesquisa dos votos válidos do Datafolha divulgada em vinte e sete de setembro de 2006 
 
  



 

O resultado da pesquisa do Datafolha coincide com os números do Ibope quando são 

somados os votos válidos do primeiro turno das eleições. Luís Inácio Lula da Silva aparece 

novamente como candidato reeleito ao cargo de presidente. 

Conforme o apresentador do telejornal, a pesquisa realizada pelo Datafolha, no dia vinte e 

sete de setembro, ouviu 7.528 eleitores em 368 municípios e foi registrada no Tribunal Superior 

Eleitoral.  

 O Jornal Nacional divulgou, na véspera das eleições, no dia trinta de setembro (sábado), 

as últimas pesquisas de intenção de voto, antes do primeiro turno, para saber como estavam os 

números dos principais candidatos à presidência da República.  

 O Ibope divulgou, no dia trinta de setembro, a última rodada de pesquisa de intenção de 

voto antes das eleições presidenciais. É importante ressaltar que essa pesquisa foi realizada 

depois do debate entre os presidenciáveis produzido pela TV Globo, na quinta-feira (vinte e oito 

de setembro). Segundo o discurso do apresentador do programa, pela primeira vez na pesquisa do 

Ibope a soma dos demais candidatos supera o percentual atingido pelo presidente Lula, do PT, em 

um ponto percentual, tanto nos votos válidos quanto nos votos totais, o que aumenta a chance de 

acontecer um segundo turno. Na Tabela 7, são apresentados os números da pesquisa 

considerando os votos totais, ou seja, os votos em brancos, nulos, eleitores indecisos e a soma dos 

candidatos que não alcançaram um por cento. 

 
 

21/09 23/09 27/09 30/09 Margem de erro  

Lula (PT) 49% 47% 48% 45% Entre 43% e 47% 

Geraldo Alckmin 
(PSDB) 

30% 33% 32% 34% Entre 32% e 36% 

Heloisa Helena (PSOL) 9% 8% 8% 8% Entre 6% e 10% 

Cristovam Buarque 
(PDT) 

2% 2% 2% 2% Entre 0% e 4% 

Outros candidatos  2% 2% 2% 2%   

Brancos/ Nulos  9%  9%  9%  9%   
  TABELA 7: Pesquisa de intenção de votos do Ibope divulgada no dia trinta de setembro de 2006 
 



 

 Na pesquisa anterior (vinte e sete de setembro) divulgada pelo Ibope, o presidente Lula 

alcançava 49% do percentual de votos e agora (trinta de novembro) teve uma diminuição 

significativa para 45% da intenção de voto. Observa-se que, pelo discurso do Jornal Nacional, a 

queda do candidato do PT foi a resposta da não presença de Lula no debate presidencial.  

O telejornal divulgou também, no dia trinta de setembro, uma pesquisa do Ibope 

considerando somente com os votos válidos. 

 
 

Votos válidos Margem de erro 

Lula (PT) 49% Entre 47% e 51% 

Geraldo Alckmin (PSDB) 37% Entre 35% e 39% 

Heloísa Helena (PSOL) 9% Entre 7% e 11% 

Cristovam Buarque (PDT) 3% Entre 1% e 5% 

Outros candidatos  2% - 
   TABELA 8: Pesquisa do Ibope sobre os votos válidos, divulgada em trinta de setembro de 2006 

 

Conforme a Tabela 8, se as eleições fossem no dia trinta de setembro, Lula teria 49% dos 

votos válidos, assim a decisão das eleições transferir-se-ia para o segundo turno.   

 O Instituto Datafolha também realizou uma nova pesquisa sobre a intenção de votos para 

presidente depois do debate na TV Globo. No dia trinta se setembro, o apresentador anunciou 

que: “segundo o Datafolha, o presidente Lula tem o mesmo percentual de votos válidos que a 

soma de seus adversários”, o que aumenta a possibilidade de um segundo turno com o candidato 

Geraldo Alckmin, do PSDB. A tabela abaixo mostra os votos totais dos candidatos à presidência. 

