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RESUMO 

Esta pesquisa apresenta uma análise da cobertura do Jornal Nacional ao primeiro turno das 
eleições presidenciais de 2006, com foco na identificação de sentidos instituídos aos quatro 
principais candidatos, sendo eles Luis Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, Heloisa Helena 
e Cristovam Buarque, e na reflexão sobre as vozes presentes no discurso do telejornal. 
Utilizamos conceitos da análise do discurso de linha francesa. O corpus da análise 
compreende a sete edições do Jornal Nacional, no período de 21 a 27 de setembro de 2006. 
 

Palavras-chave: Telejornalismo. Mídia e política. Eleições. Produção de sentidos. Jornalismo 

televisivo.  

 

ABSTRACT 
 
This study presents an analysis about how Jornal Nacional approachs the first round of 
brazilian poll. The focus is on the identification of the main senses refering to the main 
candidates of brazilian elections: Luis Inacio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, Heloisa Helena 
and Cristovam Buarque. Moreover, the study reflects about the voices which are present in 
television news discourse. In order to do this, this research uses discourse analysis concepts. 
The corpus of analysis cover seven editions of Journal Nacional program in a specific period 
of time: september, 21st  to september, 27th  
 
Key-words: Television news. Media and politics. Elections. Sense productions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A televisão no Brasil tornou-se, em pouco mais de meio século, a principal fonte de 

informação e diversão de milhões de brasileiros. Por isso, a preocupação em discutir os 

conteúdos das mensagens veiculados por ela. O telejornalismo, parte da programação 

televisiva, serve de meio informativo para a sociedade e por acreditar que a configuração do 

jornalismo televisivo, muitas vezes, influencia nas opiniões acerca de determinado tema 

achou-se relevante estudar o telejornalismo e suas construções de sentidos. 

O Jornal Nacional é um jornal de destaque da televisão brasileira, sendo o mais 

assistido em todo país, contando com 48 milhões de telespectadores todas as noites. Por 

tamanha abrangência acredita-se que o telejornal adquiriu credibilidade nos 37 anos que se 

mantém na grade de programação da Rede Globo. Essa credibilidade acaba influenciando o 

telespectador quando o telejornal institui sentidos aos personagens de suas matérias 

jornalísticas.  

O telejornal adquiriu bastante importância no campo político, pois proporciona 

visibilidade à política e aos candidatos a cargos públicos. Os sujeitos políticos usam desta 

mídia para aparecerem aos olhos da população. Há inúmeros casos em que o telejornal 

interveio na política e interferiu cenário político do Brasil, como a edição de um debate, em 

1989, que favorecia o candidato Fernando Collor de Melo e depois no impeachment do 

próprio Collor. A simpatia atribuída a Luis Inácio Lula da Silva em 2002 também pode ser 

um exemplo de que a TV produz sentidos fortes no mundo político. 

Este trabalho está focado na análise do Jornal Nacional (JN). O JN foi o primeiro 

jornal em rede no Brasil e é transmitido de segunda a sábado, entre 20h10min e 21h10min, 

pela Rede Globo. O objetivo principal da pesquisa é analisar de que forma o Jornal Nacional 

apresenta as matérias da editoria de política e que visibilidade foi dada aos quatro principais 

candidatos à presidência da República: Luis Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, Heloisa 

Helena e Cristovam Buarque. Através do discurso do telejornal, a pesquisa busca analisar 

quais sentidos são instituídos em relação a cada candidato a presidente.  Também foram 

analisados no presente trabalho: a) critérios de noticiabilidade como objetividade e 

imparcialidade; b) a maneira como o telejornal, através das características discursivas, institui 

sentidos sobre cada candidato à presidência; d) a relação entre os sentidos instituídos pelo JN 

e o resultado da eleição; e) as vozes dos candidatos no telejornal e o tempo que cada um teve 

para falar. 
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Para a realização da pesquisa, primeiramente foi feito um levantamento bibliográfico 

e, posteriormente, foram realizadas gravação, decupagem e análise de uma amostra 

selecionada, composta pelas edições dos dias 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28/09/2006 do Jornal 

Nacional. As observações tiveram como base teórica a análise de discurso francesa, focando-

se no levantamento das vozes que instituíram sentidos aos principais presidenciáveis nas 

eleições de 2006 e analisando quais elementos do referencial teórico se apresentaram na 

prática no discurso do Jornal Nacional. 

O trabalho está estruturado em seis capítulos. No primeiro capítulo consta a 

introdução, na qual o trabalho é apresentado. Os capítulos dois, três e quatro contêm a 

fundamentação teórica da pesquisa. No capítulo dois, contextualiza-se a televisão brasileira, 

mostrando sua importância para a sociedade e os problemas que ainda existem neste meio. 

Elementos como a espetacularização, a visibilidade, a importância da imagem, sobretudo na 

política, o telejornalismo brasileiro, a Rede Globo e o Jornal Nacional são tratados neste 

capítulo. 

No capítulo três, é evidenciada a relação da política com a mídia. O uso que a política 

faz dos meios de comunicação de massa para adquirir visibilidade e popularidade, a história 

da política em sua relação com a imprensa, as mudanças ocorridas na política para se 

adaptarem aos meios de comunicação e a profissionalização da política com os marqueteiros 

e assessorias de imprensa. No capítulo quatro é feita uma revisão bibliográfica sobre alguns 

aspectos da Análise do Discurso (AD), a partir do viés da linha francesa, que serviu de 

suporte teórico-metodológico para essa pesquisa. Tendo em vista que a análise do discurso é 

uma teoria muito ampla, foram selecionadas apenas referências da AD que seriam usadas na 

parte prática da análise, como noções de construções de sentido, formações discursivas, 

paráfrase e polifonia.  

O capítulo cinco já se refere ao objeto empírico. É dada uma introdução sobre como é 

o discurso do Jornal Nacional, um discurso rico em detalhes, com a presença de diversas 

vozes e com muitas possibilidades de construções de sentidos. Neste mesmo capítulo é 

apresentado o corpus, uma seleção de sete edições do Jornal Nacional, totalizando 43 matérias 

da editoria de política, sendo que os principais assuntos abordados nestas edições foram o 

“escândalo do dossiê”, os envolvidos no caso, a demora nas investigações, além do telejornal 

mostrar em todas as edições analisadas o dia-a-dia de cada candidato à presidência. A série 

“Caravana JN” também foi analisada por tratar de diversos assuntos políticos, instituindo 

possíveis sentidos aos presidenciáveis.  
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Por fim, no último capítulo, são expostas as considerações finais, ou seja, as 

conclusões tiradas deste trabalho. 
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2 A TELEVISÃO NO BRASIL 

Televisão é um termo aplicável às possibilidades de produção, distribuição e consumo 

de imagens e sons eletrônicos. Ela compreende o que acontece nas grandes redes comerciais, 

estatais ou intermediárias, nacionais ou internacionais, abertas ou a cabo. No Brasil, a TV se 

tornou, em pouco mais de meio século, a principal fonte de informação e diversão de milhões 

de brasileiros, sendo suas mensagens, muitas vezes, a única fonte de informação das pessoas, 

adquirindo assim uma enorme relevância social.  

Rezende (2000) atribui o sucesso da TV no Brasil à má distribuição de renda, à 

concentração de propriedade entre as emissoras, ao baixo nível de educação da população, ao 

regime ditatorial que o país viveu, principalmente nas décadas de 60 e 70, e à qualidade da 

dramaturgia no país. Nogueira (1988) diz que a mídia de TV é envolvente por ter o poder de 

mostrar algo às pessoas e ajudar a compreender o que está acontecendo.  A programação 

televisiva busca atrair telespectadores de diversos perfis, e é voltada para dar ao telespectador 

o que ele quer. No telejornalismo, a TV deve dar o que o telespectador quer saber, mais o que 

o meio acredita ter como dever transmitir, procurando informar e nunca opinar. 

O veículo de TV é muito diversificado no momento que oferece informação, 

variedades, jogos, documentários, revistas eletrônicas, programas para jovens, séries, história, 

cotidiano, partindo do pressuposto que nem todos os telespectadores querem o mesmo assunto 

ao mesmo tempo. A televisão nasceu com a função de representar a sociedade. Ela tem como 

principal função fornecer ao telespectador os meios para entender o mundo, deixando que ele 

tire suas conclusões do que está sendo mostrado, e serve como um objeto de conversação, um 

vínculo social indispensável dentro da sociedade. A TV procura ligar todas as classes sociais, 

faixa etária e localização reunindo todos os públicos. “Todo mundo assiste TV e comenta o 

que vê” (WOLTON, 2003, p.72). 

Assistir televisão é mais barato que comprar jornal impresso, além disso a TV tem 

uma linguagem comum a qualquer público. A TV não repete a informação, por isso deve ser 

clara para que o telespectador entenda o que foi transmitido. Pela dinâmica de produção do 

veículo, que exige rapidez por causa da característica da instantaneidade ele acaba, às vezes, 

apresentando informações superficiais, sem muitos detalhes. 

Sendo a cultura de massa, caracterizada por Morin (1997) como uma cultura 

produzida para um grande aglomerado de pessoas, ou seja, as massas, a TV incorpora 

características dessa cultura. Seguir normas de produção industrial e difundi-las de forma 
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maciça, produzir bens padronizados, mas tendo que ser original, aperfeiçoando o padrão, são 

exemplos de procedimentos da TV que a definem como um produto feito para as massas. 

Khel (2004) diz que a televisão é a mais espetacular tradução da indústria cultural. 

Segundo ela, até chegar à sociedade do espetáculo, os meios técnicos se aperfeiçoaram muito 

na questão de traduzir a vida em imagens. O telespectador passa a ser consumidor das 

mercadorias propagandeadas pelos meios de comunicação ao consumir as imagens que a 

indústria produz. Além de contemplar as imagens, o telespectador se identifica com elas. Isso 

pode ser exemplificado na política. Muitos políticos fazem uso da TV, por ser um veículo de 

grande abrangência, para se mostrarem aos telespectadores/eleitores, que se identificando com 

estes políticos podem vir a votar neles nas eleições.  

O consumo da cultura de massa se dá principalmente no lazer moderno. Espetáculos, 

programas televisivos, de rádio, jornais e revistas que proporcionam lazer são exemplos de 

produtos consumidos pela sociedade de massa. A principal forma em que a cultura de massa 

se apresenta é na forma do espetáculo. 

 

O mundo imaginário não é mais apenas consumido sob forma de ritos, de cultos, de 
mitos religiosos, de festas sagradas nas quais os espíritos se encarnam, mas também 
sob a forma de espetáculos, de relações estéticas. [...] Todo um setor das trocas entre 
o real e o imaginário, nas sociedades modernas, se efetua no modo estético, através 
das artes, dos espetáculos, dos romances, das obras ditas de imaginação. A cultura 
de massa é, sem dúvida, a primeira cultura da história mundial a ser plenamente 
estética (MORIN, 1997, p.79). 
 

 
Segundo Machado (2000), a televisão pode ser abordada como um fenômeno de massa 

impactante na vida social moderna ou como um dispositivo audiovisual onde a sociedade 

pode exprimir as suas inquietações e suas descobertas. Os modelos de programação televisiva 

não são criados em situação de crises na TV, eles são importados de países ricos, 

principalmente dos EUA, e implantados por decisão de profissionais da área e de quem a 

financia. Os cenários e o formato dos debates eleitorais da Rede Globo, por exemplo, seguem 

o modelo dos debates eleitorais norte-americanos.  

Machado (2000) critica a idéia de que na televisão só existe banalidade. Para ele, há 

um grande erro em considerar diferente o que acontece fora da televisão. A banalização é 

resultado da indústria cultural e pode ser estendida a toda forma de produção intelectual do 

homem, não apenas a TV. A transformação de livrarias em supermercados de cultura, que 

vendem best sellers e livros de auto-ajuda para um público de massa e a produção 

cinematográfica de Hollywood, também são exemplos da mercantilização generalizada da 

cultura. Para ele, assim como continua existindo literatura contrária ao gosto padronizado e 
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cinema de expressão que não entram nas grandes salas de exibição, também existe 

inteligência na televisão. O acervo de obras criativas na televisão não é maior, nem menor que 

o de outras linguagens. O espetáculo também não é uma característica apenas da televisão; 

existe espetacularização em diversos setores sociais.  

Segundo Machado (2000), os intelectuais tradicionais resistem em encontrar estética 

em produtos de massa. Para eles, a boa e densa tradição cultural não tem relação com a 

superficial e descartável produção em série dos objetos comerciais desta época. Os defensores 

da televisão de qualidade defendem a idéia que a demanda comercial e o contexto industrial 

não impedem a criação artística. Qualidade pode ser um conceito técnico, como a boa 

fotografia, o roteiro coerente, a boa interpretação, o figurino, mas também pode ser a 

capacidade de detectar as demandas da sociedade e transformá-las em produto. Ou ainda, 

privilegiar os aspectos pedagógicos, os valores morais, os modelos edificantes e de construção 

de conduta, que a TV está apta a promover. A qualidade da televisão pode estar também no 

seu poder de mobilizar participação e comoção nacional em torno de temas de interesse 

coletivo, como as eleições, por exemplo. Porém, a qualidade pode estar na diversidade. A 

melhor televisão será aquela que abrirá oportunidades para as experiências diferenciadas, 

correndo o risco de com isso reduzir a audiência. 

 

É tempo, pois, de promover uma retrospectiva e tentar redescobrir essa arte 
negligenciada. É tempo de resgatar a inteligência, a criatividade, o espírito crítico e 
tudo isso que tem ficado reprimido na maioria das abordagens tradicionais, mas que 
não é, como muitos podem pensar, uma tendência recente na história da televisão, 
ou um privilégio restrito a algumas televisões públicas ou canais de cabo (pagos) 
(MACHADO, 2000, p.21).   

 

Mas, a TV é criticada quando privilegia certas notícias em detrimento de outras, 

deixando de lado assuntos considerados importantes ou quando ela transmite certas opiniões 

excluindo outras. Essa exclusão, às vezes, é corrigida em outros programas que não são 

jornalísticos, como as telenovelas, que cada vez mais têm se aproximado da verossimilhança e 

abordado temas que os telejornais deixaram passar. A telenovela e o telejornalismo dividem o 

discurso da realidade, seguidamente chegando a trocar de papéis. Há algumas matérias 

jornalísticas que mais parecem ficção e novelas que retratam a realidade, como assuntos que 

eram considerados tabus no noticiário e que a telenovela abriu para discussão. A ficção 

funciona como solução para problemas reais e que depois passam a vigorar na demagogia 

política. Pois, no Brasil, como se faz ficção também se faz política para as massas. A televisão 

vive como um organismo que fabrica e difunde informação e espetáculos para o consumo. Ela 
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reescreve sua história dia-a-dia, mesclando jornalismo e ficção, mostrando como e quando a 

real história acontece. A história acontece e se reproduz na TV (BUCCI, 2004).   

Sempre haverá diálogos e influências recíprocas entre o que aparece na TV e a 

realidade, sem significar que esse diálogo seja premeditado ou decisivo. Não conseguir 

impedir a queda da ditadura, derrubar a campanha das Diretas Já e não impedir a reeleição do 

presidente Lula provam que a televisão não tem poder tão absoluto frente ao telespectador, 

que ainda sabe o que é melhor para ele e para a nação (BUCCI, 2004). 

 

2.1 QUESTÕES HISTÓRICAS 

 

Nestes cinqüenta e seis anos de história, a televisão brasileira acumulou um repertório 

denso e amplo de grandes obras e pode ser incluída entre os fenômenos culturais mais 

importantes de nosso tempo. Inaugurada no Brasil em 18 de setembro de 1950, a TV foi 

crescendo rapidamente. Em 1964, já existiam 34 estações de TV e 1,8 milhões de aparelhos 

receptores no Brasil. Em 1978, o número subiu para 15 milhões de aparelhos, que em 1987 

chegaram a 31 milhões, sendo 12,5 destes em cores. Em 2001, 40 milhões de aparelhos de TV 

faziam parte do cotidiano dos brasileiros. Segundo Bucci (2004), o crescimento acelerado da 

TV pode ser explicado pelo fato da modernidade da TV suprir o atraso da vida real, tanto em 

liberdade como na distribuição de riquezas. “A televisão compensou a falta de modernidade 

da vida social e política” (BUCCI, 2004, p.224).  

A indústria televisiva começou centrada no Rio de Janeiro e em São Paulo, os dois 

maiores mercados de produção e consumo de televisão. Depois se expandindo para todos os 

estados, a televisão vem produzindo um imaginário nos telespectadores, principalmente por 

meio das telenovelas e dos noticiários. Os telejornais de abrangência nacional têm gerado 

conseqüências na política, na economia e nas relações sociais dos brasileiros. Segundo Priolli 

(2000), a TV nasceu local e permaneceu assim por vinte anos. Antes de ver o Brasil das redes, 

o telespectador viu primeiro na TV a sua terra natal e sua região. De 1950, com a inauguração 

da TV Tupi, até 1960, quando chegou a tecnologia do videoteipe, a televisão existia apenas 

próxima às antenas de transmissão. Cada estação de TV era responsável pela sua própria 

programação. O videoteipe chegou em 1960, vindo dos EUA, para resolver o problema de 

registro de imagens e com a missão de cobrir a inauguração da nova capital, Brasília, que 

ficava longe do eixo Rio-São Paulo e estava impossibilitada de um televisionamento direto. 

Com o aparelho, era possível gravar as imagens, enviá-las por avião e transmiti-las 

posteriormente. 
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Em 1969, cumprindo parte do projeto político de “integração nacional”, o governo 

militar inaugurou a rede básica de microondas, interligando as regiões do país por sistemas de 

telefonia e transmissão de TV, rádio e dados. As microondas permitiam a transmissão dos 

programas ao vivo para muitas cidades, tornando obsoleto o envio de fitas por avião. Em 

1985, os satélites Brasilsat cobriam todo o território brasileiro. Isso gerou a necessidade de 

fidelidade entre as emissoras, o que era inexistente até então, e criou-se um sistema rígido 

entre as redes centralizadas de TV. As estações regionais só poderiam tornar-se afiliadas das 

grandes redes se exibissem os programas adquiridos da geradora da programação, que eram 

poucas empresas, como Tupi, Globo, Bandeirantes e Record (PRIOLLI, 2000).  

A TV brasileira só conheceu sua real força na ditadura militar, quando em 1970, o 

governo lhe confiou a missão de integrar a nação desfragmentada. Assim, o Estado também se 

apresentava como preocupado com as políticas de segurança e desenvolvimento. Essa 

parceria entre TV e Estado deu um tom oficial ao telejornalismo. O Estado precisava de um 

produto de uma emissora privada representando a sociedade civil, assim houve a troca, a TV 

promovendo a ditadura para a massa e a ditadura financiando as modernidades que estavam 

sendo inventadas para a TV (BUCCI, 2000).   

Segundo Verón (2003), a TV dessa época era produzida para mostrar o mundo 

exterior, construindo o mundo a partir da localização nacional. Então, sob o regime de 

monopólio do Estado na Europa ou sob o regime de propriedade privada nas Américas, a TV 

teve o mesmo papel. Nos dois casos, o interpretante central é o Estado-nação, num sentido 

político e cultural. Neste ideário, o território brasileiro precisava estar sob o controle de um 

veículo de comunicação abrangente, onipresente, forte e unificador: a televisão. Por outro 

lado, o Estado garantiria a infra-estrutura para as telecomunicações. Por isso, a criação da 

Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações, nos anos 60, com a condição da TV 

unificar, no plano imaginário, o povo brasileiro. “Não fosse essa estratégia dos governos 

militares, o Brasil não teria a televisão que tem. A TV no Brasil é produto de poucas 

estratégias nacionais que deram certo” (BUCCI, 2004, p.222). 

O projeto do governo militar de integrar o povo imaginariamente teve sucesso graças à 

televisão. O modelo de rede que servia ao Estado teve êxito em 1970, quando a televisão 

conseguiu unir o país afetivamente, mesmo em uma época de ditadura. Esse movimento fez 

com que todo o país compartilhasse, pela TV, uma imagem do Brasil único e de suas 

características, que eram construídas apenas pelo Sudeste, ou seja, um número muito pequeno 

de pessoas. A difusão de expressões, gírias e inflexões típicas da linguagem do carioca, o 

sotaque e a mentalidade paulista entraram em todo o país alterando costumes. A “identidade 
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nacional” passou a ser construída pelo ponto de vista de paulistas e cariocas, formando um 

centro avançado e dinâmico, o eixo Rio-São Paulo, contrastando com a periferia atrasada e 

provinciana (PRIOLLI, 2000).  

Segundo Bucci (2004), foram as novelas as responsáveis por o brasileiro adquirir o 

hábito de ver TV. Nos anos 1970 e 1980, as novelas prendiam mais de 70% dos 

telespectadores. Elas ensinaram as mulheres de classe média a se vestir, a mobiliar a casa e a 

educar os filhos.  A grade de programação da Globo era baseada em telenovelas, encaixando o 

telejornalismo entre elas. Os telejornais eram a factualidade no meio da ficção, que vinha 

depois para amenizar as notícias desagradáveis que eram transmitidas pelo telejornal. Assim, 

entre duas telenovelas, nasceu o Jornal Nacional, em 1969, e se mantém na programação até 

hoje desta maneira  

Conforme o livro “Jornal Nacional: A notícia faz história”, foi a partir de 1972 que as 

imagens televisivas puderam ser vistas com cor. A primeira transmissão colorida ocorreu em 

rede nacional, via Embratel, registrando a Festa da Uva, em Caxias do Sul, no Rio Grande do 

Sul. A transmissão da Festa da Uva foi uma imposição do Ministro das Comunicações, 

Higino Corsetti. A televisão colorida significava progresso para os militares, que queriam 

transparecer que o governo ditatorial estava dando certo. 

 

2.2 O PODER DA TELEVISÃO 

 

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. Segundo ele, 

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

da realidade social. Os meios de comunicação de massa são a principal ligação entre o que 

acontece no mundo e as imagens desses acontecimentos em nossas mentes.   

Dentro dos mass mídia, encontra-se a televisão, considerada o maior exemplo de 

comunicação de massa, por sua abrangência e função social. É um veículo que fascina, pois 

ajuda milhões de indivíduos a se distrair e compreender melhor o mundo, se tornando 

indispensável no cotidiano das pessoas. Mas, a TV não é perfeita, visto que deixa muitos 

assuntos de fora ou dá versões equivocadas a outros (WOLTON, 2003).  

  A televisão tem a característica de atrair um público de massa, mesmo que para 

produtos difíceis e sofisticados. A audiência mesmo quando baixa, significa milhões de 

telespectadores e, portanto, superior a audiência massiva de outros meios. Como qualquer 
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veículo de comunicação de massa, a TV tem importância política e social. Ela obriga a 

conhecer o interesse do outro, tendo como atividade atender ao individual e ao coletivo. O 

telespectador, por suas escolhas, torna-se o melhor programador.  

 
Os programas de TV são para milhões de telespectadores a única aventura da 
semana e para milhões de indivíduos a única companhia dentro de casa. Nos 
sentidos literal e figurado. Isso cria obrigações além das regras do mercado e da 
fascinação pelas novas tecnologias (WOLTON, 2003, p. 74). 
 
 

A TV facilita o acesso à cultura e ao mesmo tempo diverte e distrai o telespectador. 

Há pesquisas que garantem que milhões de brasileiros respondem ao “boa noite” dado ao final 

dos telejornais, isso comprova que, muitas vezes, a televisão é a única companhia que a 

pessoa tem dentro de casa e responde como se fosse um diálogo. Outro exemplo forte de que 

as pessoas têm a TV como companhia e entretenimento são as telenovelas. Muitos brasileiros 

deixam de ter um lazer, como sair com os amigos ou fazer outra atividade fora de casa no 

horário da novela, para não perder o capítulo do dia.  

Nos grandes países industrializados, a TV foi a unificadora coletiva na passagem para 

a sociedade de consumo, servindo de civilizadora nacional. Bucci (2004) diz que no Brasil, a 

TV também uniu e igualou o país que é feito de contrastes, conflitos e violência. Sem a 

televisão, o Brasil não se reconheceria. O veículo se tornou tão importante que hoje a 

sociedade acredita que o que está fora deste meio não existe, como se o que não apareceu na 

TV não aconteceu de fato. “A TV surgiu para atender a pressa e a exigência furiosa de 

informações completas e instantâneas” (BUCCI, 2004, p.29). A função da TV é proporcionar 

novos campos de visão, abrindo horizontes. Bucci (2004) diz que a televisão se tornou, na 

década de 1960, o discurso que identifica o Brasil. 

 

Se tirássemos a TV de dentro do Brasil, o Brasil desapareceria. Pode se dizer que a 
TV ajuda a dar o formato da nossa democracia. Sem a televisão a integração 
nacional, pretendida pelo governo militar jamais teria se cumprido. Aquele lugar 
que a TV nos põe é um lugar de emergência global. Antes, o cidadão do país via a 
tela e ali se reconhecia e hoje ele se reconhece integrante e integrado num novo 
âmbito imaginário que suplanta aquele primeiro espaço público nacional. Esse 
lugar não se resume ao que está na tela, mas se completa quando sua luminescência 
banha os olhos do telespectador (BUCCI, 2004, p.33). 

 

  Segundo Bucci (2000), a televisão no Brasil se confunde com o poder político. Com 

a característica de mostrar a auto-imagem do brasileiro, a TV ajudou a organizar a sociedade, 

inclusive nos parâmetros internacionais, como a necessidade da imagem para informar, a 

mudança do discurso político para videoclipe, o crescimento da sociedade do espetáculo. Mas, 
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apesar de importar características do mundo todo, a TV brasileira desenvolveu elementos 

próprios, como realizar o trabalho de integrar o país. 

Segundo Machado (2000), o televisor é o meio hegemônico da segunda metade do 

século XX, capaz de modificar o funcionamento das sociedades contemporâneas. O veículo 

tem influência na modificação de sistemas políticos e econômicos e na moldura das 

formações sociais. Mas, desde a sua difusão, depois da Segunda Guerra Mundial, a TV 

continua desconhecida. Todos falam de televisão sem saber exatamente sobre o que estão 

falando. Nogueira (1988), diz que a função da TV não é formar, mas informar opiniões. Em 

um fato polêmico, o papel da TV é refletir e veicular grande fluxo de informações, mas nunca 

opinar. Sua função é expor a polêmica e deixar que o telespectador decida a versão que mais o 

convence. Ela deve veicular diversas opiniões sobre os episódios que apresenta, os prós e os 

contras, os dois lados, sendo assim imparcial. 

Bucci (2000) atribui a importância da televisão às taxas de analfabetismo e de 

subdesenvolvimento. O veículo tem mais influência em pessoas de classes baixas do que nas 

de classe alta. No Brasil, bem mais que nos países europeus ou nos EUA, a TV é um hábito 

muito mais cultivado, uma referência constante de veículo de poder. Foi a televisão que criou 

a auto-imagem do brasileiro a partir de 1970. Kehl (2004) acredita que o meio televisivo 

interfere nas formas como se organizam a comunicação e os vínculos sociais. A autora diz 

que por a TV estar presente no cotidiano de milhões de pessoas ajuda a produzir novas formas 

de sociabilidade. A cultura de massa tem formação predominante na sociedade brasileira, 

principalmente por causa da imagem. 

O Brasil que fica fora da TV perde a legitimidade no espaço público, como se fosse 

menos importante, menos verdadeiro. Este jeito que a TV inventou de ver o país influenciou o 

modo de olhar dos cidadãos. Os políticos que querem chamar a atenção do público tiveram 

que conquistar um espaço na TV. Eles tiveram de começar a “criar fatos” para ganharem 

visibilidade e assim, despertar o interesse da opinião pública. Porém, ao contrário do que 

muitos pensam, a TV não impõe, não condiciona diretamente, ela apenas regula e ordena 

hábitos. 

 

A TV não determina o que cada um vai fazer, ou vai pensar, não há um cérebro 
maquiavélico por trás de cada emissora procurando doutrinar a massa acrítica 
(embora existam tentativas nessa direção, não são elas que produzem o sucesso na 
condução de uma emissora ou de uma rede); a massa de telespectadores não 
obedece irrefletidamente o que vê na tela. O que acontece é que a televisão se 
apresenta com os mecanismos necessários para integrar expectativas diversas e 
dispersas, os desejos e as insatisfações difusas (BUCCI, 2000, p.12).  
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A televisão tem o poder de recondicionar a memória nacional, principalmente com 

imagens de arquivos. Um exemplo disso foi quando Lula ganhou as eleições, em 2002. Sua 

primeira entrevista como presidente eleito foi para o Fantástico. A revista eletrônica da Rede 

Globo deste dia trouxe imagens que nunca tinham aparecido na TV, como as cenas do ABC 

paulista, em 1980, com greves, prisões, passeatas e protestos. Nesta ocasião, o Fantástico 

mostrou a História que a TV omitiu, na época, em seus noticiários (BUCCI, 2004). 

Segundo Neto e Verón (2003), a TV se tornou parte lógica dos processos eleitorais. A 

construção das estratégias eleitorais depende da mídia, tentando apagar a diferença entre 

espaço político e midiático e ajudando os políticos a fazer política, no momento em que os 

auxilia para falar com as pessoas e formar alianças. As eleições são regidas por estratégias 

que encontram no construto televisivo sua principal referência. A TV absorve as figuras do 

campo político que expressam o cotidiano não midiatizado e criam o “fazer político 

midiático”. A partir da televisão os atores políticos passam a operar com a lógica das mídias, 

mudando os discursos televisivos e publicitários. 

 

2.3 A IMAGEM 

 

A televisão tornou-se, desde o pós-guerra até hoje, um emissor de imagens onipresente 

a ponto de ocupar o imaginário do telespectador. Para Wolton (2003), a TV não é apenas um 

grupo de imagens produzidas e difundidas, são imagens recebidas em domicílios, com função 

essencial de informar, distrair e educar. Imagens impactantes se tornam inesquecíveis e 

acabam gerando laços sociais, inclusive na política.  

Rezende (2000) explica que a imagem no telejornalismo tem uma função primordial 

na codificação das notícias e a palavra serve de complemento e suporte para a informação 

visual. Por trabalhar com som e imagem, o jornalista deve estar preparado para fazer o 

“casamento” dos dois, sem estar apenas descrevendo as imagens que o telespectador está 

assistindo. 

Verón (2003) analisa o “olhar” no telejornal, que segundo ele, deve se dar através dos 

“olhos nos olhos”, o aspecto fundamental da televisão. As pessoas que não olham para a 

câmera buscam passar mais realidade, como os atores na hora da criação ou os participantes 

de um debate. O olhar para a câmera, na televisão, associa-se a outra verdade, que mostra ao 

espectador que se está falando diretamente para ele.  
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Segundo Bucci (2004), a imagem pode ser posta pelo desejo e tiraniza o espaço 

público, tornando os olhos do público uma mercadoria. Machado (2000), explica que a 

imagem de televisão é “mosaicada”, pois a tela pequena e de baixa definição favorece uma 

mensagem incompleta e fria, mas com uma recepção intensa e participante. Por isso, a 

televisão proporciona uma experiência profunda, que não é obtida por nenhum outro meio.  

A TV produz tecnicamente a realidade social, mesmo que superficialmente, e reproduz 

a História, a arte e os próprios fatos. O entretenimento é feito de passado e presente. E o 

jornalismo também. Há casos que ganham destaques em telejornais por causa das imagens 

chocantes, que garantem boa audiência. Crimes acontecem todo o dia, mas apenas são 

noticiados os que apresentam imagens de impacto. Vivemos num tempo em que a imagem é 

que dá o critério do que é notícia, em que a história é contatada por imagens de TV. No 

Brasil, a cidadania passa pelo acesso ao olhar do público (BUCCI, 2004). 

A certeza de que se existe não vem da capacidade de pensar, mas da identificação de 

uma imagem corporal. Antes de pensar, o sujeito já sabe que existe, a partir de como ele é 

olhado. O que garante “eu sou” é a sua visibilidade para os outros. Conforme Kehl (2004), o 

público que mais assiste TV e que mais fez com que o veículo alcançasse o sucesso que tem 

hoje é a classe C brasileira.  O público de TV foi conquistado fácil e rapidamente, 

principalmente por causa das imagens, um atrativo que serve de diferencial em relação ao 

rádio, por exemplo. 

 

No espaço de ligação entre o público e o privado, na fronteira entre a vida íntima e 
o poder o sujeito é tentado a “aparecer”, exibir o brilho fálico da imagem que 
atesta: “eu sou” (porque o Outro me vê). Existir é antes de mais nada apresentar a 
própria imagem para o Outro. O que equivale a dizer, para um adulto que já tenha 
ultrapassado a fronteira dos complexos familiares, que existir é apresentar a própria 
imagem no espaço público. É no espaço público que o sujeito atesta que sua 
existência faz alguma diferença (KEHL, 2004, p.150). 
 
 

De acordo com Kehl (2004), os homens que não são públicos na sociedade de massa 

se identificam com algum líder, alguém que represente os seus ideais e tenha a visibilidade 

que ele não tem. O sujeito que participa da massa se torna menos visível, por isso precisa se 

identificar com alguém que tenha visibilidade. O prazer de ser visível se consegue através da 

imagem do líder, que o sujeito assume como sua visibilidade, por identificação. Um líder de 

massa busca atingir a todos como se fosse uma pessoa só, tentando eliminar quaisquer 

ambigüidades e mediações. O líder elabora um discurso que simbolize aspectos reais, sua 

palavra tem efeito de imagem, com o objetivo das pessoas se identificarem. 
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A visibilidade dos homens no espaço público depende da ação política. A ética política 

diz que a visibilidade no espaço público responsabiliza os sujeitos pelos efeitos de seus atos 

neste espaço. O espaço público e a visibilidade dos sujeitos na ação política são mais claros 

nas democracias clássicas, que originaram as outras democracias (KEHL, 2004). Segundo 

Bucci (2004), outra alternativa de visibilidade é divulgar trabalhos voluntários e de 

solidariedade, passando a imagem de político bondoso e preocupado com os problemas 

sociais. Esta solidariedade posta como imagem que reforça outras imagens existe como um 

argumento para compra de produtos e delegação do poder, pelo voto. Essa solidariedade 

mercadológica valoriza marcas, pessoas, empresas, governos e produtos. A solidariedade 

posta desta maneira exibicionista é um fator de lucro ou de proteção contra prejuízos 

econômicos e de imagem. Essa solidariedade não precisa ser vivenciada, mas precisa ser 

vista, exibida. Solidariedade virou investimento, principalmente para políticos que querem 

“mostrar trabalho”. Virou uma solidariedade de mercado, não sendo tão importante pelo 

beneficio social que produz, mas à capacidade de dar valor a alguém. Bucci (2004) diz que a 

visibilidade social está muito ligada à televisão e que para as coisas serem tomadas como 

realidade, elas precisam aparecer na TV. Isso faz da TV uma excelência do espaço público. A 

ficção e o jornalismo serviram para a instauração deste espaço público.  

 

 2.4 A ESPETACULARIZAÇÃO 

 

O telespectador atribui à televisão o poder dela tudo mostrar e dele tudo ver. Isto vem 

provocando alterações entre o que é público e o que é privado. Hoje, não há mais diferença 

entre o que se faz no âmbito privado, que não se pode mostrar na TV do que pode ser 

veiculado na tela. Esse fato se dá por vivermos em uma sociedade regulada majoritariamente 

pelo espetáculo. Nessa sociedade, o impacto midiático dos fatos é mais importante que seu 

papel na história ou até mesmo suas conseqüências políticas (DEBORD apud KEHL,2004, 

p.142). 

Segundo Kehl (2004) a sociedade do espetáculo privatizou os espaços onde 

circulavam idéias, novidades políticas, novos discursos e novos sentidos para a existência e 

publicou o que antes era privatizado, como a vida comum. Assim, cresceu a indústria da 

imagem que amplia ao alcance de todos os sujeitos o que é de interesse privado. As 

estratégias de poder e dominação se apagam na sociedade do espetáculo. A visibilidade 

política se desloca das decisões para as imagens que se adequam ao espetáculo dos telejornais. 
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Segundo Morin (1997), foi na década de 30 que a cultura de massa passou a fazer 

parte do setor informativo, inserindo o espetáculo nos noticiários. Temas como violência, 

guerra, crime, homicídio, amor, aventura e vida privada ganharam grande espaço nos meios 

de comunicação. O que conquista as massas é a inclusão de elementos da vida social no 

universo imaginário do espetáculo, porém o espetáculo não é obrigado a ser fiel à realidade 

social. Essa inversão do que é real e o que é imaginário acaba confundindo o telespectador. 

Fatos particulares da vida doméstica acabam se tornando públicos pela televisão e, muitas 

vezes, as pessoas se submetem ao ridículo expondo seus problemas e realidades da vida 

privada. Programas como o Brasil Urgente da TV Bandeirantes e Linha Direta da Rede Globo 

são exemplos do sucesso de programas de espetacularização da sociedade.  

Debord apud Kehl (2004) diz que o espetáculo oculta o que não pode ser 

compreendido na linguagem das imagens, do que depende da simbolização do pensamento e 

dos discursos. Assim, o espetáculo organiza a ignorância dos acontecimentos e o 

esquecimento do que pode vir a ser conhecido. Para Hagen (2004), o show dentro do 

jornalismo pode ser mais que um simples modismo na TV brasileira. Produções voltadas para 

fofocas, desgraças, tragédias e condutas diferentes da dominante têm sido acolhidas pelo 

grande público e tiram o espaço da informação, teatralizando a realidade e aproximando os 

programas, que eram para ser jornalísticos, com a ficção. Com o foco voltado para o 

entretenimento, esse tipo de programa concorre com a audiência dos telejornais.  

Os programas de ficção ou espetáculos são programas que o telespectador aceita 

considerar como verdadeiro, gerando uma construção fantástica. Verón (2003) classifica 

como “aberrante” o comportamento de alguém que confunde ficção com realidade. “Os 

programas de informação têm uma importância política, enquanto os programas de ficção têm 

importância cultural” (ECO apud VERÓN, 2003, p. 16).  

Segundo Hagen (2004), a criação de personagens-espetáculo cria uma personalidade 

imagética forte, que gera uma empatia com o público. Expressar-se de forma exagerada, 

aparecendo mais que a notícia e repreendendo a produção e técnicos no ar, ampliando seu 

poder imagético é uma tendência que não acontece apenas em programas criados para este 

fim, mas já entrou nos telejornais tradicionais. O jornalismo-espetáculo vem ocupando um 

espaço cada vez maior no telejornalismo. Porém quando retratados de forma imparcial, 

credível e objetiva ganham importância no fazer jornalístico. No jornalismo espetacularizado 

criam-se objetos-imagens, onde as pessoas buscam tocá-los e criar uma conexão com eles. 

Entre alguns elementos de espetacularização no Jornal Nacional está a popularidade dos 

apresentadores Fátima Bernardes e William Bonner. Os apresentadores são tratados como 
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estrelas na vida real, o que pode associar a apresentação do telejornal com a apresentação de 

um show (HAGEN, 2004). 

Kehl (2004) diz que na sociedade do espetáculo o espaço da política é substituído pelo 

show e pela publicidade. A fama é mais importante que a cidadania, a exibição produz mais 

efeitos sobre o laço social do que a participação ativa nos assuntos da comunidade. Não se 

importar com os assuntos de interesse público, traz um excesso de publicidade e de detalhes 

insignificantes da vida privada. Segundo a autora, a sociedade do espetáculo não deixa de ser 

a sociedade de massa, porém em estágio avançado. A expansão da televisão como o mais 

avançado meio de comunicação e difusão de imagens e sua acumulação de capital, 

desenvolveu uma visibilidade paralela à política, sua concorrente no poder. A indústria do 

espetáculo é capaz de provocar sonhos nas pessoas, o que gera desejos como o de serem 

famosos, por exemplo. A TV espelha o espectador cativo que está sempre a espera do 

espetáculo. 

Para Bucci (2004), a televisão substituiu o espaço público pelo espaço do espetáculo, 

que é o entretenimento das massas. Kehl (2004) pensa que a substituição do espaço público 

pelo espaço da visibilidade televisiva, na qual as imagens têm importância vitalícia, criou uma 

articulação entre jornalismo, entretenimento e publicidade, numa seqüência de imagens 

regidas pela concorrência comercial e não pelo que a imagem pode representar.  

 
Na sociedade do espetáculo, toda a imagem, mesmo a imagem jornalística, mesmo 
a informação mais essencial para a sociedade, tem o caráter de mercadoria, e todo 
reconhecimento se reduz à dimensão do aparecimento. O imperativo da novidade, 
ao apagar a história dos acontecimentos e os jogos de força e de interesse que os 
determinam, não produz o novo: produz a repetição renovada do mesmo (KEHL, 
2004, p.156).  

 

Para Kehl (2004), a visibilidade, na sociedade do espetáculo, depende da aparição da 

imagem corporal para o outro, imaginariamente representado pela televisão. A televisão hoje 

ocupa a esfera pública. A sociedade do espetáculo se encontra no espaço doméstico, onde esta 

sociedade impera. Na esfera da política muitos candidatos a cargos públicos fazem proveito 

desta espetacularização na TV. Ao mostrar suas vidas íntimas, passando a imagem de pessoas 

comuns eles fazem com que as pessoas se identifiquem com suas trajetórias de vida e essa 

identificação pode vir a se refletir nas urnas. A política se adequou à sociedade do espetáculo 

e também se tornou um campo espetacularizado. São exemplos disso a mudança nos discursos 

políticos feitos na TV, a vitória de Fernando Collor de Melo, nas eleições presidências de 

1989, onde era retratado pela mídia como um astro e a adequação de Lula à mídia, na 

campanha de 2002, quando mudou o discurso radical e aderiu à estratégia de não atacar os 
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outros candidatos, ao entender que o povo não estava gostando desta tática, além da freqüente 

aparição dos candidatos na mídia.  

Mesmo fazendo um telejornalismo convencional, O Jornal Nacional não escapou da 

proliferação do sensacionalismo nos telejornais na década de 1990. Perdendo audiência para o 

Aqui e Agora, programa do SBT, que noticiava homicídios, seqüestros e usava atores para 

aumentar a dramaticidade dos fatos, o JN viu-se obrigado a abrir espaços para assuntos 

policiais. Bucci (2004) conta que as cenas de agressão policial contra cidadãos comuns, 

mostradas em várias edições do Jornal Nacional, abriram um vazio no discurso jornalístico. 