 

  19/09 22/09 27/09 30/09 Margem de erro  

Lula (PT) 50% 49% 49% 46% Entre 44% e 48% 

Geraldo Alckmin (PSDB) 29% 31% 33% 35% Entre 33% e 37% 

Heloisa Helena (PSOL) 9% 7% 8% 8% Entre 6% e 10% 

Cristovam Buarque (PDT) 2% 2% 2% 2% Entre 0% e 4% 



 

Outros candidatos 1%  1% 1% 1%                _ 

Votos brancos/nulos  4%  4%  4% 4%    

Indecisos 5%  5% 5%  5%   
  TABELA 9: pesquisa de intenção de voto do Datafolha divulgada em trinta de setembro de 2006 
 

 

 O candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva, analisando a tabela acima, diminuiu três 

pontos percentuais comparado à última pesquisa realizada no dia vinte e sete de setembro, o que 

determina a escolha do presidenciável em um segundo turno das eleições como na pesquisa 

divulgada pelo Ibope.  

No dia trinta de setembro, também foi divulgado pelo Datafolha o número dos votos 

válidos, como pode ser observado na tabela abaixo. 

 
 

Votos válidos  Margem de erro 

Lula (PT) 50% Entre 48% e 52% 

Geraldo Alckmin (PSDB) 38% Entre 36% e 40% 

Heloísa Helena (PSOL) 9% Entre 7% e 11% 

Cristovam Buarque (PDT) 2% Entre 0% e 4% 

Outros  1% - 
  TABELA 10: Pesquisa do Datafolha sobre os votos válidos, divulgada em trinta de setembro de 2006 
  

 Os números da Tabela 10 mostram um empate entre a porcentagem do candidato Lula e a 

soma dos demais candidatos. Mas, para não haver um segundo turno, Lula precisaria alcançar 

50% dos votos válidos e mais um. Analisando os números, o candidato do PSDB, depois do 

debate produzido pela TV Globo, evoluiu na porcentagem dos votos, enquanto o presidente Lula 

diminuiu de 52%, no dia vinte e sete de setembro, para 49% na pesquisa realizada no dia trinta de 

setembro. Nota-se que na pesquisa realizada um dia antes do debate produzido pela Rede Globo 

(vinte e sete de setembro), os dois institutos, conforme apresentado no Jornal Nacional, 

apontavam a reeleição do presidente Lula no primeiro turno eleitoral. Porém, o presidente Luís 

Inácio Lula da Silva não participou do debate e, na pesquisa, após a transmissão do mesmo, no 



 

dia trinta de setembro, diminuiu a porcentagem de aceitação do candidato do PT, passando a ser 

considerável o segundo turno entre Lula e Geraldo Alckmin. 

 

5.8 IMAGEM 

 

 Além da análise do discurso, tendo em consideração que o presente trabalho tem como 

enfoque um veículo que utiliza a imagem, entendeu-se como pertinente também realizar a análise 

desta última. Optou-se por observar três enunciados. Em um primeiro momento, buscou-se 

verificar como o candidato Luís Inácio Lula da Silva era retratado no dia-a-dia de campanha. 

Para isso foram selecionadas seis reportagens e notas cobertas onde o presidente era mostrado.  

Em um segundo momento, foi observado como Lula aparecia no Jornal Nacional 

enquanto presidente. Foram verificadas três reportagens e notas cobertas. 

 Depois disso, em um terceiro momento, foi escolhida uma evidência que marcou o 

primeiro turno das eleições e que, embora não apresentasse a imagem do presidente Lula, remetia 

diretamente a ele: a cadeira vazia no debate político.  

 O primeiro passo para a realização dessa etapa do estudo foi a descrição das imagens 

observadas no Jornal Nacional dentro desses três contextos. A análise foi realizada com base nos 

significantes produzidos a partir de cada enunciado e em seus significados e conotações 

originados em primeiro e segundo níveis que correspondem, respectivamente, a expressão e o 

conteúdo (BARTHES, 1971). 

 

5.8.1 Enunciado um: Como é retratado no dia-a-dia de campanha 
 

 A leitura imagética do Jornal Nacional, no dia vinte e cinco de setembro, retrata o 

presidente Luís Inácio Lula da Silva como um candidato popular que percebe a importância do 

apoio dos eleitores e mostra-se carismático através de acenos e cumprimentos aos mesmos. Ao 

desembarcar no aeroporto de Pelotas, acompanhado pela comitiva do PT, o candidato parece 

estar indagando algo a um dos integrantes do partido e é mostrado em plano aberto, 

possibilitando identificar o candidato, a equipe que o acompanhava e o local onde estava 

inserido. Neste dia, o presidente também lançou a pedra fundamental de uma usina termelétrica, 

mas na imagem Luís Inácio Lula da Silva aparece apenas aplaudindo o evento sem pronunciar o 

seu discurso. 



 

 No dia vinte e seis de setembro à noite, Lula participou de um comício e, pelo contexto 

das imagens do telejornal, o candidato estava estático, sem movimentação corporal e gestual, e 

sério sem se comunicar pelo seu sorriso e carisma.  

No dia seguinte, vinte e sete de setembro, o candidato do PT discursou e gesticulou com 

as mãos afirmando o seu apoio às cotas nas universidades do país. Em parte do discurso mostrado 

pelo Jornal Nacional, Luís Inácio Lula da Silva segurou duas vezes o casaco transmitindo uma 

sensação de insegurança sobre o que estava falando. 

 No dia vinte e oito de setembro, o representante do PT insere-se mais uma vez como 

candidato popular e carismático, quando desceu do carro, cumprimentou e tirou fotos com os 

visitantes. O candidato também fez um apelo aos eleitores querendo saber para quem iriam os 

votos. 

 No penúltimo dia de campanha, vinte e nove de setembro, a primeira imagem é dos 

inúmeros metalúrgicos (mostrando mais uma vez o apoio da classe menos favorecida) que estão 

no ABC paulista para participar de um encontro com Lula, que já foi dirigente sindical e agora 

está na posição de presidente da república. Lula aparece em campanha ao centro dos operários. A 

tomada de imagem é de cima para baixo, isso tende a desvalorizar o candidato do PT, visto que o 

torna menor do ponto de vista imagético. Na entrevista, concedida à emissora, Lula não olha 

diretamente para a câmera, desviando o olhar constantemente para baixo, deixando de produzir 

significados positivos aos eleitores. Na mesma matéria é mostrado também o comício realizado 

pelo candidato do PT. No mesmo horário em que ocorre o debate da TV Globo, Luís Inácio Lula 

da Silva aparece discursando para centenas de eleitores. Um número bem menor do que os que 

acompanhavam o debate da emissora Globo e esperavam a sua presença, como mostra a imagem 

da tabela 11. 

 
Tabela 11: Lula discursando em comício no dia 28 de setembro de 2006. 



 

Na cabeça da matéria sobre o dia dos candidatos, no dia trinta de setembro, há uma 

contradição. Apareceu a foto de Luís Inácio Lula da Silva sorrindo como plano de fundo para o 

apresentador e o assunto era sobre o escândalo da compra do dossiê. Neste dia de campanha, 

Lula, pela quarta vez, foi mostrado como candidato popular e populista, apertando a mão, 

abraçando, tirando fotos com os eleitores e autografando uma bola de futebol. Na entrevista, Luís 

Inácio Lula da Silva, acompanhado da esposa Marisa, falou sobre o caso do dossiê e expressou 

um ar de sorriso, embora estivesse tratando de um assunto que merecia seriedade e respeito com 

os brasileiros. 

 De maneira geral, nesse enunciado, o significante é o candidato Luís Inácio Lula da Silva. 

As imagens produzem quatro significados de primeiro nível: popular, inseguro, distante e 

indiferente. Por sua vez, esses significados produzem outros dois estágios de significação, como 

pode ser visto na Tabela 12. 

 

Significante Significados de 
primeiro nível 

Conotações de 
segundo nível (1) 

Conotações de 
segundo nível (2) 

Candidato Luís 
Inácio Lula da Silva 

Popular Carismático Acessível aos 
eleitores e preocupado 
com as classes menos 
favorecidas 

Candidato Luís 
Inácio Lula da Silva 

Inseguro Preocupado com as 
denúncias envolvendo 
o partido 

Não sabe como 
contornar as 
denúncias envolvendo 
o partido  

Candidato Luís 
Inácio Lula da Silva 

Distante Sério e preocupado Tenta se manter longe 
da polêmica da 
denúncias e está com 
medo das 
repercussões 

Candidato Luís 
Inácio Lula da Silva 

Indiferente Não se importa com o 
que dizem os 
opositores 

Não trata com a 
devida seriedade as 
denúncias contra o 
partido 

TABELA 12: Significantes e significados de como Lula é retratado no dia-a-dia de campanha 
 

 Nota-se uma ênfase na imagem do candidato Lula como preocupado e estático em período 

eleitoral, sem saber e até sem segurança sobre o que discursar. Mas, ao mesmo tempo, é 

perceptível a imagem carismática e popular de Lula com os eleitores e pessoas que o 

acompanham. O Jornal Nacional também o retrata como alguém que não aborda, com a devida 



 

seriedade, as denúncias contra o partido. Isso pode ser visualizado na contradição entre a imagem 

do presidente sorrindo e o assunto alvo de reportagens sobre escândalos políticos. O próprio 

presidente contribuiu para a formação dessa conotação quando apareceu sorrindo durante uma 

entrevista. 