Os policiais que eram heróis se transformaram em vilões nas matérias retratadas pelo 

telejornal. 

 Hagen (2004) diz que o JN foi contaminado pelo espetáculo, seguindo todos os outros 

produtos televisivos, porém foi o mais sutil deles. Essa decisão da emissora ajudou a criar o 

“padrão Globo de qualidade”, que busca a isenção, imparcialidade e veracidade. Essa 

característica, que por muitos anos esteve restrita a Rede Globo, perdeu espaço quando outras 

redes de TV adquiriram equipamentos tão bons como os que a Globo tinha, contrariando a 

idéia de emissora de que competência técnica era sinônimo de isenção e credibilidade. 

 

2.5 O TELEJORNALISMO BRASILEIRO 

 

O telejornalismo no Brasil nasceu junto com a TV, em 1950, na TV Tupi, em São 

Paulo, que inicialmente usava a programação pronta de uma agência de publicidade e 

colocava no ar. O conteúdo era composto por assuntos internacionais, fornecidos pelas 

agências de filmes UPI e CBS. No início, o telejornalismo era feito para os homens; às 

mulheres cabiam os programas feitos para donas de casa. Os telejornais eram feitos com um 

locutor lendo as notícias sobre um fundo neutro, seguindo ainda a linguagem radiofônica. 

Nesta fase inicial eram pouco exploradas as duplas de locutores. Mulheres ou casais 

apresentando telejornal, como é comum de se ver hoje, não era prática cogitada na época 

(HAGEN, 2004).  

Segundo Nogueira (1988), em 1950, o telejornalismo político era trabalhado em cima 

da técnica e da estética, deixando a imparcialidade de lado, pois a única fonte que se tinha era 

o Estado, que era uma fonte suspeita. O Jornal Nacional, por exemplo, na época da ditadura, 

noticiava greves, quebra-quebra e quedas de governo de todo o mundo, mas notícias assim do 

Brasil não podiam ser veiculadas pelo jornal, pois a censura não permitia. Isso fazia com que 

o brasileiro acreditasse que essas tragédias só aconteciam fora do Brasil, dando a impressão 



 23

de que um governo ditatorial era benéfico para o país. Nogueira (1988) acredita que o jornal 

deve ser dividido em editorias que informem as coisas ruins, mas também as coisas boas que 

acontecem no mundo. 

 
Com a violência e o impacto do veículo se nos restringirmos à realidade pura da 
vida faremos as pessoas chorarem todo dia. A TV é poderosa demais para que não 
se faça uma dosagem, um equilíbrio dos assuntos que estejam mais próximos do 
interesse do telespectador. Uma das preocupações é aliviar os nossos telejornais da 
carga negativa de assuntos pesados. Não nos agrada contribuir para agravar o clima 
de baixo astral dos brasileiros (NOGUEIRA, 1988, p.89).  

 

Bucci (2004) diz que a ética jornalística deve preferir a busca pela verdade factual, 

objetividade, transparência, independência editorial e equilíbrio. Por ter estes itens como 

deveres profissionais e éticos é que o autor afirma que o telejornalismo no Brasil não tem se 

esforçado em busca da verdade. Porém, o autor reconhece que há exceções, como as 

emissoras de TVs públicas, que se desencontram das grandes redes comerciais. Segundo 

Bucci (2004), a época em que vivemos é a época da ética pelo avesso, que já se tornou 

normativa, porque estamos subordinados à ética da violência, do lucro, da exclusão e do 

espetáculo. 

Há momentos ou coberturas de excelência jornalística mesmo nas redes comerciais, 
mas não constituem a regra. O negócio do telejornalismo não é jornalismo. Seu 
negócio é outro. Seu negócio não é sequer a veiculação de conteúdos. As grandes 
redes de televisão aberta têm como negócio a atração dos olhares da massa para 
depois vendê-los aos anunciantes. E esse negócio impõe uma ética estranha à velha 
ética jornalística. Eventualmente, o telejornalismo pode até se alimentar da busca 
da verdade, mas não tem aí sua deontologia. Verdade e mentira deixam de ser uma 
questão central (BUCCI, 2004, p.130).  
 

Para Bucci (2004), o jornalismo, antes de ser um ofício de mercado, é uma ética. Ética 

esta instaurada na idéia de que o poder vem do povo e que o público tem o direito de saber o 

que acontece. Segundo o autor, essa é a função pública do jornalismo. O jornalismo deve ter 

uma comunicação voltada para a informação, para a formação e educação do povo e da 

cidadania. Ele deve mediar o espaço público como veículo de argumentos. O jornalismo é 

fundamentado por um direito político e por uma conquista histórica. Ele não foi instaurado 

por nenhum mercado e a empresa privada não pode dispensar a realização do jornalismo. A 

garantia do direito à informação e à liberdade de expressão, que são garantias éticas, morais e 

jurídicas é essencial para o jornalismo (BUCCI, 2004). 

Segundo Bucci (2004), faz uns vinte anos que está acontecendo a fusão do jornalismo 

com o entretenimento. Com isso, o jornalismo passou a obedecer a uma ética de mercado, 

trabalhando menos para os direitos e mais para o consumo e para a extração do olhar. 

Atualmente, o jornalismo está competindo com os programas de ficção. “A ética do 
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telejornalismo não é mais presidida pela verdade, mas pelo imperativo de extrair o olhar” 

(BUCCI, 2004, p.138). De acordo com Hagen (2004) o jornalismo nasceu para ser o espelho 

da realidade, porém, essa idéia despedaçou-se com o tempo. Com a quebra do espelho da 

reflexão o jornalismo precisa empreender um processo de construção de sentidos que ajude a 

compreender o espaço e o tempo em que se expressa. 

Bucci (2004) atribui ao jornalismo a função de narrar a aventura humana, no momento 

em que ela acontece. Jornalismo é um discurso de um sujeito sobre um outro sujeito, que é a 

fonte ou o personagem, para um terceiro sujeito, que é o público. A objetividade jornalística é 

estabelecer entendimentos entres estes sujeitos. Segundo ele, há quem não acredite na 

possibilidade de ser objetivo, porém, isso é inadmissível. A objetividade jornalística deve 

transparecer na mais pura, exata e impessoal descrição do fato noticiado. Bucci (2004) diz que 

a objetividade no jornalismo atualmente encontra-se dividida por causa dos meios de 

comunicação de massa.  

Dois aspectos desse processo de esgarçamento da objetividade e da verdade no 
jornalismo com o advento da comunicação de massa: a produção do público 
enquanto massa e o entrelaçamento do relato factual às técnicas de ficção, quer 
dizer, a fusão da reportagem com o entretenimento. À medida que o público se 
revela ele mesmo mercadoria, passível de ser vendido ao anunciante, o que será 
decisivo para a transformação do jornalismo em indústria, os meios de 
comunicação se dedicam mais e mais a ampliar seu público, não mais como 
cidadãos reunidos, mas como consumidores anônimos, dispersos de si, mas 
compactados enquanto massa (BUCCI, 2004, p.136). 

 

De acordo com Bucci (2004), o bom jornalismo deve conter um relato equilibrado e 

eqüidistante. Mas sob uma ditadura é impossível manter esse equilíbrio, podendo se tornar 

falsificação e mascarando a impostura. O autor defende que entre a tirania e a democracia, 

ocorre a exceção: aí o jornalismo não pode ser neutro, neste caso ele tem o dever de defender 

a democracia, assumindo a defesa de Estado de Direito. O jornalismo só se torna prática 

social dentro da democracia ou lutando por ela, assumindo o partido da liberdade.  

  

2.6 A REDE GLOBO E O JORNAL NACIONAL 

 

A Rede Globo de Televisão nasceu em 1965 e se tornou nas décadas de 80 e 90 uma 

presença constante na vida dos brasileiros. No final de 1980, se tornou uma das cinco maiores 

redes de televisão privada no mundo. A emissora esteve presente em vários episódios da 

história política brasileira. A rede complexa tem dimensões de alcance no mundo da cultura e 

no espaço público. 
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Financiada pelo governo federal, na época da ditadura, A Globo se tornou a preferida 

dos governantes, principalmente, por motivos políticos, pelos quais a emissora aderiu ao 

autoritarismo, mas também pela competência artística e empresarial, assim como os valores 

ideológicos. Foi a Globo que impôs o modelo brasileiro de televisão: informar, entreter, 

pacificar onde há tensões e unir onde há desigualdades (BUCCI, 2004).   

Segundo Bucci (2004), a Globo também já fez campanhas antidemocratas, como a que 

se posicionou contra as greves do ABC, em 1970, a da cobertura das eleições, de 1989, que, 

segundo o autor, elegeu Fernando Collor, e as campanhas promocionais que louvavam a 

ditadura militar. Essas campanhas aconteceram sob o que se definia bom jornalismo, e as 

informações foram veiculadas como isentas. 

 
Sem o apoio do regime militar, que elegeu a Globo como favorita, talvez não 
tivéssemos no Brasil o “padrão Globo de qualidade”. Este se desenvolveu como se 
desenvolveu porque estava a salvo de certos mecanismos de mercado. O “padrão de 
qualidade” esteve sempre apoiado em três requisitos: a manutenção de uma 
superioridade técnica em relação à concorrência, a manutenção da superioridade 
econômica, na mesma escala e, por fim, uma certa atribuição tácita de inventariar e 
consolidar os aspectos constitutivos da nacionalidade nas esferas íntima, privada e 
hegemônica. De algum modo, a Globo tem parte – e parte hegemônica – com os 
esforços mais recentes de construção – em frangalhos – de alguma “identidade 
nacional” (BUCCI, 2004, p.229).   
 

A emissora soube elaborar uma linguagem universal, combinando a telenovela com o 

jornalismo, gerando um espaço onde os brasileiros se reconhecem. A Globo ditou o seu 

“padrão de qualidade” passando a intenção de que seu modo de fazer televisão era o que devia 

ser conhecido como bom gosto. Este modelo padrão é o que impera até hoje conservando a 

emissora absoluta no cenário nacional. Este bom enaltece o belo, que é o rico e o bem 

educado, excluindo o pobre e o feio.  Este “padrão de qualidade” era absolutamente 

conservador no campo político e econômico. A prova disso se mostra quando o telejornalismo 

se baseou em fontes do governo e os assuntos contestadores começaram a ser abordados nas 

telenovelas, quando deveria ser o contrário (BUCCI, 2004).  

Com a perda de exclusividade técnica, a Globo foi perdendo também audiência para as 

redes menores, que agora com equipamentos equivalentes podem arriscar no diferente. Mas, 

mesmo com a descentralização das audiências, o Jornal Nacional ainda é o espaço de maior 

venda de publicidade. Hagen (2004) explica que mesmo tendo algumas características de 

espetacularização, o JN continua sendo telejornalismo de referência e seguindo valores 

tradicionais. Mas, mesmo tendo seu foco principal no jornalismo, o telejornal também se 

desloca no tempo e no espaço em busca de audiência e conseqüentemente de lucros. 
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Para Bucci (2004) a Globo organiza, mas também corrompe a democracia no Brasil ao 

espetacularizar os processos decisórios e bloquear o debate democrático. Isso não significa 

que ela tem poder de dominação, pois mesmo quando sonega informações de relevância, 

como fez em 1984, na Campanha das Diretas Já, a emissora não conseguiu cessar o 

movimento. “Nem o poder da TV, nem o poder da Globo são absolutos. Aliás, são mais 

fracos do que normalmente se acredita” (BUCCI, 2004, p.238).   

Geradora de polêmicas, a emissora ainda diverge opiniões. Alguns teóricos a vêem 

como um fator de avanço tecnológico e econômico; no entanto, para outros, ela representa 

atraso político e abuso de poder. A Globo é acusada de interferir em processos eleitorais 

brasileiros, o que vem a ferir a democracia, na qual a liberdade de informação é o que deveria 

imperar. Mesmo assim, a emissora ainda conserva um papel civilizador no Brasil que 

contribui para valorizar a identidade nacional. A Rede Globo tem o poder de centralizar o 

espaço público no Brasil, que é mediado principalmente pela televisão. Esta centralidade se dá 

desde os anos 70, com declínios nos anos 90, quando a emissora perdeu público para as 

concorrentes. O slogan “A gente se vê por aqui”  resume o encontro da Globo com todo o 

povo brasileiro. O “aqui” significa que a emissora está em todo o território brasileiro e que 

estaremos todos nos vendo por “aqui”, todo tempo, como se fora desse “aqui” não houvesse 

vida (BUCCI, 2004).   

O Jornal Nacional (JN) foi o primeiro telejornal em rede no Brasil e conquistou uma 

credibilidade extraordinária nestes anos de transmissão. Ele é transmitido entre 20h10min e 

21h10min pela Rede Globo, ou seja, no horário nobre, o que pode justificar sua grande 

audiência. Em 2004, a audiência do telejornal estava entre 35 e 40 pontos percentuais no 

Ibope, abaixo do que acontecia em 1970 e 1980, quando o telejornal chegou a ter 50 pontos 

percentuais.  Mesmo com essa queda na audiência, o JN sempre buscou um formato único, 

mudando muito pouco desde que iniciou. O telejornal foi pioneiro na integração de notícias de 

todos os estados brasileiros. O JN sempre foi pensado para ser assistido pela família brasileira 

reunida na sala. A televisão era próxima e coloquial, diferente do rádio. Porém, sabemos que 

hoje a dinâmica familiar não é mais a mesma. As residências têm mais de um aparelho de 

televisão, chegando a ter um aparelho por cômodo da casa e a família nem sempre assiste 

junta (HAGEN, 2004). 

No início, o telejornal tinha apenas 15 minutos de duração e era transmitido de 

segunda-feira a sábado, ainda como acontece hoje; porém, atualmente, o jornal fica quase 

uma hora no ar. As edições eram divididas em local, nacional e internacional, com manchetes 

curtas e fortes, lidas por dois apresentadores: Sérgio Chapelin e Cid Moreira. Da mesma 
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maneira como funciona hoje, com os apresentadores Willian Bonner e Fátima Bernardes. O 

formato do telejornal ainda era algo a se adaptar e a equipe teve que desenvolver o conceito 

de noticiário nacional, ainda inexistente na televisão brasileira. As notícias deviam ser de 

interesse de telespectadores de todos os estados do Brasil. Havia a preocupação de não 

superdimensionar uma região em detrimento de outra, mas sim pensar como cada reportagem 

repercutiria em cada estado diferente. A edição do jornal contava com uma matéria popular, 

uma econômica, uma política, uma internacional e uma esportiva, objetivando ser uma síntese 

de jornal impresso. Este ano, na época da campanha eleitoral e também devido ao país estar 

vivendo uma grande crise política, as matérias da editoria de política estão em maior número.   

Segundo o livro “Jornal Nacional: A notícia faz história”, o JN nasceu no período que 

a imprensa mais sofreu a censura da ditadura. Quando o Ato Institucional nº 5 foi decretado, o 

Brasil sofreu a fase mais dura do Regime Militar e os meios de comunicação, a maior pressão 

de todos os tempos. Nesta época, apenas o press-release, ou seja, as notas oficiais podiam ser 

divulgadas e entrevistas eram apenas coletivas. Havia pouca liberdade para ir atrás da 

informação.  

Com a abertura política, que iniciou no governo Geisel e depois seguiu com o 

presidente Figueiredo, foi possível uma reestruturação interna do jornalismo global. A partir 

daí o telejornal exibia matérias de várias regiões, implantando o telejornalismo comunitário e 

intensificando a participação das afiliadas na Central Globo de Jornalismo. Isso aumentou as 

informações, as notícias e as análises para o Jornal Nacional. Na obra “Jornal Nacional: a 

notícia faz história”, Evandro Carlos de Andrade diz que o JN sempre buscou atender ao 

interesse público e ao interesse do público. Para ele, 90% do que era divulgado não mudava a 

vida das pessoas; informações como atos de governo, definição de cobrança de impostos, 

proibições e alteração de preços e salários eram importantes, mas também era preciso atender 

ao “interesse do público” para que este tenha o que comentar depois. Ele ainda explica que a 

divisão do Jornal Nacional é semelhante a do jornal impresso, com a manchete e assuntos 

mais importantes no primeiro bloco, que são cobertos com editorias de Economia, Política e 

Cidade. O último bloco não segue critérios de semelhança com os blocos anteriores e é 

destinado a matérias culturais e amenidades. 

 

2.7 O JORNAL NACIONAL E AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 

 

Antes da televisão, o rádio era o veículo de comunicação mais usado para políticos 

falarem aos eleitores. Com o surgimento da TV e com a importância da imagem e a 
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visibilidade que é dada aos candidatos, o veículo acabou por se tornar um palanque eletrônico. 

Neste paradigma, a política se tornou refém da imagem pública na busca de uma padronização 

no modo de fazer política.  

A rotina da reportagem política, só começou no Brasil no período de transição da 

ditadura para a democracia. Nas eleições de 1976, quando se escolheu diretamente os 

prefeitos de todo o país, a cobertura política aumentou e, pela primeira vez, se investiu em 

uma cobertura de eleições presidenciais. A Globo informava sobre a campanha dos principais 

candidatos e também orientava os telespectadores na hora de votar, divulgando as zonas 

eleitorais. Equipes se voltaram exclusivamente para as votações e apurações. Foram 

apresentados boletins com cobertura das eleições em várias regiões do país.  

Segundo a obra “Jornal Nacional: A notícia faz história”, as eleições de 1976 foram 

muito importantes para o telejornalismo da Rede Globo, que as acompanhou de quase todos 

os estados brasileiros. Porém, a censura continuava atuando, principalmente nos meios 

eletrônicos, por isso, não havia muito comentário político no telejornalismo. O noticiário 

ficava limitado ao factual, sem grandes reportagens. Na década de 1980 aconteceram três 

episódios polêmicos com o Jornal Nacional. Em 1982, durante a cobertura das eleições para o 

governo do estado do Rio de Janeiro, o telejornal foi acusado de fraudar as eleições, pois 

segundo o referido livro, o telejornal tinha acesso apenas às apurações feitas no interior do 

Estado, onde o candidato Moreira Franco estava vencendo. Porém, na capital, o candidato 

Leonel Brizola vencia e acabou ganhando as eleições e acusando o Jornal Nacional de fraude. 

Segundo Nogueira (2004), a cobertura da Globo nessas eleições sofreu versões que não 

correspondem à realidade dos acontecimentos. Ele diz que a Globo errou ao fazer uma 

cobertura atrelada ao Jornal O Globo, no Rio de Janeiro, pois a linguagem de jornal é 

diferente da linguagem de TV, onde o tempo para apuração das informações é muito mais 

curto. 

 A fase pré-eleitoral se deu em acompanhar o dia-a-dia dos candidatos. Também foram 

criados programas especiais: Momento do Voto e Eleições 82, sendo que o primeiro trazia 

dados históricos sobre eleições, curiosidades sobre o pleito e informações didáticas sobre 

como votar e como funciona o Congresso. Já o programa Eleições 82 trazia os resultados das 

pesquisas de opinião realizadas pelo Ibope, era dominical e durava 40 minutos.  

A eleição de 1985, ainda foi indireta. O opositor Tancredo Neves venceu o candidato 

do governo, Paulo Maluf, por 480 votos contra 180. Tancredo Neves seria o primeiro 

presidente civil do país, após 20 anos de governos militares, e sua vitória foi recebida com 

entusiasmo pelos brasileiros. Mas Tancredo não chegou a assumir o governo, pois morreu 
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antes da posse. A presidência ficou a cargo do vice de Tancredo, José Sarney. A cobertura 

jornalística de política do JN desta época ficou em função da doença e da morte do presidente 

eleito.   

As eleições presidenciais de 1989 tiveram a cobertura mais polêmica dos pleitos 

eleitorais. Depois de 29 anos, os brasileiros poderiam escolher diretamente seu presidente. 

Entre as opções estavam os líderes dos principais partidos: Ulysses Guimarães, pelo PMDB, 

Aureliano Chaves, pelo PFL, Luís Inácio Lula da Silva, pelo PT, Leonel Brizola, pelo PDT, 

Mario Covas, pelo PSDB, Paulo Maluf, pelo PDS, Roberto Freire, pelo PCB, Guilherme Afif 

Domingues, pelo PL, Ronaldo Caiado, pelo PSD e a surpresa das eleições, Fernando Collor 

de Mello, ex-governador de Alagoas, pelo PRN, um partido pequeno e quase desconhecido. 

Collor virou um fenômeno eleitoral e em pouco tempo passou a liderar as pesquisas de 

intenção de voto. 

O livro “Jornal Nacional: A notícia faz história”, conta que a Central Globo de 

Jornalismo montou uma complexa estrutura para cobrir as eleições de 1989. A partir de 

agosto, as equipes começaram a acompanhar o dia-a-dia das campanhas, principalmente no 

Jornal Nacional. A Globo alega que como eram muitos candidatos, um total de 22, não era 

possível mostrar todos na mesma edição do telejornal e como os candidatos tinham diferente 

peso político não era possível dar espaço igual a todos na TV. Por causa disso, adotou-se um 

esquema de rodízio, no qual os principais candidatos eram privilegiados, levando em conta a 

popularidade e o valor político. Ulysses Guimarães aparecia com freqüência nos noticiários 

porque foi respeitado pela sua biografia de homem público, pois estava em baixa nas 

pesquisas. Os candidatos apareciam alternadamente, com notas cobertas1 e notas peladas2 

sobre suas agendas de campanha. O Jornal Nacional divulgava duas vezes por semana as 

pesquisas de Ibope, com análise de Alexandre Garcia.  