 

5.8.2 Enunciado dois: Como é retratado enquanto presidente 

 

 No dia vinte e cinco de setembro, o presidente Luís Inácio Lula da Silva é entrevistado 

por rádios de São Paulo, e as imagens foram captadas também pelo Jornal Nacional. Durante a 

fala, o candidato do PT gesticulou com as mãos como se estivesse dizendo “não sou eu” e “não 

sei quem foi”. Essa imagem foi apresentada em plano médio, isto é, da cintura para cima. O 

presidente desviou o olhar constantemente, nem sempre olhando em direção à câmera. Em alguns 

trechos do seu discurso o telejornal optou por colocar uma pequena foto do representante e a 

legenda do que estava sendo dito ao lado, em vez de deixar ele continuar discursando com a 

transmissão da imagem natural que é sinônimo de significados e sentidos.  

 Na matéria exibida dia vinte e seis de setembro, o presidente demonstra, pela expressão 

facial, cansaço e preocupação quando o assunto é o escândalo do dossiê. Ainda no dia vinte e seis 

de setembro, até os cinco segundos do início da matéria, a imagem de Lula não aparece, apenas é 

mostrado o carro que está transportando o presidente para o Planalto do Piratini, dando a 

impressão de que a imagem presencial do candidato não tivesse tamanha importância e em se 

tratando da mídia televisiva cinco segundos é um tempo considerável. Em plano americano, isto 

é, a imagem focada do joelho para cima, Luís Inácio Lula da Silva participou de uma solenidade 

em que chegou ao local sozinho, sem a presença da esposa Marisa que sempre o acompanhava 

nos eventos políticos ou dos representantes do partido. Como no dia anterior, não discursou e 

antes de sair da sala parou e olhou para trás como se estivesse esquecido de algo ou de dizer 

alguma coisa. 

Já no dia vinte e sete de setembro, Luís Inácio Lula da Silva foi mostrado com expressão 

alegre e como presidente que aprova projetos sociais voltados para a classe menos favorecida. No 

dia seguinte, vinte e sete de setembro, Lula apareceu assinando um decreto que transferia terras 

para um quilombo remanescente. A imagem da tabela 13 encena esse ato realizado pelo 

presidente.  



 

 

   
TABELA 13: Lula assinando o decreto no dia 27 de setembro de 2006 

 

O símbolo que representa a Fifa é a primeira imagem focada pelo telejornal, no dia vinte e 

oito de setembro, antes de mostrar o próprio presidente da república. No encontro entre Luís 

Inácio Lula da Silva e o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), o símbolo da 

organização esportiva ganha mais destaque e visibilidade que o candidato do PT. Isso é 

proporcionado, em partes, pelo próprio presidente quando larga o emblema em cima da mesa e 

bate ao lado com as mãos como se estivesse dizendo “eu apoio a Copa de 2014 no Brasil”.  

Neste enunciado, o significante é o presidente Luís Inácio Lula da Silva e são produzidos 

três principais significados a partir do contexto das imagens apresentadas pelo telejornal no 

período estudado: como presidente preocupado, como carismático, como alguém isolado e 

sozinho e como presidente empreendedor, como pode ser observado na Tabela 14. 

 

Significante Significados de 
primeiro nível 

Conotações de 
segundo nível (1) 

Conotações de 
segundo nível (2) 

Presidente Luís 
Inácio Lula da Silva 

Preocupado Tenta se manter longe 
dos escândalos 

Preocupado com a 
repercussão dos 
escândalos 
políticos 

Presidente Luís 
Inácio Lula da Silva 

Carismático Envolvido com projetos 
sociais 

Preocupado com os 
cidadãos 

Presidente Luís 
Inácio Lula da Silva 

Isolado Sem apoio Envolvido com os 
escândalos 
políticos 



 

Presidente Luís 
Inácio Lula da Silva 

Emprendedor Apóia a Copa de 2014 Vai lutar para 
realização da Copa 
de 2014 no Brasil 

TABELA 14: Significantes e significados de como Lula é retratado como presidente 

 

 Observa-se, nesse enunciado imagético, que o presidente Lula nem sempre ganha 

visibilidade e repercussão pelo Jornal Nacional. A imagem do presidente também tem contrastes. 

Em alguns programas, Lula aparece preocupado e, em outros, alegre, carismático e 

empreendedor. Outro ponto que pode ser salientado na análise é com relação ao fato de ora 

aparecer isolado e sozinho, como se não tivesse apoio, e ora cercado por eleitores durante 

atividades presidenciais, como no caso em que é retratado como líder carismático. 

 

5.8.3 Enunciado três: Como é retratado na ausência do debate político 

 

Ao contrário dos enunciados anteriores, o único momento da análise das imagens em que 

não aparece a figura do presidente, que foi alvo desse estudo foi o da ausência de Luís Inácio 

Lula da Silva no último debate político do primeiro turno. Considerou-se importante essa análise, 

pois se trata de uma não imagem que produziu um significado relevante no contexto político e 

midiático do período analisado. Foi alvo de muita repercussão na mídia e no próprio Jornal 

Nacional, como já observado na análise do discurso.  

 No dia programado para o debate entre os candidatos presidenciais pela Rede Globo, vinte 

e oito de setembro, o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, falou diretamente do 

estúdio, onde aconteceria o encontro mais tarde, e, não por mera coincidência a cadeira reservada 

para o candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva, ficou em diagonal a William, também 

mediador do debate. A imagem revelou que a cadeira iria continuar vazia na bancada e que o 

presidente Lula tinha se recusado a participar, como pode ser observado na figura abaixo. 



 

 
 TABELA 15: Imagem da cadeira reservada para o candidato Lula no debate da TV Globo. 

 

 Na matéria do dia vinte e nove de setembro, um dia após o debate presidencial, o 

programa enfatizou novamente a cadeira vazia com o nome de Lula. Em apenas uma matéria, 

apareceu cinco vezes a imagem da cadeira vazia, ou seja, a não imagem do candidato do PT. Isso 

sem contar as inúmeras vezes em que aparecia, em planos gerais, a cadeira vazia, ou seja, quando 

era apresentada toda a bancada.  

 Na análise da imagem desse enunciado, o significante foi a cadeira vazia, que produziu 

uma série de significados a partir da ausência do candidato Luís Inácio Lula da Silva, como pode 

ser visto na Tabela 16. 

 

Significante Significados de 
primeiro nível 

Conotações de 
segundo nível (1) 

Conotações de 
segundo nível (2) 

Cadeira vazia Ausência do candidato 
Luís Inácio Lula da 
Silva 

Em função da 
repercussão dos 
escândalos políticos o 
presidente não quis 
participar do debate  

Sabe que vai ser alvo 
de questionamentos 

Cadeira vazia Ausência do candidato 
Luís Inácio Lula da 
Silva 

O presidente teve 
medo de participar do 
debate 

Tem envolvimento 
nos escândalos 
políticos 

Cadeira vazia Ausência do candidato 
Luís Inácio Lula da 
Silva 

O presidente teve 
medo de participar do 
debate 

Sabe que é inocente, 
mas não quer 
confronto 

Cadeira vazia Ausência do candidato 
Luís Inácio Lula da 
Silva 

Optou por não 
participar do debate 

Quer se preservar e 
evitar que os 
opositores ganhem 
com isso 



 

Cadeira vazia Ausência do candidato 
Luís Inácio Lula da 
Silva 

Prefere não participar Sabe que vai ser 
massacrado pelos 
opositores 

TABELA 16: Significante e significados produzidos a partir da ausência no debate político 
 

 Dessa forma, entende-se que o Jornal Nacional enfatizou a não participação de Lula no 

debate como uma desconsideração do candidato com a mídia em um período eleitoral. O 

presidente foi mostrado e criticado por meio da cadeira vazia como um candidato que não 

valoriza a troca de idéias e planos de governo, além de ser um candidato que não se importa com 

as expectativas e anseios dos eleitores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Analisar o discurso produzido no meio televisivo é um tanto complexo. A televisão é um 

canal que envolve texto e imagem ao mesmo tempo produzindo diversos significados e sentidos. 