A votação de 15 de novembro de 1989 foi acompanhada pela Globo e suas afiliadas 

em todo o país. As informações eram divulgadas nos telejornais de rede, nos noticiários locais 

e por flashes inseridos na programação. Conforme o livro, a Globo foi a única emissora que 

fez a contagem própria de votos paralela a do TSE. O Jornal Nacional deste dia durou quase 

uma hora e foi todo voltado para as eleições. 

A Globo concluiu os resultados da apuração no dia 17 de novembro e projetou a 

vitória de Fernando Collor, com cerca de 20 milhões de votos. O segundo lugar estava 

                                                 
1 Segundo Barbeiro e Lima (2005), nota coberta é a notícia lida pelo apresentador enquanto as imagens passam 
na tela. 
2 Nota pelada é a nota lida pelo apresentador e não é coberta por outras imagens. A única imagem que aparece é 
a do apresentador lendo a nota (BARBEIRO e LIMA, 2005). 
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indefinido entre Lula e Brizola, e ficou conhecida como a “batalha mais acirrada na história 

das eleições livres desse país”, nas palavras do livro. A apuração do TSE, dias depois, 

confirmou as projeções da Globo, e a vitória de Fernando Collor, com 20,6 milhões de votos 

(28%). Lula fez 11,6 milhões de votos (16,08%) e conquistou a vaga para disputar o segundo 

turno com Collor. Brizola ficou com 11,1 milhões de votos.  

O segundo turno foi marcado com o crescimento do candidato petista nas pesquisas. O 

JN acompanhou a rotina dos candidatos, abordando de forma semelhante e com tempo 

equilibrado as campanhas dos dois partidos. Os dois planos econômicos dos candidatos foram 

explicados no JN pelos assessores dos presidenciáveis. A última pesquisa de intenção de voto 

dava 47% para Collor e 46% para Lula, o que caracterizava um empate técnico. No segundo 

turno houve dois debates entre o candidato do PRN, Fernando Collor, e do PT, Luis Inácio 

Lula da Silva. O segundo e mais polêmico debate aconteceu nos estúdios da TV Bandeirantes, 

e foi transmitido pelas quatro principais emissoras do Brasil: Globo, Bandeirantes, Manchete 

e SBT e com um mediador de cada emissora. 

 No dia seguinte ao debate, a Rede Globo exibiu uma edição no Jornal Hoje, por volta 

das 13 horas e outra no Jornal Nacional, às 20 horas. A edição do JN provocou muita 

polêmica e a acusação à Globo por ter favorecido Fernando Collor na seleção dos momentos 

do debate e no tempo dado a cada candidato. Fernando Collor teve um minuto e meio a mais 

na edição, o que é um tempo considerável em TV. O vice-presidente de operações da Rede 

Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho (Boni), disse em matéria da Folha de São Paulo, 

que a Central Globo de Jornalismo (CGJ) errou e fez realmente uma edição favorável a 

Fernando Collor. Boni disse que a orientação era que os dois candidatos recebessem 

tratamento igual, mas a edição refletiu a superioridade de Collor. Porém, segundo ele, a 

audiência do debate inteiro foi maior que a do JN que apresentou o debate editado com 

desigualdades, então, na opinião do dirigente global, a edição não teria influenciado em nada.  

O editor de VT da Globo na época, Ronald de Carvalho, acredita que poderia ter sido 

isento em toda a campanha, mas na edição do debate não caberia isenção. O livro “Jornal 

Nacional: A notícia faz história” traz a versão do presidente das Organizações Globo, Roberto 

Marinho, sobre o caso. Para ele, a edição do JN estava correta, pois no debate, Collor foi 

superior a Lula. João Roberto Marinho, filho de Roberto Marinho, diz que a Globo jamais 

agiu de má fé e que a edição do JN estava mais compatível com a realidade do debate.  

 Bucci (2004) acredita que na campanha eleitoral de 1989, a emissora deu total apoio 

ao candidato Fernando Collor de Mello, que acabou vencendo as eleições daquele ano. 

Segundo o autor, fatos como este ferem a democracia brasileira, em que a liberdade de 
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informação é que deveria imperar. Mas a Globo ainda conserva um papel civilizador no Brasil 

e contribui para valorizar a identidade nacional, cumprindo uma das funções da televisão. 

Porém, também é função da televisão ajudar no funcionamento da democracia 

contemporânea, papel este, que segundo o autor, a Globo não cumpre (BUCCI, 2004). 

Depois do impeachment de Collor, em 1992, Luis Inácio Lula da Silva passou a ser o 

candidato favorito para as eleições de 1994. Mas, meses antes da eleição houve o lançamento 

do Plano Real, que foi impactante na inflação e aumentou o poder de compra da população, o 

que deu popularidade a Fernando Henrique Cardoso, candidato do PSDB.  

O Jornal Nacional acompanhou, diariamente, as campanhas dos principais candidatos 

da eleição de 1994. A cobertura se deu com equipes nas principais capitais do país. Cerca de 

dez mil profissionais ficaram responsáveis pela cobertura jornalística. A partir de 28 de 

setembro de 1994 o espaço dedicado às eleições foi ampliado, ocupando dois blocos em cada 

telejornal da emissora. A TV Globo cobriu toda a votação, com flashes nacionais e locais. 

Fernando Henrique Cardoso obteve 54,3% dos votos válidos, Lula ficou em segundo lugar 

com 27,1% e Enéas Carneiro em terceiro com 7,4% na frente de políticos tradicionais como 

Orestes Quércia e Leonel Brizola. 

Em 1998 aconteceu o primeiro pleito em que um presidente pôde concorrer à 

reeleição. Fernando Henrique Cardoso disputou a presidência com Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT), Ciro Gomes (PPS) e mais nove candidatos. A obra “Jornal Nacional: A notícia faz 

história” conta que a palavra de ordem na Globo naquele ano era “isenção”. No entanto, a 

cobertura jornalística dessas eleições deixou descontentes alguns candidatos. O candidato 

Lula, do PT, acusou os meios de comunicação de discriminação, alegando que suprimiam 

informações que favoreciam FHC. Lula reclamou também do tempo que cada telejornal 

destinava aos candidatos, alegando que se sentia prejudicado. A TV Globo respondeu com 

uma nota no JN garantindo equilíbrio no tempo dos principais candidatos.  

No final de setembro de 1998, a Globo divulgou a primeira pesquisa eleitoral, que 

dava 47% das intenções de voto para FHC, 24% para Lula e 9% para Ciro Gomes. Devido ao 

número de candidatos, não houve debate na Globo. Mas, mesmo que houvesse, Fernando 

Henrique se recusou a participar dos debates, uma estratégia para não bater de frente com os 

concorrentes e com o próprio eleitorado. O Jornal Nacional ainda apresentou gráficos com o 

desempenho dos candidatos desde a primeira pesquisa. Fernando Henrique se elegeu no 

primeiro turno com 53,6% dos votos, Lula ficou com 31,71% do total, Ciro Gomes com 

10,97% e Enéas Carneiro com 2,14%.  A cobertura da Rede Globo se deu com flashes durante 
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a programação, divulgação dos resultados de pesquisas e explicações sobre as urnas 

eletrônicas. 

O JN começou a elaborar o projeto da cobertura das eleições de 2002 um ano antes. 

Durante a campanha, o telejornal exibiu oito séries jornalísticas que abordaram os problemas 

brasileiros. A cobertura também dedicou espaço ao acompanhamento do dia-a-dia da 

campanha dos candidatos e à divulgação de pesquisas eleitorais. No final, o plano de 

cobertura previa a realização de um debate no primeiro turno e outro no segundo, se houvesse. 

A Globo alegava que um candidato inexpressivo não poderia exigir tratamento igual ao dos 

candidatos que apontavam nos primeiros lugares. O candidato do PSTU e do PCO, sem 

representação na Câmara dos Deputados, era assunto no telejornal apenas quando acontecia 

algo muito relevante, aparecendo assim a cada 15 dias. Porém, os quatro principais candidatos 

tinham tempos iguais de aparição no telejornal e no acompanhamento diário de suas rotinas 

de campanha. Quando os candidatos lançaram seus programas de governo, houve uma 

matéria à parte, apenas para essa informação.  

No dia cinco de agosto de 2002 foi ao ar a primeira série de reportagens, “Cidadania”. 

Os temas abordados foram os direitos do cidadão, contribuição para a legislação e a escolha 

dos representantes. As outras séries que seguiram se chamaram “As contas do Governo”, 

“Concentração de Renda”, “Educação e Emprego”, “Saúde e Saneamento”, “Desigualdades 

Regionais”, “Meio Ambiente e Grandes Cidades” e o “O valor do Voto”. Também foram 

exibidas no Jornal Nacional matérias que ensinavam a votar, explicavam os papéis de senador 

e deputado, criação de projetos de lei e emendas constitucionais e a relação do Executivo com 

o Congresso. O Jornal Nacional também exibiu entrevistas com os principais presidenciáveis. 

No livro “Jornal Nacional: A notícia faz história”, William Bonner conta que a equipe do 

jornal se preparou muito para as entrevistas, a abordagem e as perguntas que seriam feitas. 

Procurava-se abordar nas perguntas todos os temas com níveis iguais de dificuldades para 

cada candidato. As entrevistas duraram 10 minutos cada. Em setembro houve outra rodada de 

entrevistas, agora com 20 minutos de duração. 

No dia seguinte a eleição, na hora da transmissão do Jornal Nacional, 99% das urnas já 

tinha sido apuradas e indicava um segundo turno entre Lula e Serra. Naquela noite, os dois 

candidatos concederam entrevista ao JN sobre os rumos de suas campanhas a partir daí. Em 

oito de outubro o JN passou a acompanhar o dia-a-dia de campanha dos dois candidatos. Lula 

e Serra ainda concederam mais uma entrevista ao vivo ao JN; porém agora responderam às 

perguntas das cidades onde estavam, com duração de cinco minutos. Dois dias antes da 

votação, a Rede Globo realizou o último debate entre os concorrentes, baseado no modelo de 
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debate final que é usado nas eleições dos EUA, com uso da arena, a movimentação livre dos 

candidatos e as perguntas da platéia.  

O JN do dia seguinte mostrou os bastidores do encontro e a última pesquisa do Ibope, 

realizada logo após o término do debate. A pesquisa previa a vitória de Lula, com 62% dos 

votos. A primeira edição do JN depois das eleições foi diferente. Apresentando de São Paulo, 

Willian Bonner esteve acompanhado do presidente eleito na maior eleição do país. Durante o 

telejornal, Lula foi entrevistado por Bonner e por Fátima Bernardes que fazia perguntas do 

estúdio no Rio de Janeiro. O apresentador avaliou o pleito e informou que Lula foi o 

presidente mais votado da história brasileira, com 61,7% dos votos válidos. 

No livro sobre o Jornal Nacional que está sendo tomado como referência neste 

capítulo, o editor chefe do JN, Willian Bonner avalia a cobertura jornalística do telejornal nas 

eleições de 2002. Segundo ele, a cobertura foi isenta e muito informativa, onde os candidatos 

reconheceram a qualidade do trabalho. Para Bonner (2004), a Globo apenas comprovou que 

está comprometida com a democracia brasileira, agindo com responsabilidade social.    

A cobertura das eleições de 2006 não foi muito diferente do que vem acontecendo 

desde 1989. O Jornal Nacional novamente deu mais espaço para os principais candidatos. 

Embora o número de candidatos tenha sido pequeno, comparado às outras eleições 

presidenciais, o presidente Lula (PT) e os candidatos Geraldo Alckmin (PSDB), Heloisa 

Helena (PSOL) e Cristovam Buarque (PDT) tiveram mais tempo de imagem no telejornal do 

que os candidatos menos expressivos, como Ana Maria Rangel (PRP) e José Maria Eymael 

(PSDC), por exemplo. A cobertura jornalística ficou restrita a entrevistas e divulgação da 

agenda dos candidatos.  

Em relação às entrevistas individuais, o JN destinou um dia da semana a cada 

candidato. Eles tiveram que responder a perguntas sobre as suas promessas de campanha, 

programas de governo e sobre o partido que representavam. O tempo e o local de gravação 

das entrevistas não foi o mesmo para todos os candidatos. O presidente Lula foi entrevistado 

no Palácio da Alvorada e o candidato Luciano Bivar foi entrevistado em um estúdio que não 

era o do Jornal Nacional, como foram os outros candidatos, e por um repórter que não era 

apresentador do telejornal.  

Seguindo a mesma perspectiva de cobertura jornalística desde 1989, com a divulgação 

do dia-a-dia dos candidatos, entrevistas, divulgação de pesquisas, avaliações de debates e 

abordagem de assuntos polêmicos, como a compra do dossiê que incriminaria os candidatos 

do PSDB e seria comprado pela cúpula do PT, o Jornal Nacional também criou uma série de 

reportagens, a “Caravana JN”. A série mostrava os principais problemas no interior do Brasil 
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e o que já havia sido feito para o desenvolvimento de alguns locais visitados pela equipe que 

viajava em um ônibus que permitia a realização e edição de reportagens e a transmissão ao 

vivo de uma cidade de cada região brasileira.    
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3 A POLÍTICA E OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

O papel da mídia de uns 50 anos para cá tem sido fundamental nas escolhas políticas 

dos eleitores e dos próprios políticos. Neste tempo, o crescimento da mídia eletrônica trouxe 

também a necessidade de políticos aparecerem nestes veículos, já que essa é uma forma de 

estarem visíveis e de mostrarem à população o serviço que estão prestando a ela. As mídias 

já fazem parte das operações políticas e provocam tensões complementando ou contestando 

o discurso político, pois conseguem capturar o imaginário social e individual.  

Para a política, a sociedade é pensada em duas esferas: a civil, que possui o direito da 

cidadania, e a esfera da decisão política, na qual os representantes da sociedade civil estão 

autorizados por ela para tomar as decisões políticas e conduzir o Estado. O sistema 

democrático diz que os assuntos referentes ao que é público devem ser decididos 

politicamente, através das duas esferas especializadas e cada uma com suas 

responsabilidades. A esfera civil domina a cidadania cuja função na política é basicamente 

autorizar aqueles que são responsáveis pelas decisões políticas. Essa autorização se efetiva 

nas eleições. A soberania da esfera civil consiste em constituir a decisão política, decidindo 

em cada pleito quem participa desta esfera; no entanto, depois das eleições, a participação da 

esfera civil na política é quase nula (GOMES, 2004). 

Já a especialidade da esfera política é produzir a decisão política de governo ou 

parlamentar. Assim, o centro do poder do Estado é ocupado pela esfera política e a esfera 

civil participa apenas em intervenções como as eleições para escolher uma dentre as várias 

opções oferecidas. Os meios de comunicação de massa, por sua vez, também têm tido 

importante participação nesta escolha. A esfera política assume a função de gerar leis e 

regulamentos em geral, os programas e discursos de interesse político e as interpretações do 

mundo social, que a esfera civil apresenta ao mundo político. O centro da luta política está 

entre o governo e a oposição. O Congresso tem a função de decidir politicamente e se divide 

entre o grupo que governa e seus aliados ou o grupo de oposição com interesses diferentes do 

governo. A parte governista defende os projetos do Executivo enquanto a oposição interfere 

na execução governamental, a fim de mostrar seu poder nas decisões e incrementar seu poder 

eleitoral. O êxito de um grupo sempre acarretará o fracasso do outro (GOMES, 2004). 

Caparelli (2000) diz que a política e a comunicação estabelecem um diálogo dentro 

de um contexto dinâmico e não estático. Para ele, a política trata do que o governo faz, 

afetando o cotidiano das pessoas e a mídia serve para mostrar isso. Para Gomes (2004), 

existe uma zona crescente e complicada entre a política e a comunicação de massa. De um 



 36

lado há os fenômenos do universo político, como as propagandas do Estado e as campanhas 

eleitorais, objetivando votos e ajudando a formar a opinião pública. Para isso, a política 

necessita de recursos como formas institucionais e meios de comunicação de massa. Do 

outro lado, esses meios de comunicação se vinculam à política no jornalismo político, nas 

relações públicas dentro do campo político e na propaganda política. 

A imprensa que se relaciona com a política ajuda a compor o universo político. No 

século XVII já existia a imprensa servindo à esfera política no Estado absolutista de Luís 

XIV. No século XVIII, a imprensa passou a ser de opinião e servia de instrumento para 

formar a esfera pública. Conhecida como imprensa burguesa, ela nasceu para defender os 

interesses dos civis e funcionava como instrumento da discussão pública. Essa imprensa 

opinativa era contra a esfera da política e criava polêmicas contra o Estado aristocrático. 

Quando os burgueses conquistaram o Estado e a esfera política, a relação com a imprensa 

precisou ser revista. Com a burguesia no poder, a imprensa passou a acompanhar os grupos e 

partidos da esfera política.  A imprensa de opinião se transformou em imprensa de partidos e 

deixou de ser órgão da esfera civil para ser órgão dos partidos políticos. Isso obscurece a sua 

função de instrumento da esfera pública e de representante da esfera civil.  

Gomes (2004) diz que quando a imprensa passou a ganhar meios tecnológicos de 

produção, emissão e circulação de mensagens e produtos culturais de distribuição massiva, 

estes dispositivos técnicos passaram a funcionar como instrumentos para organizar o gosto, 

as disposições e a opinião do público, inclusive sobre as questões políticas. A partir daí, 

observou-se os efeitos da propaganda, a rapidez na produção da informação, a cultura para o 

consumo das massas e a uniformização dos consumos de cultura e informação. Os meios de 

comunicação, hoje, alcançam, ao mesmo tempo, as pessoas mais distantes, nas mais 

diferentes classes e níveis de alfabetização. Essas pessoas podem consumir as mesmas 

informações e os mesmos produtos culturais. O público fica submetido às mensagens 

provenientes das esferas política e econômica, veiculadas pelos meios de comunicação de 

massa. 

Hoje, a imprensa é conhecida como a indústria da informação, na qual a informação 

se transformou em um negócio cujas transações não se dão mais com partidos, mas com os 

consumidores e os anunciantes, que também são eleitores. 

 

O fato é que havia sido formada na sociedade uma demanda por informação 
atualizada, verdadeira, objetiva, imparcial, leiga e independente. A imprensa de 
partido não poderia produzir essa informação, pois era aparelhada para gerar 
basicamente informação política e porque a informação era gerada por uma fonte 
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interessada no jogo político, portanto, que não oferecia garantias de objetividade, 
imparcialidade e independência (GOMES, 2004, p.50). 
 
 

Para Gomes (2004), a comunicação de massa não pode se transformar em um 

ambiente para a política contemporânea e nem a política ser um campo para os empresários 

dos meios de comunicação de massa obterem poder. A comunicação de massa adquiriu uma 

credibilidade imensa de grande parte da população, chegando a ser taxada de “quarto poder”, 

por isso é necessário se preocupar com os meios e seus operadores. Segundo o autor, a 

credibilidade passou a ser uma das propriedades comerciais do jornalismo. O veículo que 

tem credibilidade terá mais audiência e consecutivamente mais anunciantes. Na verdade, o 

que os meios de comunicação buscam é a atenção pública. O cinema, o rádio, a televisão, os 

jornais impressos e a internet se organizam em empresas para ganhar esta atenção.   

Weber (1999) diz que a grande mudança na política, nas últimas décadas, foi associar 

estratégias da comunicação político-ideológicas com o marketing. A construção da imagem 

pública dependeria da difusão da imagem conceitual. Segundo a autora, os sujeitos políticos 

objetivam serem representados por uma imagem de qualidade e diferenciada. Essa 

necessidade também influenciou a produção na comunicação, já que agora as ações passam a 

ser informativas, persuasivas e promocionais. A mídia proporciona a circulação dos sujeitos 

políticos e isso tem uma repercussão para eles. A política de hoje exige visibilidade e 

promoção dos projetos políticos, dadas por planos estratégicos e de comunicação. Segundo 

Weber (1999), a política sempre precisou de representação teatral. As marcações teatrais, a 

postura e o vestuário sempre foram pensados a fim de produzir efeitos e criar convenientes 

para o poder. A política de imagem utiliza o recurso da espetacularização para teatralizar. 

Dentro deste campo, se destacou o jornalismo que adquiriu autoridade e hoje é 

sinônimo de prestígio, reconhecimento, fama e lugar de fala. Porém, o jornalismo não pode 

ser um instrumento à disposição do Estado, dos partidos ou das empresas jornalísticas. Essas 

instituições não podem se usar do jornalismo para fazer chegar suas mensagens à sociedade. 

“O jornalismo é apenas um meio e os jornalistas são os operários encarregados de fazê-lo 

funcionar” (GOMES, 2004, p.57). 