O discurso e o modo de conceber a linguagem são modificados continuamente tanto pelo 

contexto, como pela história, pela ideologia do sujeito e pelo interdiscurso. Na análise do 

discurso do Jornal Nacional, são perceptíveis as formações discursivas, o interdiscurso e as 

ideologias de quem produz o texto e da representação da emissora. No entanto, esses elementos 

podem passar despercebidos pelos telespectadores que não têm uma visão critica sobre a 

construção dos enunciados e imagens produzidas.  

Ao estudar o discurso do Jornal Nacional, tanto o texto quanto as imagens, percebe-se 

que o telejornal apropria-se da linguagem imagética e textual para construir enunciações 

dimensionadas em questões sociais e políticas, e ao mesmo tempo, propõe evidenciar que as 

reportagens mostradas são a verdadeira realidade. Consideram-se as imagens como uma parte 

fundamental da análise, principalmente, por se tratar de mídia televisiva e por ser também fonte 

de significados e sentidos.  

 O Jornal Nacional é um programa informativo de maior audiência no país que cativa e 

conquista a confiabilidade dos telespectadores através das estratégias discursas, como a 

multiplicidade de vozes transmitidas no programa, a representação pela imagem, a cobertura 

diária dos candidatos presidenciais em período político e como um telejornal diário que apresenta 

as principais notícias do país. Dentre essas características, o Jornal Nacional mostra que tem 

competência para apresentar e flexibilizar assuntos relacionados à política, sendo este um tema 

que permeia os interesses da sociedade e é de extrema importância para a mesma. 

 Na análise das matérias apresentadas no telejornal e que envolvem diretamente o 

presidente Luís Inácio Lula da Silva e o partido do PT, durante a última semana de campanha 

eleitoral antes do primeiro turno, nota-se que a mídia é decisiva na construção da imagem do 

candidato. A construção do discurso e da imagem pode ser positiva ou negativa e pode contribuir 

para ajudá-lo ou prejudicá-lo na percepção dos telespectadores/eleitores. 

 A visibilidade que a televisão propõe às eleições, com os debates eleitorais e a 

transmissão das atividades de campanha diária dos candidatos, adapta-se como um espaço de 

divulgação e propagação das propostas políticas dos candidatos que buscam conquistar a 



 

aprovação e conseqüentemente o voto dos eleitores. No Jornal Nacional, além da transmissão do 

discurso, a imagem apresentada possui múltiplos significados e é de relevância para o candidato 

que pretende passar confiança e seriedade ao eleitor. Como exemplo, pode ser citado o próprio 

presidente Lula que, ao liderar o sindicato metalúrgico, apresentava uma imagem radical, com 

barba e cabelo compridos. Com essa aparência Lula concorreu três vezes para presidente da 

república e não obteve sucesso. Quando cortou os cabelos, fez a barba, passou a vestir roupas 

mais adequadas para o cargo que pretendia alcançar e adotou estratégias de marketing político, 

mudando inclusive o discurso, o candidato do PT conquistou o cargo de presidente do país em 

2002. Nas eleições de 2006, Lula era apresentado como candidato favorito à reeleição quando foi 

desencadeado o escândalo da compra do dossiê, dois meses antes das eleições presidenciais. De 

acordo com o discurso do Jornal Nacional, o dossiê que o PT estava tentando comprar era para 

incriminar o partido do PSDB e denunciar como possível envolvido no caso o principal opositor 

de Lula, candidato Geraldo Alckmin. 

Nos seis dias que o telejornal foi analisado, a tentativa de compra do dossiê ganhou 

prioridade durante a exibição do programa, assim como entre os quatro principais candidatos à 

presidência, o presidente Lula foi o que mais apareceu. Mas isso não significa que foi favorável à 

sua campanha eleitoral, já que inúmeras vezes ele era citado como suspeito de envolvimento ou 

como presidente e candidato que sabia da existência da tentativa de compra do dossiê e não 

tomou providências. Para enfatizar o esquema político e atribuir esse sentido ligado ao presidente 

Lula, o Jornal Nacional utilizou-se da paráfrase e polissemia para persuadir os telespectadores 

que o presidente mantinha boas relações com as pessoas envolvidas no escândalo. Isso pode ser 

evidenciado pelas diferentes referências apresentadas para enfatizar a proximidade do presidente 

com os suspeitos, fazendo citações como: “responsável pela campanha de Lula”, “responsável 

pela campanha do PT”, entre outras. 

 Como presidente, Lula foi acusado pelos candidatos e congressistas da oposição como 

alguém que usa o poder para constranger e impedir que as investigações da Polícia Federal sejam 

concluídas  antes das eleições presidenciais do primeiro turno. O Jornal Nacional deu voz aos 

principais opositores de Lula para criticar e julgar o presidente em relação à divulgação dos 

escândalos políticos. Nas críticas sobre as investigações, o espaço dado à defesa dos 

representantes do PT e do próprio Lula foi menor do que a repercussão dos opositores. 



 

 Em contrapartida aos sentidos negativos relacionados a Lula e ao partido do PT, o 

telejornal apresentou o presidente, através do discurso e das imagens, como um candidato 

popular, carismático e com simplicidade ao cumprimentar, tirar fotos e dar autógrafos aos 

eleitores.  Como governante também foram atribuídos sentidos favoráveis a Lula, ou seja, como 

um presidente empreendedor e que incentiva projetos sociais voltados às classes menos 

favorecidas e que mais precisam de ajuda no país. 

 As pesquisas eleitorais que avaliaram o governo Lula, no dia vinte e sete de setembro, 

mostraram que o presidente estava realizando uma boa atuação como governante, alcançando o 

índice de quase 50% no critério bom/ótimo pela avaliação dos eleitores. A divulgação das 

pesquisas do Ibope e Datafolha no Jornal Nacional ajudou a restabelecer e aumentar a 

credibilidade e confiança no presidente Lula, assim como apresentou o candidato do PT com 

competência para continuar na administração do Brasil.  

 Já nas pesquisas eleitorais sobre a intenção de votos dos principais candidatos à 

presidência, Lula aparecia, até o dia vinte e sete de setembro, como candidato eleito no primeiro 

turno das eleições. Mas, ao não participar no debate promovido pela Rede Globo, no dia vinte e 

oito de setembro, Lula foi criticado tanto pelo apresentador do telejornal como pelos candidatos 

que ganharam espaço para se pronunciar sobre a atitude do presidente ao não comparecer ao 

programa. A imagem da cadeira vazia com o nome de Lula, que permaneceu na bancada, foi 

mostrada várias vezes pelo telejornal com a intenção de afirmar: o presidente Lula recusou-se a 

participar de um processo democrático, o debate, e não valorizou as expectativas dos eleitores 

que esperavam a sua presença e queriam saber sobre seus planos de governo. Na última pesquisa 

de intenção de votos realizada na véspera das eleições, no dia trinta de setembro, foi apresentada 

pelo telejornal a possibilidade de Lula não ser mais reeleito no primeiro turno. Tendo em vista a 

audiência do Jornal Nacional, a construção do discurso e a divulgação da imagem da cadeira 

vazia tiveram influência na transferência do resultado da eleição para o segundo turno. 

 Nota-se que o telejornal deu voz e imagens a diversos partidários e entidades envolvidas 

no que se refere ao processo político e eleitoral, mas os discursos como um todo e as formações 

de significados e sentidos deram suporte, na maioria das vezes, à perspectiva da emissora que foi 

destacar os escândalos políticos na programação, partindo das acusações de envolvimento do 

presidente Lula e do partido que ele representa. Além de não mencionar as investigações sobre o 



 

dossiê em si, que, certamente, comprometeria o partido do PSDB e, conseqüentemente, o 

candidato Geraldo Alckmin.  

 Por abordar mídia e política, dois campos de extrema importância para a constituição e 

informação da sociedade, fica a sugestão de futuras pesquisas nestas áreas. Pode-se, por exemplo, 

analisar o discurso e as imagens das semanas que antecederam o primeiro e segundo turnos das 

eleições de 2006 para comparar se houve alguma mudança na discursividade e sentidos 

apresentados pelo telejornal. Outra possibilidade é a construção de diferentes enunciados para a 

análise, partindo da perspectiva dos diversos atores sociais ouvidos pelo telejornal e até mesmo 

da própria emissora em relação ao presidente Luís Inácio Lula da Silva. Além do texto, cabe 

ressaltar que é importante que esses estudos não deixem de lado as imagens, pois fazem parte da 

construção de sentidos dos telejornais. Por considerar esse aspecto, é que o presente trabalho 

demonstra a sua relevância perante. 
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