Para Gomes (2004), o jornalismo político deve ser um sistema hostil frente ao campo 

político, desconfiado com as artimanhas da política e, principalmente, dedicado à revelação 

dos fatos que a esfera política prefere não divulgar. Porém, os assessores jornalistas 

produzem peças estratégicas, que buscam beneficiar o grupo dos políticos. O jornalista que é 

assessor de imprensa de políticos é um agente que produz material que pode ser incorporado 
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pelos selecionadores do campo jornalístico. Os profissionais de jornalismo que trabalham 

com políticos precisam entender de organização de equipes, levantamento de dados, 

pesquisas de opinião, dia-a-dia da campanha, estratégias, criação e divulgação de mensagens, 

contato com os eleitores e principalmente produção para a comunicação de massa. Cada vez 

mais essas atividades exigem profissionalismo dos pesquisadores, publicitários e 

especialistas em comunicação, que compõem os agentes não políticos dentro da esfera 

política. Eles têm como função coordenar as atividades que tocam as esferas públicas 

controladas pela comunicação de massa (GOMES, 2004).   

Gomes (2004) explica que na divisão do trabalho político, os consultores se ocupam 

com a parte técnica do processo, como o marketing de imagem, a produção de materiais 

adequados para a comunicação de massa e a circulação desses materiais na mídia. A outra 

parte do trabalho, como as estratégias políticas e os levantamentos de fundos de campanha 

ficam a cargo dos políticos. O autor atribui à profissionalização das campanhas e das 

consultorias políticas a indisponibilidade do jornalismo de funcionar como meio passivo e 

eficiente para a comunicação política. No Brasil, o peso dos proprietários das grandes redes 

de comunicação nas decisões editoriais retarda a formação de campos profissionais no 

jornalismo. As relações entre os proprietários dos meios de comunicação e a esfera política, 

reafirmada nos governos autoritários, fazem parte da imprensa brasileira desde seu início até 

meados dos anos 90. Os leitores, telespectadores e ouvintes apenas testemunham o que 

acontece na política via mídia, mas não participam dela diretamente. A informação é 

neutralizada quando os temas de interesse e cunho político são expostos e combinados 

quanto ao tempo de imagem e o espaço. O Estado fala aos cidadãos como se falasse a 

consumidores, mostra suas obras como se tivesse vendendo alguma coisa, dizendo que a 

confiança depositada nele foi merecida e se ele for candidato à reeleição poderá ser confiável 

de novo. 

O jornalismo político é uma das únicas formas da sociedade ficar sabendo o que 

acontece na política. Ele presta um grande serviço à sociedade, informando o trabalho que os 

políticos vêm desenvolvendo e as ilegalidades cometidas dentro da política. Porém, muitas 

emissoras seguem linhas editoriais e ideológicas, e por seguir essas linhas veiculam apenas o 

que é de seu interesse e a população, que tem apenas os telejornais como fonte de 

informação, acaba sendo prejudicada, também porque muitos assuntos políticos ficam fora 

da agenda dos jornais. Segundo Becker (2005), a comunicação abre espaço para a 

deliberação pública e para a exposição de assuntos polêmicos e possibilita acesso ao debate 

social. Mas, muitas vezes, por questões de interesses, a comunicação distorce alguns fatos 
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ocultando temas de interesse público ou fazendo abordagens tendenciosas que padronizam a 

opinião pública.  

Para Gomes (2004), os meios de comunicação de massa têm fraco poder explicativo 

no jogo político regular, não se interando das competições entre as forças políticas, as 

alianças e as formas de repartição do poder. Segundo o autor, a mídia vê no jogo político um 

espetáculo, uma encenação e outras artificialidades típicas dos meios de comunicação de 

massa. A presença da consultoria política na esfera política de hoje tem como função 

fundamental estar atenta às técnicas de comunicação e a formação da opinião pública.  

 

De todo modo, a consultoria política profissional está associada à emergência de 
novos dispositivos de comunicação, além da crescente tendência à especialização 
de tarefas que é típica das sociedades modernas. Não é à toa que consultoria torna-
se um fato político já notado a partir da década de 40, no período do pós-guerra, 
correlacionada estreitamente com o aparecimento da televisão (GOMES, 2004, 
p.77). 

 

A partir dos anos 60, o meio predominante da comunicação política passou a ser a 

televisão, um veículo de grande audiência, mas que com isso faz com que os eleitores 

percam a lealdade partidária, formando um eleitorado flutuante, pois a TV abrange pessoas 

de todas as classes sociais e ideologias. Segundo Verón (2003), o contato da televisão com a 

classe política tem evoluído muito, principalmente, nos momentos de campanha eleitoral. O 

espaço da TV serve para construir um vínculo com os telespectadores.  

Para Becker (2005), o telejornalismo, hoje, é o gênero informativo que causa maior 

impacto na sociedade, mostrando todos os dias aspectos da realidade social. Suas técnicas 

narrativas acabam por construir conceitos e criar identidades, formando opiniões e 

articulando o modo de ver o Brasil. A globalização e o neoliberalismo trouxeram a 

necessidade de ser notícia, de acontecer, de destacar-se. A mídia recebe pessoas que têm esse 

objetivo. Gomes (2004) diz que o crescimento da importância dos debates televisivos para as 

campanhas eleitorais e a o foco em um único candidato nas campanhas, estratégia esta 

adotada por partidos fortes onde os candidatos são parte de listas partidárias, também foi 

uma das mudanças incorporadas à preparação do político para concorrer a uma eleição, 

profissionalizando as campanhas e a comunicação política em geral. A televisão foi grande 

responsável na organização da comunicação política. 

Neto (2003) destaca que no campo dos mídias, o discurso político se converte às 

estratégias midiáticas, e principalmente, jornalísticas. Exemplo disso ocorre quando, no 

debate eleitoral de 2002, o mediador William Bonner coloca os políticos como objetos, como 
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personagens do trabalho feito pela mídia. Dos três debates realizados no primeiro turno das 

eleições de 2002, todos foram coordenados por um apresentador, transferindo o brilhantismo 

do evento dos atores políticos para os atores midiáticos (apresentadores), nomes importantes 

da mídia jornalística, que concedia os direitos de resposta conforme análises do serviço 

jurídico da emissora. Em 2006 não foi muito diferente. No debate do primeiro turno das 

eleições presidenciais, os apresentadores foram novamente os atores principais do evento. 

Um caso peculiar aconteceu em 2002, no debate da Rede Record. O apresentador Boris 

Casoy exerceu funções de apresentador e de juiz, julgando quem tinha direito de resposta ou 

não. Boris entrou no campo da política, da mídia e da justiça. Fatos como este comprovam a 

importância do jornalista adquirindo espaço e se afirmando.  

Outra característica do processo midiático nas eleições presidenciais é realizar uma 

série de entrevistas com os candidatos. A prova que os políticos têm que passar acontece ao 

vivo, nos telejornais. Por se tratar de uma entrevista longa, geralmente com 10 até 20 

minutos de duração, a série de entrevistas acontece de uma a duas vezes em cada pleito e é 

comparada a uma prova, já que os candidatos estão instalados na bancada com os 

apresentadores e longe dos assessores. Segundo Neto (2003), nas entrevistas os jornalistas 

saem do lugar de fala assumindo uma tarefa investigatória, que testa os candidatos sobre 

questões que interessam a população. 

 

Os âncoras pousam de especialistas ou de autoridade, usando expedientes de 
práticas profissionais como afiançamento para situar a pertinência de suas 
perguntas. São eles que determinam a hierarquia e o grau de importância das 
questões. Exacerbam a condição de guardiões de contato, sitiando os candidatos 
em determinadas situações que os levam a solicitar autorização para poder falar. 
Às vezes professorais são também detentores de julgamentos (NETO, 2003, p.96). 

 

Neto (2003) também nota que os jornalistas interrogam os interlocutores com audácia 

de quem quer adquirir informação a qualquer custo e, para isso, desenvolvem estratégias 

enunciativas para formular as questões. Neste contexto, os candidatos têm que se submeter 

às normas de produção dos telejornais, entre elas o tempo, o modo de enunciação, a 

exclusividade do olhar para o jornalista, reafirmando o caráter autoritário da enunciação 

midiática. Para Weber (1999), os sujeitos, as instituições e as ações públicas são repercutidos 

por causa da visibilidade que lhes é dada pelos meios de comunicação, que possibilita que a 

sociedade veja, ouça e saiba o que está acontecendo. Os políticos só estão visíveis se a mídia 

lhes der espaço. O cidadão perde quando há cumplicidade entre a mídia e os políticos, pois 
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as mídias podem indicar histórias paralelas à real, principalmente através das linguagens 

informativas, publicitárias e de entretenimento. 

De acordo com Rego (2005) a informação jamais é imparcial, já que traz uma 

interpretação sobre os fatos. “Noticiar é um fato de poder” (REGO, 2005 p.36). De acordo 

com a autora, mesmo que o jornalista busque a imparcialidade, muitas vezes na escolha do 

que noticiar ele já deixa de ser imparcial e por mais que ele não coloque sua opinião 

explicitamente já vai estar dando sugestões de interpretação para a notícia que escreve. Rego 

(2005) atribui aos meios de comunicação grande poder formativo. Segundo ela, o agir 

político se motiva na espetacularização da notícia e nos interesses particulares. O poder dos 

meios de comunicação de massa que não é regulado gera a desigualdade de informações para 

os cidadãos. 

 
A apropriação privada da esfera pública, produzida pela monopolização do direito 
de voz, e a repetição persuasiva nas diversas redes midiáticas dos mesmos 
conteúdos informativos, impedem a formação de uma opinião pública esclarecida, 
condição indispensável à democracia. Todo poder deve ser submetido a controles, 
caso contrário torna-se esfera privativa de vontade despótica (REGO, 2005, p.36). 

  

A opinião pública é de extrema importância para os políticos que dependem da 

imprensa para formar ou deformar suas imagens públicas. A opinião pública participa desde 

a escolha de presidentes, governadores, deputados e senadores até a escolha destes pelos 

ministros ou secretários, pois os governantes tendem a perceber as reações que o público tem 

ao ser sugerido os nomes dos ministráveis ou secretariáveis. São estratégias de medir as 

reações políticas. As estratégias também servem para os candidatos aos cargos públicos, que 

usam os jornais para serem lembrados e bem aceitos pela opinião pública (DIMENSTEIN, 

1990). 

Para Weber (1999), a opinião pública serve como sujeito das democracias e das 

ditaduras. Na democracia, a opinião pública é muito importante, mesmo quando participa das 

decisões, pois faz parte do jogo das imagens públicas. As imagens da política podem 

influenciar em campanhas como argumentos de concorrência, podem servir de testemunha 

da história ou podem ser usados como mercadorias estratégicas, no caso de poder alterar 

votos. Neto (2003) diz que a opinião pública começou a preocupar os políticos desde a 

campanha presidencial dos EUA de 1952, quando foram pesquisadas informações sobre a 

percepção do público de conteúdos e temas políticos. Em 1960, Kennedy encomendou 

pesquisas de opinião, já demonstrando interesse pela opinião do público. Em 1970 e 1980, 

entram em cena os consultores políticos que iniciam a política feita para a comunicação. Isso 
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também aconteceu graças ao crescimento da televisão. Já em 1990, surge a era dos 

consultores estratégicos, que conhecem o mundo político e também a opinião pública. Esses 

consultores devem estar aptos a defender os interesses de grupos e partidos políticos dando 

visibilidade pública através dos meios de comunicação de massa.    

Segundo Gomes (2004), a esfera política se preocupa com o fato de a opinião pública 

se converter em votos, em saber qual a opinião da esfera civil, sobre o que ela vai decidir 

politicamente. Assim, como os meios de comunicação produzem informações da esfera 

política para a sociedade civil, os institutos de sondagem de opinião geram e distribuem para 

a política informações sobre a opinião da esfera civil. Isso significa que o sucesso eleitoral 

depende do agente político identificar e atender percepções e opiniões da esfera civil. Os 

participantes da esfera política, por depender da esfera civil para escolhê-los para governar, 

ou para representar a sociedade, buscam atender os desejos dos componentes da esfera civil, 

o povo, que atendidos simpatizam com o político e podem vir a votar nele. 

 

3.1 COMUNICAÇÃO POLÍTICA 

 

O crescimento dos meios de comunicação e, conseqüentemente, a influência que 

estes têm sobre as pessoas gerou uma preocupação de como fazer política usando esses 

meios. Instituições e atores políticos disputam a visibilidade que é dada pela mídia. O modo 

de produzir essas imagens tem modificado a maneira de fazer política, para a qual o que tem 

valor é manter uma imagem pelos discursos informativos e persuasivos, importando mais a 

aparência, na qual prevalece a lógica do consumo. A opinião pública se tornou produto de 

marketing eleitoral (WEBER, 1999). 

Gomes (2004) afirma que há dois modelos de se fazer campanha política no Brasil. O 

primeiro é o modelo conduzido por políticos e pessoas filiadas a partidos, baseado em 

trabalho voluntário e idealista. Esse modelo é considerado amador, pois é antigo e não dá 

muitos resultados. Já no modelo contemporâneo, há especialização de tarefas, 

principalmente, as associadas aos meios de comunicação de massa, provocando o surgimento 

dos profissionais de campanha e assessoria política, chamados no Brasil de marqueteiros. 

Atualmente, as práticas da política que não se submetem às exigências da comunicação de 

massa mostram um comportamento em desuso. Enquanto isso, os políticos que trabalham 

com especialistas da comunicação têm tido bons resultados com a visibilidade nos meios de 

comunicação de massa. 
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O autor explica que as novas tecnologias não são dominadas pelos políticos, mas por 

pessoas que se especializaram nelas, profissionais que sabem operar a comunicação política 

que vem se tornando cada vez mais engenhosa. Esses profissionais são responsáveis pela 

imagem do político para qual trabalham, passando informação aos meios de comunicação de 

massa. Mas, para isso, os assessores precisam dominar as ferramentas da comunicação. 

Seguindo o modelo das campanhas eleitorais americanas, os consultores políticos brasileiros 

também usam a lógica do marketing, a produção de mensagens em cima das pesquisas de 

opinião, fabricação e emissão de materiais dirigidos a um público alvo. No Brasil, também 

funciona a prática do media training, na qual os partidos oferecem treinamentos aos 

parlamentares eleitos para estes darem entrevistas na televisão, se adequando, assim, à 

técnica televisiva. O populismo se adaptou às formas de comunicação do palanque, do rádio, 

da imprensa e da televisão. A contribuição da consultoria foi trazer o conhecimento dos 

recursos da comunicação de massa para a esfera política e servir os agentes desta esfera 

através destes recursos (GOMES, 2004). 

Verón (2003) compara o resultado eleitoral com o comportamento de compra, no 

qual compramos aquilo que somos induzidos, mas, também porque acreditamos que seja o 

melhor produto. A escolha de um presidente não foge disso, pois este é mostrado como uma 

mercadoria a ser vendida e o público consumidor escolhe qual mercadoria quer “comprar” 

para representá-lo por quatro anos. A imagem aqui está relacionada ao olhar, ao 

reconhecimento; ao ser compreendida, esta imagem será defendida como verdadeira até que 

uma próxima informação a desminta. Weber (1999) diz que a imagem positiva é atribuída à 

aceitação da opinião pública. Apenas a informação não basta, é preciso multiplicar as 

opiniões junto à sociedade, ao eleitor e às mídias; por isso, regimes políticos, instituições e 

sujeitos buscam sua legitimidade e promoção. A credibilidade que o sujeito político vai 

adquirindo dá forças a ele. Mas essa força está vulnerável à intervenção dos demais poderes. 

“Os exercícios de poder são jogos combinatórios de visibilidade e a necessidade de 

confirmação torna o carisma parte do projeto político” (WEBER, 1999, p. 75). 

Atualmente, vivemos uma época em que a maneira como se conta um fato vale mais 

que o próprio fato e mais importante do que somos é a imagem que os outros têm de nós. Na 

comunicação política, as instituições e os sujeitos políticos desejam ser compreendidos em 

seu conceito positivo. As práticas políticas são desenvolvidas a fim de constituir uma 

imagem positiva, sendo isso mais um plano estratégico de comunicação. Quando esse 

objetivo não é conseguido e a mídia passa a mostrar os aspectos negativos de políticos, põe-

se em dúvida a idéia que se tinha daquela pessoa, como aconteceu em 1992, no impeachment 
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de Collor. Neto (2003) diz que as estratégias midiáticas tiveram papel relevante na 

construção do cenário feito no processo de cassação do presidente. Segundo o autor, não se 

trata apenas da cobertura dos fatos, mas das enunciações usadas no processo. Ele conclui que 

as mídias, principalmente a televisiva, criaram os “seus” processos de impeachment do 

presidente, cassado primeiro na mídia, antes de qualquer outro órgão.    

As estratégias de comunicação estão determinando a linguagem que o Estado deve 

falar com a sociedade e como devem ser os rituais políticos. O jogo político também exige 

muitas negociações e interações entre as forças políticas. Acordos, articulações, acertos e 

alianças são comportamentos necessários dentro deste jogo. A prática política constitui uma 

permanente negociação ajudando a compor forças no jogo político. A política é composta de 

disputas e concorrências, que são ganhas graças às alianças, acordos, compensações e 

partilhas de poder, práticas da composição política (GOMES, 2004). 

Segundo Weber (1999), uma das práticas da política que é voltada para a 

comunicação é a passionalidade de argumentação nos discursos, buscando apoio, votos, 

audiência e eleitores com opiniões iguais as suas. Os sujeitos políticos se posicionam junto à 

sociedade para não parecerem distantes da realidade do povo. Mas, para mostrar essa 

aproximação precisam ser adotados pelas mídias. A propaganda é construída, mas a notícia é 

mostrada com imagens reais, por isso exige um pouco de trabalho dos políticos.  

 

A visibilidade é exigida pela política nas suas diferentes nomeações. A 
intervenção das mídias sobre a política é decisiva e, portanto disputada pelos 
sujeitos e instituições que precisam ratificar, retocar, criar uma imagem: assim, 
especialmente em tempos de disputa. O discurso político obedece à configuração 
mediática para capturar o telespectador (WEBER, 1999, p. 81 e 82).   

   

Para Weber (1999), a dramatização e o espetáculo deixaram as organizações 

midiáticas dependentes de um planejamento de comunicação estratégico, obrigando as 

instituições e os sujeitos políticos a dominarem essa nova tecnologia. Não basta ter um ótimo 

projeto político sem ter para quem mostrá-lo e quem possibilita essa exposição são os meios 

de comunicação. A sociedade do espetáculo exige a constante aparição nos meios de 

comunicação. Nesta sociedade, a imagem é mais importante do que o fato que está 

acontecendo, por isso a necessidade dos políticos aparecerem na mídia, para serem 

lembrados o tempo inteiro, inclusive na hora do voto. Hoje, mais importante do que o que as 

pessoas falam é como elas aparecem na televisão. 

Gomes (2004) diz que na sociedade do espetáculo a política é tratada como produto a 

ser consumido, devastando a esfera política, assim como é devastada a vida privada das 



 45

celebridades e da cultura, cada vez mais crescente, de hiperexposição. Segundo Rubim 

(2003), as eleições de 2002, no Brasil, foram vividas em torno da visibilidade, ao contrário 

da eleição de 1998, que, segundo o autor, não existiu na mídia. A visibilidade cresceu como 

uma característica diferencial aceita pela maioria. A visibilidade dada às eleições neste ano 

se limitou a destacar a má política e associá-la aos candidatos e seus aliados.  

 

3.2 A IMPORTÂNCIA DA MÍDIA NAS ELEIÇÕES 

 

Há alguns anos as agendas do governo e as votações do Congresso só chegavam até a 

esfera civil através da imprensa de opinião, que era associada a grupos de interesse como os 

partidos políticos ou às informações oficiais, que vinham do próprio governo. Este mesmo 

governo era o controlador da informação política, pela qual o cidadão formava sua opinião. 

Essas informações ajudavam a esfera civil a tomar as decisões sobre quem iria compor a 

esfera política. Elas vinham à tona, principalmente, nos períodos eleitorais e nas campanhas 

políticas.  

Neto (2003) conta que já faz algum tempo que as campanhas eleitorais não passam 

despercebidas ao campo dos mídias. A presença midiática incide sobre o funcionamento dos 

processos políticos, principalmente os de curto prazo, como as eleições presidenciais. A 

mídia ocupa-se e é ocupada pelos candidatos. Nos dias atuais se vive numa sociedade com 

grande disponibilidade de informação política. O sistema industrial de informação e 

entretenimento assumiu o lugar da imprensa de opinião e da imprensa oficial para divulgar 

informações políticas, tornando a censura um crime. Hoje, não é preciso esperar pelo período 

eleitoral para tomar decisões como em quem votar, pois as informações sobre as esferas 

políticas são de fácil acesso à esfera civil, durante o ano inteiro. Isso explica a preocupação 

dos políticos em estarem visíveis nos meios de comunicação. Gomes (2004) chama a atenção 

sobre o estágio que vivemos atualmente, de circulação de informação política que permite 

que a esfera civil forme, todos os dias, sua opinião sobre os partidos, o governo, os sujeitos e 

temas políticos a cada final de telejornal. 

Neto (2003) explica que nas eleições, a política chega aos cidadãos pelas ações 

midiáticas: o horário eleitoral gratuito com a campanha oficial, que se apóia na mídia para 

ser produzida, e a “campanha oficiosa”, que abrange a cobertura dos mídias, pelo mecanismo 

de agendamento e escolha de atores e questões, transformando a rotina de programação para 

dar mais espaço à política. Desde as eleições de 1989, quando o Brasil volta a ter eleições 

diretas, a mídia tem sido um ator estratégico na construção do processo eleitoral. 
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A campanha eleitoral de 1989 já se fez sob o “manto” da lógica midiática, ou seja, 
através de entrecruzamentos de estratégias: a do campo político, a da justiça 
eleitoral e das mídias. No contexto da eleição de 1989, temos o primeiro registro – 
talvez o mais importante – que diz respeito ao trabalho das mídias no interior das 
suas operações enunciativas. Ou seja, o deslocamento de fragmento do debate do 
âmbito da campanha oficial Lula X Collor para o do telejornal, por parte de um 
trabalho de edição da mídia, que extrai enunciado do debate para faze-lo circular, 
sobre outra construção, no telejornal. Neste instante, a mídia televisiva, por uma 
operação interna aos seus dispositivos de enunciação, constrói um ponto de vista 
sobre o perfil dos dois candidatos, colocando-os, evidentemente, em rota de 
oposição (NETO, 2003, p.121).  

 
 

Segundo Neto (2003), a mídia televisiva modificou os discursos que procedem a 

midiatização da política, redesenhando a estrutura de alguns de seus gêneros para relacionar, 

cada vez mais, a mídia e a sociedade. Isso mostra a política além dos formatos da campanha 

oficial de propaganda, trazendo-a para o discurso curto do jornalismo de TV. Com a 

visibilidade dada às eleições presidenciais de 2002, a mídia buscou evitar que a política se 

tornasse pública apenas através da propaganda política eleitoral, mas, também, pelos 

veículos de comunicação. Para Neto (2003), a expansão da política até a programação 

televisiva faz com que a mídia retire a política da função persuasivo-argumentativa e 

assegure a visibilidade da política nos meios de comunicação, o que torna a política refém 

das produções de sentidos que são definidas pela mídia. Mas, sem essa mediação, a política 

não se tornaria pública, não haveria contato entre os atores políticos e a sociedade, 

mostrando aí a importância social da mídia.    

Neste contexto, a televisão controla as condições de visibilidade da política, como 

tempo e enquadramento, mas também por operações discursivas diferenciadas. A TV 

controla a enunciação do discurso político. Conforme Neto (2003), os discursos 

telejornalísticos procuram controlar os sentidos do discurso político, possibilitando o contato 

entre a política e a sociedade. A esfera midiática institui as disposições para produções de 

sentidos e transforma o discurso político na sua própria economia discursiva.  De acordo 

com Verón (2003), os atores políticos devem saber operar as novas condições da mídia. Eles 

têm aprendido muito sobre os meios de comunicação, que podem ser grandes aliados ou 

grandes inimigos. O caso de Lula na campanha de 2002 é um exemplo de que os políticos 

estão aprendendo a usar os meios de comunicação em seu favor. 

Na televisão, o ato enunciativo não é livre e os sentidos são produzidos mediante as 

condições impostas pelos campos sociais para operar a produção de discursos. Segundo Neto 

(2003), a política teve que aprender os processos discursivos manejados que seguem as 
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operações das mídias. Para mostrar o discurso político, por parte do discurso midiático, é 

controlada a enunciação da política nos cruzamentos entre enunciações dos campos da 

política e da mídia. As estratégias de poder dos discursos televisivos sobre a esfera política 

estruturam-se nas manifestações discursivas – as entrevistas em estúdio – indicando as 

características que irão desenrolar as estratégias de controle do discurso político. Tanto a 

política como os telejornais são compostos de diversas vozes, que se entrecruzam. As 

perspectivas levantadas por essas vozes podem delinear os sentidos do que está sendo falado. 

Os políticos buscam fazer com que os meios de comunicação instituam sentidos positivos 

para eles, e quando têm voz nos telejornais procuram instituir sentidos negativos aos seus 

adversários, prejudicando-os frente aos telespectadores.  

Há várias relações estratégicas em tempos de eleições, pois essa reúne o campo 

político, financeiro e midiático. As campanhas eleitorais já vêm sendo feitas em torno dos 

produtos midiáticos desde 1989. Isso tem criado fenômenos de espetacularização da política 

que se aproveita de atores e gêneros midiáticos. Neto (2003) diz que na eleição de 1994 a 

campanha política se deslocou para o espaço das mídias, já que o Tribunal Superior Eleitoral 

havia limitado a propaganda eleitoral na TV. Segundo o autor, a reprodução de resultados de 

pesquisas, divulgadas pelos jornais em enunciações posicionadas a favor de Fernando 

Henrique Cardoso, ajudaram FHC a ganhar as eleições desse pleito. Na eleição de 1998, 

Fernando Henrique também teve apoio da mídia e novamente venceu as eleições. 

Rubim (2003) conta que o ex-secretário do PT, Luiz Dulci, quando questionado sobre 

o que levou o Partido dos Trabalhadores à vitória das eleições presidenciais de 2002, atribuiu 

a vitória à competência dos programas de rádio e TV, entre outros fatores. O candidato do 

PT vinha concorrendo desde 1989 à presidência da República, quando foi prejudicado na 

edição de um debate, transmitido pelo Jornal Nacional, que favorecia Fernando Collor de 

Melo. Na eleição seguinte, Lula era o candidato favorito, mas acabou nem indo ao segundo 

turno, porque, segundo Rubim (2003), os meios de comunicação deram grande visibilidade à 

nova moeda do Brasil, criada pelo candidato Fernando Henrique Cardoso, que graças a isso 

também ganhou visibilidade e carisma, pois seu plano econômico tinha dado certo. Na 

eleição de 1998, Lula continuava com um discurso radical que assustava principalmente os 

empresários que, na dúvida, preferiram apoiar o candidato à reeleição, Fernando Henrique. 

Apenas em 2002, quando Lula amenizou seu discurso e a mídia o absorveu, ou seja, ele 

aprendeu a seguir as regras da mídia para fazer política, é que conseguiu se eleger, na quarta 

tentativa.  
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Segundo Weber (1999), a diferença de um partido ou de um sujeito em relação a 

outro para conseguir apoios, votos ou conceitos depende das redes do sistema global de 

comunicações.  

 
Obter visibilidade para construir uma imagem pública amplia a dependência da 
política em relação aos outros poderes. Os projetos políticos dependem cada vez 
mais do assentamento de imagens que aliadas à informação transformam-se em 
senhas de acesso às negociações sociais, políticas e econômicas (WEBER, 1999, 
p.71). 
 

 
Verón (2003) classifica as pessoas que têm dúvida em quem votar como não-

mediatizadas, já aqueles que tem candidato definido são os que estão incorporados no 

processo eleitoral mediatizado. Isso quer dizer que os indecisos ainda não foram afetados 

pelos discursos mediáticos e podem ser considerados os aliens da televisão política. Rubim 

(2003) diz que em uma decisão eleitoral são diversos os fatores que ajudam o eleitor a definir 

seu voto. Dentre estes fatores está o comportamento da mídia dentro do campo da 

comunicação e da política.  Segundo ele, a mídia é um ator importante em uma disputa 

eleitoral. A intervenção da mídia em eleições presidenciais, principalmente no Brasil, deixa 

marcas no imaginário social e prova a importância de seu papel político, principalmente nas 

eleições. 

Desde o fim da ditadura, a mídia tem tido atuações marcantes nos pleitos 

presidenciais no Brasil, sendo que em 2002 sua intervenção foi mais sutil, ao não privilegiar 

nenhum candidato e ao se distanciar das candidaturas. Mas, a intensa visibilidade dada às 

eleições, mesmo não tendo privilegiado nenhum candidato como em outros pleitos, tentou 

extrair dos candidatos compromissos com a política neoliberal que vigorou no governo de 

FHC. A atuação da mídia foi delimitar a agenda pública de debate político, comprometendo 

os candidatos com temas que eram inquestionáveis por essa agenda (RUBIM, 2003).  
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4 ANÁLISE DO DISCURSO COMO REFERÊNCIA 

 

A análise do discurso pode ser entendida como a disciplina que, no lugar de proceder a 

uma análise lingüística do texto em si, articula a enunciação sobre um determinado lugar 

social. Ela estuda como a linguagem se associa à sociedade e ao contexto que o sujeito está 

inserido, esforçando-se para apreender o discurso como uma atividade inseparável do 

contexto.  

Para Orlandi (2003), a análise do discurso problematiza as maneiras de ler, nas 

diferentes manifestações da linguagem. Ela mostra que os sujeitos estão comprometidos com 

os sentidos e que é preciso interpretação e reflexão em tudo, permitindo uma relação menos 

ingênua com a linguagem. Para entender o funcionamento dos discursos é necessário remeter 

à memória, ao que já foi vivido. A análise do discurso tem como ponto fundamental entender 

o sentido que é produzido pelos objetos simbólicos. Ela vai além da interpretação e trabalha 

seus mecanismos no processo de significação.   

Na análise do discurso, o sujeito de linguagem é descentrado, pois é afetado pela 

língua e pela história. O sujeito discursivo funciona por causa de seu inconsciente e suas 

ideologias. A Análise do Discurso é completa, porque interroga a lingüística, questiona o 

materialismo, usa a psicanálise para considerar a historicidade e ainda trabalha a ideologia 

relacionada ao inconsciente sem ser absorvida por ele (ORLANDI, 2003). 

Maingueneau (1998) diz que por estar entre o cruzamento das ciências humanas, a 

análise do discurso é instável. Por isso, há várias correntes que a estudam, como a corrente 

americana, que é marcada pela antropologia, e a francesa, que tem uma orientação mais 

lingüística, voltada para o marxismo e a psicanálise. Gregolin (2000) explica que vista pela 

linha francesa, a análise do discurso entende que o discurso é a materialização de um processo 

enunciativo. Ela propõe uma teoria em que o sentido é produzido graças à interação dos 

locutores, ou seja, o sujeito só é completo em relação ao outro, nunca sozinho. Este trabalho 

seguirá a corrente francesa para analisar o discurso. 

Segundo Maingeneau (1998), a menor unidade do discurso é o ato de linguagem, que 

pode ser entendido como aquele que realiza uma ação com o objetivo de modificar a situação 

dos interlocutores. Os atos de linguagem podem ser menores do que as frases, mas só poderão 

ser identificados no contexto.  

Tendo fundamental importância na análise do discurso francesa, o contexto é formado 

pelo lugar, o momento, o canal, o dialeto empregado, os saberes dos participantes do discurso 

(locutores) sobre o mundo, entre outros fatores. O contexto é o produto de uma construção 
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dos locutores. No fim do diálogo, o contexto pode ser mudado, pois as informações e os 

comportamentos tidos na interação podem o modificar (MAINGUENEAU, 1998).  

Segundo Orlandi (2003), cada interlocutor é parcial e faz parte do texto apenas quando 

busca sentido na interpretação, no espaço discursivo e na interação social. Um dos fatores que 

constitui o discurso é a relação de sentidos, ou seja, não há um discurso que não se relacione 

com outro que já foi apontado antes. “Um dizer tem relação com outros dizeres realizados, 

imaginados ou possíveis” (ORLANDI, 2003, p.39). O sujeito antecipa-se ao seu interlocutor 

conforme o sentido produzido por suas palavras. Regulando a argumentação, o sujeito dirá de 

um modo ou de outro, conforme o efeito que objetiva produzir em seu ouvinte. Orlandi 

(2003) fala da relação de forças entre os locutores, na qual o lugar de onde o sujeito fala 

constitui o que ele diz, com autoridade ou não, dependendo da sua posição.    

De acordo com Gregolin (2000), no discurso, o sentido não é entendido na essência 

das palavras. Ele depende de outros discursos que se relacionam, por isso a interpretação do 

sentido segue um trajeto de leitura, que é determinado por diálogos, polêmicas e 

deslocamentos. Para Maingueneau (1998), o discurso forma uma unidade de comunicação 

associada a condições de produção determinadas, como um debate na televisão ou um artigo 

de jornal. Então, um olhar sobre um texto, do ponto de vista lingüístico, faz dele um 

enunciado, agora um estudo lingüístico de como esse texto foi produzido fará dele um 

discurso.  

Gregolin (2000) aponta que os discursos produzidos em uma sociedade geram efeitos 

de sentido que junto com as formas discursivas constroem as representações do imaginário de 

uma determinada época. Os deslocamentos de sentidos podem ser remetidos às formações 

discursivas. A construção de sentidos nos textos midiáticos são analisadas através das relações 

entre um trajeto temático, sua materialidade textual e a interpretação contemporânea do 

histórico. Para Orlandi (2003) o discurso é um objeto sócio-histórico, em que o lingüístico 

vem depois da história e da sociedade. A relação língua-discurso-ideologia é trabalhada com 

base na teoria de Pêcheux, que diz que não há discurso sem sujeito e nem sujeito sem 

ideologia. A língua só faz sentido porque o sujeito tem uma ideologia.  

Gregolin (2000) considera o texto uma unidade lingüística e histórica, com 

mecanismos de interpretação que possibilitam ao leitor o reconhecimento histórico. Segundo 

a autora, o texto auxilia na memória social e coletiva e a memória social auxilia na 

interpretação dos textos, pois produz as condições para o funcionamento discursivo. As 

práticas de textualização ocorrem em lugares sociais organizados e reconhecidos pelos 

falantes, ou seja, o campo literário, o campo cientifico, o campo político. A produção de 
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sentidos se dá dentro desses campos, constituídos como lugares de onde se fala (GREGOLIN, 

2000). 

Bakthin apud Barros (2000), diz que o texto é o produto de uma criação ideológica ou 

de uma enunciação, considerando o que está subentendido, como o contexto histórico, social, 

cultural e outros. Orlandi (2003) diz que a linguagem só é linguagem porque faz sentido e só 

faz sentido porque está inscrita na história.  Segundo ela, quando se interpreta já se está preso 

a um sentido, escutando outros sentidos que estão no texto e compreendendo como eles se 

constituem. As condições em que os sentidos são produzidos estão ligadas ao sujeito, à 

situação e à memória, além do contexto sócio-histórico, ideológico. 

 
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). 

 

A linguagem funciona entre processos parafrásticos e polissêmicos. Os parafrásticos 

são aqueles que sempre mantém algo do que já foi dito, é o retorno aos mesmos espaços do 

dizer. A paráfrase produz diferentes formulações do que já foi dito e se estabiliza, produzindo 

a variedade do mesmo. A polissemia, por sua vez, desloca e rompe com os processos de 

significação, intervindo o diferente. Por isso, a linguagem é incompleta, pois os sujeitos, os 

sentidos e os discursos não estão prontos, eles estão sempre em trabalho contínuo, 

movimentando-se entre o simbólico e a história. Os sujeitos e os sentidos constituem-se na 

paráfrase ou na polissemia, dependendo de como são afetados pela língua e inscritos na 

história. Tanto o sujeito como o sentido dependem de como trabalham e são trabalhados pelo 

jogo da paráfrase ou da polissemia (ORLANDI, 2003). Na mídia, observamos com freqüência 

o uso da paráfrase. Na programação televisiva e, principalmente, nos telejornais, é visível o 

ato de se contar muitas e muitas vezes a mesma história, porém de maneiras diferentes. O 

discurso do Jornal Nacional é dotados de paráfrases.  

Para Gregolin (2000), os sentidos são constituídos na materialização do histórico e nas 

formas lingüísticas, assim, a produção e a interpretação dos textos midiáticos depende do 

interdiscurso, ocultando ou revelando significados. Por isso, os discursos midiáticos são 

heterogêneos. Barros (1999) diz que a relação entre os sujeitos é que vai definir o sentido do 

texto e a significação das palavras. A interação entre os interlocutores funda a linguagem, dá 
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sentido ao texto e constrói os sujeitos produtores do texto. A noção de sujeito que se tem aqui 

é de um sujeito social, pertencente a uma classe social e dialogando com os diversos discursos 

da sociedade. 

De acordo com Orlandi (2003), a história serve como produção dos acontecimentos 

que significam. Por exemplo, cores que trazem significados, como o preto que é relacionado 

ao fascismo, à direita; ou o vermelho relacionado ao comunismo. A história remete ao 

imaginário que afeta os sujeitos conforme suas posições políticas. Já a memória é tratada 

como interdiscurso, entendida como algo que já foi falado antes, em outro lugar. A autora 

separa o discurso em interdiscurso e intradiscurso. O interdiscurso pode ser entendido como 

uma junção de tudo que já foi dito em enunciados anteriores e que em seu conjunto representa 

o dizível; o intradiscurso seria a formulação, aquilo que está sendo dito naquele momento 

presente, em condições dadas. Os sentidos estão entre os dois eixos, o da memória e o da 

atualidade.   

Para Orlandi (2003), dizer não é uma propriedade particular, pois as palavras são de 

todo mundo, adquirindo significado pela história e pela língua. As palavras são as mesmas em 

todos os lugares, seu significado vai depender do contexto em que elas estão inseridas. O 

sujeito não tem controle sobre os sentidos que se constituem com a sua fala. O funcionamento 

do discurso, a relação com o sujeito e a ideologia só são entendidos porque algo relacionado 

já foi dito e sustenta todo o dizer.  

Conforme Gregolin (2000), a imagem tem o poder de remeter temas passados, 

colocando-os na atualidade e inserindo-o na memória presente. Ela traz discursos de outros 

lugares sob remissões, retomadas e efeitos de paráfrases. Orlandi (2003) diz que são as 

imagens que funcionam no discurso. Essas imagens são resultados de projeções que permitem 

aos sujeitos passarem de situações empíricas – os lugares dos sujeitos – para as posições do 

sujeito no discurso. Há, por exemplo, as posições de entrevistado e entrevistador. O 

mecanismo imaginário a partir de um contexto produz a imagem da posição do locutor, do 

interlocutor e do objeto do discurso. Esse jogo imaginário se destaca na troca de palavras. 

São as imagens que constituem as posições nas relações discursivas.  Deste modo, os 

locutores empíricos não são importantes, mas a posição que eles ocupam é que vai fazer 

significar o que eles disseram de uma maneira determinada. Objetivos políticos também são 

ajustados a uma linguagem que trabalha com esse jogo de imagens. O melhor orador é aquele 

que mais sabe mobilizar o jogo de imagens na constituição dos sujeitos. As imagens, o 

interdiscurso, os locutores, os interlocutores, os lugares e as posições contribuem para 

produção do discurso e para o que ele vai significar. O imaginário fará parte do 
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funcionamento da linguagem. As imagens que temos dos sujeitos são constituídas no 

confronto entre o simbólico e o político. A análise transpassa esse imaginário que faz 

conhecer o sujeito na sua discursividade e explicita o modo como os sentidos estão sendo 

produzidos, ajudando a compreender melhor o que está sendo dito. O sentido não adquire 

significado pelas intenções de quem diz, mas pelas referências às condições em que foi 

produzido, estabelecendo relações com a memória (ORLANDI, 2003).  

 

Conseqüentemente, podemos dizer que o sentido não existe em si, mas é 
determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-
histórico em que as palavras são produzidas. As palavras mudam de sentido 
segundo as posições daqueles que as empregam. Elas “tiram” seu sentido dessas 
posições, isto é, em relação às formações ideológicas nas quais essas posições se 
inscrevem (ORLANDI, 2003, p. 42 e 43). 
 

Orlandi (2003) define a formação discursiva como algo que, a partir de uma posição já 

conhecida em um contexto já conhecido, determina o que pode e deve ser dito. Esta formação 

ajuda a compreender o processo de produção dos sentidos, a sua relação com a ideologia e 

possibilita estabelecer regras no funcionamento do discurso. Portanto, as palavras não têm 

sentido nelas mesmas, elas produzem sentido a partir das formações discursivas em que estão 

inscritas. Para Orlandi (2003), no discurso, as formações discursivas representam as 

formações ideológicas, por isso, os sentidos sempre são determinados ideologicamente. Tudo 

o que é dito não está na essência das palavras, mas na maneira que a ideologia produz seus 

efeitos em determinados discursos, materializando-se nele. Estudar o discurso significa 

entender a maneira como a ideologia e a linguagem se articulam e se afetam numa relação que 

é recíproca. Todo o discurso se relaciona com outros discursos presentes ou que estão 

alojados na memória.  

A referência à formação discursiva é que permite compreender, no discurso, os 

diferentes sentidos. Por exemplo, palavras iguais podem ter significados diferentes porque se 

inscrevem em formações discursivas diferentes. O analista do discurso deve observar as 

diferentes condições de produção e, trabalhando com a memória, remeter o dizer a uma 

formação discursiva para compreender o sentido do que está sendo dito (ORLANDI, 2003). 

Maingueneau (1998) denomina de competência pragmática aquilo que permite o 

sujeito interpretar um enunciado relacionado a um contexto particular. Já a competência da 

comunicação diz que para falar é preciso saber utilizar a língua de forma apropriada em 

situações diversas. Essa competência comunicativa é adquirida através das interações, como 

saber a hora de falar, saber do que falar em determinada situação e saber sincronizar os gestos 
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com as próprias palavras. Essa competência depende das experiências de cada um. A 

competência discursiva é a aptidão que os sujeitos têm de produzir enunciados que dependem 

das formações discursivas. No caso do Jornal Nacional, o telejornal tem a competência 

discursiva de enunciar sobre diversos assuntos, entre eles a política. 

Segundo Bakthin apud Maingueneau (1998), dialogismo é a dimensão interativa da 

linguagem oral ou escrita. O objeto do discurso é o ponto onde se encontram as opiniões dos 

interlocutores ou as visões de mundo. Para Bakthin, toda a enunciação é uma resposta a 

alguma coisa, sendo um elo na cadeia dos atos de fala, prolongando aquilo que já foi dito, 

estabelecendo uma polêmica com as inscrições que a precederam. Bakhin apud Brandão 

(2000) rejeita a enunciação isolada e afirma que ela é dialógica, pois o discurso só é 

compreendido porque existe a interação verbal, considerando esta como a interação entre 

interlocutores, que utilizam a enunciação cujas formas são determinadas pelas condições 

sócio-econômicas.  

O discurso, quando retomado, sofre alterações. Há enunciações que conseguem 

conservar a integridade quase que total do discurso do outro, mas sempre com alguma 

alteração. 

O que pode ocorrer é uma semantização desse discurso, ou seja, um processo de 
interpretação valorativa: quando o locutor apreende o discurso alheio, o conteúdo 
ideológico passa a ser julgado, apreciado, fato este que impossibilita se considerar o 
discurso do locutor como uma simples transposição do discurso de outrem. É 
justamente por isso – por essa interpretação valorativa – que se pode falar em 
transmissão/recepção ativa do discurso de outrem (BRANDÃO, 2000, p.160).  

 

Nesta interação, Bakthin ainda considera o contexto. Segundo o autor, o contexto 

estabelece a relação do locutor com o discurso que ele retoma, numa relação que forma três 

dimensões: a do discurso que já foi citado, a que cita o discurso e a quem o discurso é 

transmitido. Não sendo idênticas essas relações, elas podem transformar o sentido do 

discurso. Isolando uma fala ou parte dela ou deslocando-a do seu contexto original, provoca-

se uma ressignificação. O alvo do efeito de sentido é a pessoa a quem o discurso é dirigido, 

sendo ela também participante do processo de interação, considerando também que uma 

mesma forma pode produzir efeitos de sentidos diferentes ao incorporarmos discursos alheios 

a nossa fala. Há ainda a idéia de haver estilos não individuais, ligados a contextos sociais, que 

variam de época para época (BRANDÃO, 2000). 

Brandão (2000) diz que Backthin classifica o texto como dialógico, pois é definido 

pelo objeto de significação e pelo contexto, ou seja, pelo diálogo entre interlocutores e entre 

outros textos. O texto é tido por Bakthin como lugar central na investigação sobre o homem. 
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Para ele, a alteridade define o ser humano, pois o outro é fundamental para a sua concepção. 

O ser humano só pode ser pensado dentro das relações que o ligam ao outro (BARROS, 

1999).  

O dialogismo considera muitas vozes no texto, como outros textos ou discursos que se 

entrecruzam e se completam, respondendo uns aos outros ou polemizando. Então, com muitas 

vozes falando no discurso e mostrando o que cada classe tem de experiência, entende-se que 

os discursos são ideológicos, marcados por fatos sociais. Barros (1999) distingue dialogismo 

de polifonia. Segundo a autora, dialogismo é o princípio dialógico constitutivo da linguagem 

e do discurso. Já a polifonia serve para caracterizar textos em que o dialogismo se deixa ver, 

onde são percebidas muitas vozes. A polifonia se opõe à monofonia, pois nos textos 

polifônicos, os diálogos entre discursos mostram-se; já nos monofônicos eles são ocultados e 

parece que o discurso é único e só tem uma voz. 

Monofonia e polifonia são efeitos se sentidos que decorrem de discursos e 

constituições dialógicas. Os discursos se dividem em autoritários e poéticos. Os autoritários 

são os que abafam as vozes e escondem os diálogos sendo, portanto, textos monofônicos. Já 

os discursos poéticos expõem e deixam escutar o dialogismo e as vozes contraditórias dos 

conflitos sociais, sendo exemplos de discursos que produzem efeito de polifonia. O que é o 

caso do Jornal Nacional, que será analisado neste trabalho em que foi feito o mapeamento das 

diversas vozes no telejornal. 

Ducrot apud Barros (1999) desenvolve a partir do dialogismo a teoria da polifonia que 

separa locutores e enunciadores no discurso. Ducrot contesta o princípio da unicidade do 

sujeito falante, pois acredita que um enunciado pode ter mais que um autor, retornando ao 

conceito de polifonia de Bakthin, deslocando-o do nível do texto para o nível do enunciado, 

afirmando que em um enunciado várias vozes se entrecruzam. O autor, partindo da noção de 

polifonia, diferencia o sujeito enunciador do sujeito locutor. Para ele, o enunciador é o 

responsável pela produção do enunciado. Por meio da enunciação, o enunciador expressa seu 

ponto de vista, sua posição e atitude, mas não no sentido material de suas palavras; para fazer 

isso, ele usa a figura do locutor, que é o responsável pelo dizer do sujeito enunciador. 

O enunciador está relacionado à perspectiva, ao ponto de vista que se coloca o locutor 

para produzir sentidos. O locutor, por sua vez, é o responsável pela ocorrência do enunciado, 

cuja atividade é psicofisiológica. Com isso, Ducrot conclui que no discurso co-existem vários 

sujeitos com pontos de vista veiculados na enunciação. Em um enunciado pode haver 

dispersões dos enunciadores, onde os diferentes pontos de vista podem ser reiterados, 

transformados ou rompidos. No entanto, isso acontece no tempo presente, em que a realização 
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de um enunciado é um acontecimento histórico, que dá existência a alguma coisa que não 

existia antes de falar e não vai mais existir depois, sendo esse fato denominado por Ducrot de 

momento da enunciação (BRANDÃO, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 O DISCURSO DO JORNAL NACIONAL 
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O discurso do Jornal Nacional da Rede Globo é um discurso rico em detalhes, com a 

presença de diversas vozes e com muitas possibilidades de construções de sentidos. 

Observando a visibilidade que o telejornal tem dado às campanhas eleitorais e as diferentes 

posições que tem apresentado, mostra-se pertinente a análise do discurso do Jornal Nacional, 

no que se refere à política no Brasil. O telejornal busca cumprir o seu papel de mostrar o que 

acontece no meio político brasileiro e, conseqüentemente, mostra a espetacularização da 

política no campo midiático. 

Este estudo analisa as matérias da editoria de política do Jornal Nacional, englobando o 

quadro “Eleições 2006” e a série de reportagens “Caravana JN”, por considerar de grande 

importância para o período eleitoral esses dois quadros. No meio da campanha eleitoral, 

explodiu uma crise que ficou conhecida como “escândalo do dossiê”, tornando este assunto, 

desde que foi descoberto, o mais abordado na editoria de política do telejornal.  

 

5.1 APRESENTAÇÃO DO CORPUS 

 
Para a realização da análise da editoria de política do Jornal Nacional, sete edições do 

telejornal foram tomadas como corpus, as quais foram levadas ao ar durante a última semana 

em que foi permitida a campanha eleitoral no rádio e na TV. Fazem parte da amostra todas as 

43 matérias sobre política, integrantes das edições de 21 a 28 de setembro, inclusive a série de 

reportagens “Caravana JN”, por entender que os temas abordados são de interesse político da 

população e dos candidatos. 

A primeira edição integrante do corpus do estudo foi ao ar no dia 21 de setembro de 

2006. Nesta edição foram abordados os temas sobre a máfia das sanguessugas, outra denúncia 

de corrupção que envolvia vários partidos políticos; a prisão do chefe da máfia, Luiz Antonio 

Vedoin, citação de nomes de acusados relacionando-os com o presidente Lula. A segunda 

matéria do dia foi sobre a venda do dossiê e novamente Lula é associado com os compradores 

do dossiê, afastando os membros do PT de suas funções aos as denúncias. Nesta matéria, é 

feita uma enunciação que diz que há denúncias contra o PSDB no dossiê. Também foi 

apresentada uma matéria investigativa sobre o caminho dos dólares que seriam utilizados para 

a compra do dossiê, informando que até então não se sabia como o dinheiro tinha entrado no 

Brasil. No mesmo dia, foi divulgada uma pesquisa Ibope sobre a corrida presidencial e 

opiniões sobre o atual governo. Já no quadro “Eleições 2006” foi mostrado o dia-a-dia dos 
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candidatos. A última matéria desse dia fazia parte da série de reportagens “Caravana JN” e 

abordou o assunto agronegócio. 

A edição do dia 22 de setembro de 2006 continuou abordando o tema do dossiê e 

noticiando o nome dos envolvidos, sempre com a expressão que eram “amigos de Lula” ou 

“ligados ao PT”. Nesta edição, também foi tratado o tema da ação da Polícia Federal no caso, 

com indicações de que as investigações estavam ocorrendo de forma lenta. Ainda sobre a 

compra do dossiê foi ao ar uma matéria onde o principal envolvido no caso, Antonio Vedoin, 

nega o envolvimento dos políticos do PSDB na Máfia das Sanguessugas e uma matéria com 

Lula, que mostra o presidente tentando desvincular do governo os acusados da compra do 

dossiê. Nesta edição, também foi apresentada uma pesquisa da Fundação Getulio Vargas, 

mostrando a queda do nível de pobreza no Brasil, em três anos. Essa matéria evidencia que na 

perspectiva do Jornal Nacional, Lula fez um bom governo economicamente. Apresentou-se 

também o dia dos candidatos, suas agendas de campanha e principais atividades do dia, 

ouvindo-os sobre o escândalo do dossiê. A reportagem da “Caravana JN” desta noite 

apresentou a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul e seus moradores.  

No dia 23 de setembro, novamente a maioria das matérias foi sobre o caso do dossiê. 

Das quatro matérias de política que foram ao ar nesta noite, três abordaram o tema: a 

investigação da Polícia Federal para descobrir a origem do dinheiro que compraria o dossiê, a 

relação de Lula com os envolvidos, a voz do Ministério da Justiça defendendo a atuação da 

Polícia Federal no caso e o dia dos candidatos, contendo sonoras deles expressando suas 

opiniões sobre o caso. A quarta matéria de política desta edição apresentou a pesquisa Data 

Folha, onde novamente Lula está em primeiro lugar, Geraldo Alckmin em segundo, Heloisa 

Helena em terceiro e por último, Cristovam Buarque. 

Na edição de 25 de setembro, a “Caravana JN” apresentou a cidade de Goiás e as 

reivindicações dos moradores para o novo governo. Novamente, o dia dos candidatos foi 

noticiado, e se viu uma preocupação constante de todos presidenciáveis com a educação. 

Nesta matéria também foi abordado o tema das investigações do dossiê, onde Cristovam 

Buarque se mostrou interessado em descobrir os envolvidos no escândalo.  Também foi 

apresentada uma matéria onde o presidente Lula critica os envolvidos no escândalo da compra 

do dossiê contra os políticos do PSDB. A máfia dos vampiros voltou a ser pauta do JN nesta 

edição, informando que o Ministério Público denunciou os envolvidos, que mais uma vez são 

ressaltados como integrantes do PT. Ainda foi noticiado o corte do governo de mais de R$ 1 

bilhão do orçamento para cumprir meta de superávit.  
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No dia 26 de setembro de 2006, o tema do dossiê novamente foi destacado no Jornal 

Nacional. Desta vez, a notícia trazia a informação de que a Polícia Federal havia descoberto a 

forma que os dólares para compra do dossiê tinham entrado no Brasil. Segundo o Jornal 

Nacional, os dólares entraram de forma legal, através de um banco, em São Paulo. Novamente 

é evidenciado um envolvimento de Lula com os corruptos. Outra matéria sobre o escândalo 

do dossiê apresenta mais um envolvido, Expedito Veloso, ex-diretor do Banco do Brasil. O 

quadro “Eleições 2006” apresentou o dia dos candidatos, exibindo as declarações dos 

presidenciáveis sobre a compra do dossiê. Mais uma vez, os principais presidenciáveis, com 

exceção de Lula, pressionam a Polícia Federal por informações sobre o caso. A “Caravana 

JN” desta noite ouviu os desejos dos pecuaristas do centro-oeste brasileiro. O telejornal deu 

voz aos agropecuaristas que falaram do principal problema do campo, que segundo eles, é o 

grande investimento para um retorno a longo prazo. Ainda nesta edição, o telejornal mostrou 

os estúdios onde se realizariam os debates dos candidatos a governadores, enfocando a 

importância do debate e o cumprimento do papel da emissora de valorizar o eleitor e dar a ele 

subsídios para votar. Também foi divulgado o pedido do PFL e do PSDB ao Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) para que fossem quebrados os sigilos bancários do presidente do PT, 

Ricardo Berzoini, e do ex-assessor da presidência, Freud Godoy. Mais uma vez, o Jornal 

Nacional mostra a preocupação dos outros partidos em descobrir as ilegalidades no caso. 

Na edição do dia 27 de setembro de 2006, o Jornal Nacional volta a trazer o assunto 

do dossiê como destaque. O telejornal noticiou a identificação do banco que recebeu o 

dinheiro que compraria o dossiê. Conforme o Jornal Nacional, foi o Banco Sofisa, de São 

Paulo, que recebeu legalmente os dólares. O jornal informou ainda, nesta edição, que foi 

quebrado o sigilo bancário de seis petistas acusados de envolvimento no caso do dossiê. O 

jornal ouviu o chefe da máfia das sanguessugas e a Polícia Federal. Um breve resumo também 

mostrou como tinham sido os debates com os governadores em cada estado do Brasil. A 

rotina dos candidatos também foi apresentada com ênfase no apoio de Lula ao sistema de 

cotas nas universidades, a visita de Heloisa Helena a uma das favelas mais violentas do Rio de 

Janeiro e o repúdio da candidata ao narcotráfico. Geraldo Alckmin falou da importância de 

participar dos debates televisivos, e Cristovam Buarque destacou o movimento que fará pela 

educação, se for eleito. Nesta edição, também foi apresentada a última pesquisa Ibope, onde 

os presidenciáveis continuavam na mesma posição da pesquisa anterior. 

O último telejornal integrante do corpus deste trabalho foi ao ar no dia 28 de setembro 

de 2006, último dia que os candidatos poderiam fazer campanha política no rádio e na TV, no 

primeiro turno das eleições de 2006. A primeira matéria do dia falou da aquisição da Polícia 
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Federal de imagens do hotel onde aconteceria a compra do dossiê. De acordo com o Jornal 

Nacional, essas imagens mostram os acusados de negociar o dossiê entrando e saindo do hotel 

com grandes malas. Em outra matéria, é mostrado o trabalho que a Polícia Federal teve para 

descobrir quem trouxe o dinheiro para o Brasil e como teria conseguido esse dinheiro. O dia 

dos candidatos mostrou como foi a agenda deles nesta quinta-feira, quando faltavam três dias 

para as eleições. Nesta edição, Lula aparece recebendo turistas em Brasília e pedindo que as 

pessoas votassem no domingo. O Jornal também comunicou que Lula não participaria do 

debate que a Globo realizou naquela quinta-feira. Alckmin foi mostrado pedindo votos na 

praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e falando da importância do debate para a 

democracia. Já Heloisa Helena apareceu criticando a liberação do TSE para uso de camisetas 

e bonés no dia da eleição. Segundo o telejornal, o candidato Cristovam Buarque se preparou, 

durante o dia, para o debate que aconteceu à noite.  

O JN ainda apresentou matérias traçando o perfil do eleitorado no Brasil, cuja maioria 

são mulheres. A “Caravana JN” do edição do dia 28 de setembro ouviu os desejos dos 

mesários que trabalhariam no pleito do domingo, primeiro de outubro. A maioria dos 

mesários que foram ouvidos falou da importância de seus trabalhos e da participação 

democrática, que é o voto. Ainda foi noticiada a explicação de porque Lula não iria ao debate. 

O telejornal resumiu a carta que o candidato enviou explicando que não participaria e os 

apresentadores lamentaram sua ausência. Ainda foi feita uma explicação matemática da 

última pesquisa eleitoral divulgada na edição anterior do Jornal Nacional. O telejornal 

noticiou também o depoimento de Luiz Antonio Vedoin, chefe da máfia das sanguessugas, à 

Polícia Federal.  

 

5.2 A ANÁLISE 

 

Para fazer a análise, primeiramente, foram gravadas as edições selecionadas para 

comporem a amostra. Depois foi feita a transcrição de cada telejornal. O corpus foi estudado, 

em busca dos sentidos dominantes. A partir da identificação dos principais sentidos sobre os 

presidenciáveis emitidos nas falas dos locutores do programa, e dos entrevistados, as marcas 

desses sentidos foram evidenciadas. Por uma opção metodológica, decidimos agrupar cada 

sentido dominante em quadros e destacar em “negrito” o sentido referido na fala dos 

locutores. 

Também por uma opção metodológica, optou-se por analisar a formação da imagem 

de cada candidato de forma individual, pois acredita-se que desta maneira, fica mais fácil o 
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entendimento dos sentidos instituídos. Optamos por analisar as falas dos principais locutores e 

as perspectivas de enunciação em que vão estar inseridos, mapeando sete perspectivas 

principais de enunciação: 

 

E1 – a perspectiva da emissora, por meios das falas dos apresentadores e dos repórteres; 

E2 – a perspectiva do candidato referido, por meio das suas falas; 

E3 – a perspectiva dos candidatos concorrentes; 

E4 – a perspectiva dos eleitores, por meio das suas falas; 

E5 – a perspectiva legal ou testemunhal, por meio das falas de pessoas ligadas à Justiça ou 

testemunhas do “escândalo do dossiê”; 

E6 – a perspectiva dos acusados, por meio de suas falas; 

E7 – a perspectiva dos congressistas, por meio de suas falas. 

 

Foram tomados estes sete enunciadores, pois foi levada em consideração toda a 

cobertura da editoria de política, onde foram ao ar questões relacionadas ao atual governo, 

que estava diretamente relacionado às eleições e, também, ao governo anterior, que apoiava 

um dos candidatos. 

 

A imagem de Lula 

Luís Inácio Lula da Silva era um metalúrgico do ABC Paulista, onde se tornou 

sindicalista e fundou o Partido dos Trabalhadores (PT). Por ser um dos fundadores do PT e 

carregar consigo a ideologia da agremiação partidária por 25 anos, Lula é muito ligado ao 

partido. Ele foi candidato à presidência da República pela sigla por quatro eleições 

presidenciais, desde 1989, só se elegendo em 2002, quando alterou um pouco seu discurso, 

até então conhecido como “radical”. Para obter maior aceitação e sucesso nas eleições de 

2002, Lula optou por amenizar seu discurso.  Eleito, o atual presidente não seguiu totalmente 

as ideologias do partido, pregadas por ele durante estes 25 anos de vida política. Por outro 

lado, instaurou programas de governo que beneficiavam a camada mais pobre da sociedade. 

Em agosto de 2005, seu partido foi acusado de pagar mesadas a deputados federais, 

para que estes aprovassem os projetos do Executivo. Houve uma grande crise política e alguns 

envolvidos foram cassados, outros renunciaram ao mandato e outra parte dos parlamentares 

não foram condenados por falta de provas, mas ficaram com a imagem pública manchada. No 

entanto, o presidente Lula alegou não saber que isso acontecia dentro do PT. Integrantes do 



 62

partido deram respaldo à Lula e foi criado, assim, um cerco em defesa ao desconhecimento 

dele no caso.  

Em setembro de 2006, ano eleitoral, novamente o PT foi acusado de comprar um 

dossiê que incriminaria políticos do PSDB, partido do principal concorrente de Lula na 

eleição. Novamente, o presidente alegou não saber da existência deste dossiê e tentou se 

desvincular dos envolvidos no caso.  

Para a análise da imagem de Lula, localizamos, no discurso do Jornal Nacional, os 

principais sentidos que lhe são associados, inserindo a problemática das perspectivas de 

enunciação: a) que tem envolvimento com corruptos; b) que impede o trabalho da polícia 

federal; c) bom governante; d) mau governo; e) líder das pesquisas; f) boa relação com os 

eleitores; g) estava errado em não ir ao debate. A seguir, apresentamos algumas das 

seqüências que ilustram esses sentidos. Sistematizamos a análise em tabelas, reunindo as 

seqüências discursivas a partir dos enunciadores e trazendo algumas seqüências que ilustram 

o discurso do programa.   

 

a) Envolvido com corruptos 

Na amostra selecionada, o telejornal sempre cita os envolvidos como “amigo de Lula”, 

“assessor especial da presidência”, “assessores da campanha de Luis Inácio Lula da Silva”, “o 

homem do PT”, “ex-presidente do PT”, “pessoas ligadas ao PT e ao presidente Lula”, 

“analista de mídia do Partido dos Trabalhadores”, sempre lembrando que o PT é o partido de 

Lula. Tais citações produzem sentidos de que o candidato estava “envolvido com corruptos” 

e tinha conhecimento do possível envolvimento do partido com corrupção. 

 

Enunciador Perspectiva Seqüência Discursiva 

E1 Emissora 

 

A Polícia Federal deve ouvir Expedito Afonso Veloso, ex-diretor de gestão 

de risco do Banco do Brasil e os colaboradores de campanha do PT, 

Oswaldo Bargas e Jorge Lorenzetti, amigo do presidente Lula. 

 

A operação para a venda do dossiê já derrubou sete pessoas ligadas ao PT e 

às campanhas de Lula à reeleição e do senador Aloizio Mercadante ao 

governo de São Paulo. 

 

Gedimar é analista de risco e mídia do Partido dos Trabalhadores e foi o 

primeiro a cair. 
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Valdebran é ex –arrecadador de campanha do PT de Mato Grosso. Nos 

depoimentos apareceu o nome de Freud Godoy, assessor especial da 

presidência da República. 

 

Jorge Lorenzetti, amigo do presidente Lula, e um dos chefes do comitê de 

reeleição foi quem o apresentou a Gedimar. 

 

A revista “Época” informou que foi procurada por Oswaldo Bargas, um dos 

autores do programa de governo de Lula para divulgar o dossiê. 

 

Segundo a revista, Ricardo Berzoini, ex-ministro e coordenador-geral da 

campanha de Lula, sabia do encontro entre Bargas e o repórter embora não 

soubesse do conteúdo. 

 

 Hamilton Lacerda, coordenador de comunicação da campanha de 

Aloísio Mercadante em São Paulo negociou a entrevista dos Vedoin 

publicada na última edição. Hamilton foi o sétimo homem com cargo de 

confiança no PT a perder o emprego em menos de uma semana. 

 

O ex-assessor da campanha do presidente Lula à reeleição prestou 

depoimento hoje à Polícia Federal em Brasília. Jorge Lorenzetti assumiu a 

responsabilidade pela negociação do dossiê com o chefe da Máfia das 

Ambulâncias, mas negou que tenha autorizado o pagamento do material.  

 

O ex-analista de risco da campanha de Lula, Jorge Lorenzetti, admitiu na 

Polícia Federal que se empenhou para conseguir o dossiê contra o candidato 

do PSDB, José Serra. 

 

Lorenzetti mandou o ex-diretor do Banco do Brasil, Expedito Veloso, e o ex-

funcionário do comitê de reeleição do presidente Lula, Gedimar Passos, 

para analisar os documentos. 

 

Valdebran afirma que uma parte já guardou e a outra parte está com outra 

pessoa, se referindo provavelmente a Gedimar Passos, o homem do PT 

flagrado no hotel com o dinheiro vivo que pagaria o dossiê. 

 

Em 15 horas de depoimentos, foram ouvidos os petistas Oswaldo Bargas, 

Jorge Lorenzetti e Expedito Veloso. Todos eram assessores da campanha 

do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
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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. 

 

 Dez dias depois da prisão de emissários do PT com R$ 1,7 milhão, a 

polícia ainda não sabe de onde veio o dinheiro. O Coaf, o conselho que 

acompanha operações financeiras, já analisou as transações bancárias dos 

petistas envolvidos e não encontrou saques expressivos.  

 

O presidente Lula foi o primeiro notificado, ontem à noite. Recebeu um 

comunicado oficial que o TSE investiga o possível envolvimento dele e do 

presidente do PT, Ricardo Berzoini, com o dossiê. 

 

O prazo de dez dias para a defesa começa a contar quando todos estiverem 

sido notificados: o ex-assessor do presidente Lula, Freud Godoy, 

Valdebram Padilha e Gedimar Passos. 

 

Hoje o presidente do TSE recebeu Marco Aurélio Garcia, coordenador de 

campanha do presidente Lula.  

 

A troca de mensagens, a que o Jornal Nacional teve acesso, é entre 

Valdebram Padilha, ex-arrecadador de campanha do PT em Mato Grosso, 

e Expedito Veloso, ex-diretor de gestão de risco do Banco do Brasil, que 

estava licenciado para trabalhar na campanha à reeleição do presidente 

Lula. 

 

 O PFL e o PSDB pediram ao Tribunal Superior Eleitoral a quebra do sigilo 

telefônico do presidente do PT, Ricardo Berzoini, de Freud Godoy, 

assessor da presidência agora afastado, e de Valdebran Padilha e Gedimar 

Pereira, presos com quase R$ 2 milhões para a compra do dossiê. 

 

 A Polícia Federal identificou o banco que recebeu – legalmente – os dólares 

que seriam usados por militantes do PT na compra do dossiê.  

 

 Os dólares apreendidos com os petistas Gedimar Passos e Valdebran 

Padilha no dia 15 chegaram ao Brasil por intermédio do Banco Sofisa. 

 

A Justiça Federal em Mato Grosso autorizou a quebra dos sigilos 

telefônicos, fiscal e bancário dos seis petistas acusados de envolvimento na 

tentativa de compra do dossiê.  
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Foram decretadas as prisões de Valdebran Padilha e Gedimar Passos, presos 

com R$1,7 milhão em São Paulo; Freud Godoy, ex-assessor do presidente 

Lula, citado como intermediário na negociação; Expedito Veloso, ex-diretor 

do Banco do Brasil e colaborador da campanha de Lula, Oswaldo Bargas, 

um dos responsáveis pelo plano de governo do PT e Jorge Lorenzetti, 

afastado da chefia do núcleo de informação e inteligência. 

 

O Jornal Nacional teve acesso às informações dos peritos. As imagens 

mostram Hamilton Lacerda, ex-coordenador de comunicação do 

candidato do PT, Aloízio Mercadante, e Gedimar Passos, um dos 

encarregados do PT de negociar o dossiê. 

 

 Amanhã ele vai ouvir o depoimento de Freud Godoy, ex-assessor especial 

da presidência da República e de Hamilton Lacerda. 

 

 Valdebran afirma que uma parte já guardou e a outra parte está com outra 

pessoa, se referindo provavelmente a Gedimar Passos, o homem do PT, 

flagrado no hotel com o dinheiro vivo que pagaria o dossiê. 

 
 O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o ex-ministro 

Humberto Costa e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, por 

envolvimento com a máfia dos vampiros. 

 

 O Ministério Público denunciou 33 pessoas à Justiça Federal por 

envolvimento na Máfia dos Vampiros. Entre elas, o ex-ministro da Saúde, 

Humberto Costa, por formação de quadrilha e corrupção passiva, e o ex-

tesoureiro do PT, Delúbio Soares, pelos dois crimes e também lavagem de 

dinheiro. 

E2 Candidato 

Referido 

 Você escolhe um companheiro para determinada função. No caso do 

pessoal que cuidava da pseudo-inteligência da minha campanha, nem fui eu 

que escolhi, quem escolheu foi o presidente do partido que era o 

coordenador da campanha eleitoral. 

 

 O que eu quero saber não é apenas da 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 aloprados resolveu comprar um 

dossiê, porque alguém vendeu para eles que esse dossiê deve ter coisas 

do arco da velha.  

E3 Candidato 

Concorrente 

 O presidente disse uma vez que não sabia que foi traído, mas caramba, ele 

está sendo traído vezes demais. Ele está sendo traído a cada mês. 
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(Cristovam Buarque). 

E4 Eleitores Não há. 

E5 Justiça Se, realmente, houver indícios de cometimento de crime, vão ser tomadas 

medidas. (Diógenes Curado – Delegado da Polícia Federal) 

 

Haverá um momento em que Freud Godoy vai aparecer como 

absolutamente isento de qualquer responsabilidade (Marco Aurélio 

Garcia – presidente do TSE). 

 

Com o tempo vai chegar a se determinar para onde vai esse dinheiro, 

quem recebeu esse dinheiro e quem repassou para o Hamilton. 

(Diógenes Curado, delegado da Polícia Federal).  

E6 Acusados De repente, tudo isso vem em um momento eleitoral, onde há muita 

manipulação de informação, muito boato, compra de dossiês. É uma 

coisa estranha. Eu estou indignado com isso. (Barjas Negri – Ex-ministro da 

Saúde do Governo Fernando Henrique) 

 

Se o presidente da República assim falou, está falado (Ricardo Berzoini – 

ex-presidente do PT). 

 

Meu cliente rejeitou, repudiou e condenou qualquer tipo de 

envolvimento. Primeiro por conta de uma orientação do próprio partido e 

segundo por uma própria convicção pessoal (Aldo de Campos Costa, 

advogado de Jorge Lorenzetti).  

E7 Congressistas A forma de atuação desse governo foi diferente do governo anterior. Nesse 

governo, se transportou para Brasília as piores práticas de se fazer 

política. Foi criado o mensalão e a Máfia das Sanguessugas nada mais foi, 

no governo Lula, do que uma variável do mensalão. (Deputado Rodrigo 

Maia - PFL) 

 

Há cerca de um ano, nós denunciamos a existência de um quadro do PT 

no Banco do Brasil que bisbilhotava as contas dos opositores de governo 

(Fernando Gabeira – sub-relator da CPI das Sanguessugas).  

 
Observando-se a perspectiva da emissora (E1), que relata o caso do dossiê e os envolvidos 

no crime, é perceptível a estratégia de paráfrase e repetição quando se diz diversas e diversas 

vezes, ou quando se diz de outras maneiras, que os envolvidos tinham alguma relação com o 

presidente Lula. A Rede Globo identifica os envolvidos, no caso do escândalo do dossiê, 

como “amigos de Lula” a cada citação de seus nomes. Nota-se que a emissora buscou 
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vincular o presidente com os envolvidos no caso do dossiê, o que poderia levar ao 

entendimento de que ele também é envolvido. Ficou evidente que essa construção se fez de 

forma parcial, pois nem todos os acusados foram ouvidos e em nenhum momento questionou-

se o conteúdo do dossiê, já que este conteúdo incriminava o principal adversário de Lula nas 

eleições.  

Das 23 matérias sobre o escândalo do dossiê, analisadas por esta pesquisa, Lula teve 

voz em apenas duas, quando se defendeu tentando se desvincular dos envolvidos e passar a 

idéia de que não sabia o que os coordenadores da campanha e do PT estavam fazendo. Em 

contrapartida à fala de Lula, o JN também dá voz, nas mesmas matérias, ao candidato 

concorrente que duvida do que Lula disse. A Justiça aparece preocupada em mostrar a 

inocência de Lula, mas, logo em outra construção de sentido, a Polícia Federal é acusada de 

não fazer as devidas investigações para beneficiar Lula, o atual presidente do país.  

Foram ouvidos poucos acusados nas notícias do JN e quando estes tiveram voz, 

tentaram se defender das acusações, jurando inocência, mas nunca incriminando Lula. Outra 

questão em que o telejornal demonstrou parcialidade foi ao ouvir apenas congressistas de 

oposição, que obviamente iriam incriminar Lula. Nenhum congressista ou político do PT foi 

ouvido em relação ao caso.  

 

b) Impede o trabalho da Polícia Federal 

O sentido de que o presidente Lula estaria utilizando-se do seu cargo para dificultar as 

investigações da Polícia Federal ficou demonstrado na fala de pessoas que tiveram voz 

durante o Jornal Nacional. 

 

Enunciador Perspectiva Seqüência Discursiva 

E1 Emissora O articulador político do governo rebateu as suspeitas da oposição de que 

haveria um plano para dificultar as investigações do escândalo 

montado por petistas para atingir políticos do PSDB. 

  

A oposição cobrou informação sobre a origem do dinheiro. 

 

Em nota divulgada em Brasília a Polícia Federal disse que agiu nessa 

como em outras operações sem visar cores partidárias e afirma que 

qualquer crítica à ação exitosa da Polícia Federal é resultado do 

momento político eleitoral. 
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Dez dias depois da prisão de emissários do PT com R$ 1,7 milhão, a 

polícia ainda não sabe de onde veio o dinheiro. 

 

O procurador Gustavo Pessanha disse que a Polícia Federal demorou a 

enviar a transcrição de escutas telefônicas e outras provas 

documentais contra a Máfia dos Vampiros (...) O Ministério Público 

vai investigar o motivo da demora. 

 

A Polícia Federal informou que não vai se manifestar sobre as críticas 

do procurador. 

 

O ministro Marcio Thomas Bastos terá que explicar se a Polícia Federal 

teria beneficiado o PT por não exibir, como faz em outras operações, 

o dinheiro apreendido com emissários do PT – 1,7 milhão.  

 

Doze dias depois o governo não consegue dizer quem são os donos 

das contas, de quem é o dinheiro, como é que esses dólares entraram 

no Brasil de forma ilegal. 

 

Alckmin criticou a demora da Polícia Federal em apurar o caso da 

compra do dossiê e confirmou que amanhã vai ao debate da TV Globo. 

 

A oposição acusou a Polícia Federal de estar escondendo informações.  

E2 Candidato 

Referido 

Não há 

E3 Candidatos 

Concorrentes 

Eu entendo que é preciso agir de forma republicana. A polícia não é do 

PT. A polícia é do governo brasileiro. O Ministério não é do PT. O 

Ministério é do governo brasileiro, e há um crime que precisa ser 

elucidado (Geraldo Alckmin). 

  

O povo brasileiro precisa saber quem são os envolvidos nessa operação 

criminosa que está sendo acobertada pelo governo Lula, que está 

atuando em conjunto com o Coaf (Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras), setores da Polícia Federal e outros setores 

mais. Isso é muito grave. (Heloisa Helena). 

 

A Polícia Federal está colocando uma venda nos olhos dos eleitores. 

Nós eleitores vamos votar daqui a uma semana, sem saber a realidade por 

trás desse caso do dossiê, sem saber quem mandou esse dinheiro. 

Golpista é quem põe venda nos olhos do eleitor (Cristovam Buarque). 
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Qualquer movimentação bancária considerada atípica, o gerente do banco 

imediatamente comunica ao Coaf, comunica à Polícia Federal, ao 

Banco Central, ao Ministério Público, que quebra sigilo fiscal, 

bancário e telefônico e descobre tudo.  

E4 Eleitores Não há. 

E5 Justiça Isso tá sendo feito, é simples, tá demorando pela tua ansiedade, pela 

minha ansiedade, pela nossa ansiedade de resolver isso. Agora, o que 

não pode é condicionar a investigação policial à lógica e ao tempo de 

uma campanha eleitoral. Isso não tem sentido e não é possível de fazer 

(Marcio Thomaz Bastos – Ministro da Justiça). 

 

A atuação da Polícia Federal foi que impediu a consecução e 

execução desse crime da venda desse dossiê. Foi a sua atuação, sua 

eficiência que conseguiu esse resultado. Agora, o resto da investigação 

– faz apenas dez dias que esse caso aconteceu- está sendo feita da 

maneira e em ritmo que uma investigação deve ser feita. Uma coisa é 

o tempo eleitoral, a ansiedade eleitoral, que é compreensível. A outra 

coisa é o ritmo sério de uma investigação da Polícia Federal (Thomaz 

Bastos - ministro da Justiça). 

 

A Polícia Federal não entendeu como necessárias as prisões, tanto 

que não pediu e é muito fácil pedir prisões em momento que não se 

pode cumprir prisões. E depois acusar a Polícia Federal de não ter 

cumprido prisões (Geraldo Pereira – superintendente da Polícia Federal 

em Mato Grosso).  

E6 Acusados  Não há 

E7 Congressistas Ainda vão aparecer muito mais coisas nessa questão, principalmente 

vamos ter que saber a origem e quem entregou esse dinheiro (Jorge 

Bornhausen – senador (PFL/SC). 

 

Considero estranhíssimo que a Polícia Federal não tenha até hoje 

pedido ao Banco Central ajuda de informações para solucionar esse 

caso. O que me leva a crer que a Polícia Federal sabe já e por alguma 

razão está sendo constrangida ao não informar. A minha razão é 

questão eleitoral (Tasso Jereissati – senador).  

  

Neste caso, a emissora fala por ela e por meio dos candidatos concorrentes, Ministério 

Público e Polícia Federal. O que a emissora insinua é que a Polícia Federal não está fazendo 

as investigações da maneira como deveria ser feita, por ordem da Presidência da República. 
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Os candidatos concorrentes seguem a perspectiva da emissora e continuam acusando o 

presidente e seu partido de ter a Polícia Federal trabalhando a favor deles. É dada voz à 

Polícia Federal que afirma estar com o trabalho em dia e justifica a pressa das pessoas devido 

ao período eleitoral. Tanto os congressistas como os candidatos concorrentes pressionam pela 

descoberta da origem do dinheiro para a compra do dossiê. Mais uma vez é dada voz apenas 

aos congressistas de oposição ao governo; porém, desta vez, o Jornal Nacional ouviu a 

explicação da Polícia Federal para as acusações. Desta vez também foi informado que o 

candidato referido, Lula, não quis falar sobre o assunto.  

 

c) Bom governante  

Foi prática normal do Jornal Nacional destacar que o mandato do presidente Lula 

agradou a maior parte da população. Mas o telejornal também mostrou o que o governo 

deixou de fazer pelo país.  

 

Enunciador Perspectiva Seqüência Discursiva 

E1 Emissora Lula assinou o decreto que regulamenta o uso do cão guia por 

deficientes visuais. 

 

Reencontramos o asfalto em grande estilo, na moldura luxuosa da 

Chapada dos Guimarães.  

 

A revolução do agronegócio, que pela primeira vez em 500 anos iniciou 

de fato a interiorização do desenvolvimento no Brasil. 

 

A Fundação Getúlio Vargas divulgou, hoje, um estudo baseado em 

números do IBGE, que mostra a queda do nível de pobreza no Brasil nos 

três primeiros anos de governo Lula. 

 

O percentual de brasileiros que vivem abaixo da linha da miséria caiu 

de 28,17% em 2003 para 22,77% em 2005. Uma queda de 19,18%. 

 

Superior ao desempenho registrado entre 1993 e 1995, época da 

implantação do Plano Real, quando a miséria no país caiu 18,47%. 

 

O presidente Lula participou da solenidade de assinatura do decreto que 

prorroga até 2019 os incentivos fiscais para as empresas que investem 

em informática.  
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Em Brasília, o presidente Lula assinou o decreto de desapropriação de 

uma fazenda em Ubatuba, São Paulo. A terra será transferida para 

uma comunidade remanescente de um quilombo. 

Em Brasília, o presidente Lula, candidato à reeleição, deu entrevista ao 

Bom Dia Brasil. Depois, recebeu o manifesto pela valorização do livro. 

E foi elogiado, por ter dado, segundo participantes, passos decisivos 

para o futuro do livro. Lula defendeu a aprovação do Fundeb – o 

fundo que destinará mais recursos para o ensino básico. 

 

O presidente Lula, candidato à reeleição, fez campanha no Rio Grande do 

Sul. Ele desembarcou em Pelotas e seguiu para a cidade de Candiota, onde 

lançou a pedra fundamental de uma usina termelétrica. 

 

  

O Datafolha também quis saber como os eleitores avaliam o governo 

Lula. 

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% 

Erro! Indicador não definido. 

O Ibope também ouviu a opinião dos eleitores sobre o atual governo.  

Avaliação do Governo 08/09 15/09 21/09 
Bom/Ótimo 46% 49% 43% 
Regular 35% 33% 37% 
Ruim/Péssimo 19% 16% 19% 
Não soube 1% 1% 1%  

E2 Candidato 

Referido 

É o melhor do que aconteceu nesses últimos 24 anos nesse país. 

Milhões de pessoas deixaram de ser miseráveis e vários milhões 

alcançaram a classe média. 

Representará um enorme salto de qualidade em nosso ensino e uma 
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oportunidade ímpar para popularizar, para a popularização do livro e 

da leitura. 

E3 Candidato 

Concorrente 

Não há. 

E4 Eleitores A evolução foi grande, porque ninguém esperava que fosse evoluir 

tanto (Morador de Cuiabá). 

E5 Justiça Não há. 

E6 Acusados Não há. 

E7 Congressistas Não há. 

 

d) Mau Governante 

Enunciador Perspectiva Seqüência Discursiva 

E1 Emissora A falta de infra-estrutura para escoar os produtos, a carga tributária 

abusiva, a concorrência dos transgênicos e o dólar baixo levaram a crise. 

 

Chegar ao estado de Goiás teve algo de pesadelo. Na BR 070, 80 

quilômetros de chão em três horas. Com pontes de meter medo. Há 

indícios de obras paradas. Porque era domingo? Emergências não 

permitem folga. 

 

Cristovam Buarque esteve, neste sábado, em um sítio em Mogi das Cruzes, 

na comemoração do aniversário do Sindicato das Costureiras de São Paulo 

e Osasco. A categoria reclama do desemprego. Só nos últimos quatro 

anos, 300 mil vagas teriam sido perdidas. 

E2 Candidato 

Referido 

Não há. 

E3 Candidato 

Concorrente 

Narcotráfico existe nos palácios e nas periferias de todo o Brasil. E tem 

que haver repressão implacável ao crime organizado e políticas sociais 

pra diminuir o risco de nossas crianças e jovens serem arrastados para a 

prostituição e o narcotráfico (Heloisa Helena). 

E4 Eleitores Não se planta como plantava antigamente. Você tem que plantar e 

produzir e produzir bem, se não é prejuízo na certa (Pedro Garbujo – 

agricultor). 

 

De 1996 até 2002, o agronegócio, a agricultura como um todo viveu 

uma época muito boa. Nós, como os funcionários, a gente começou a ter 

melhores condições de trabalho, melhores salários e melhor qualidade de 

vida (José Lazarini-agricultor). 
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A liberação das variedades, das culturas transgênicas, uma redução da 

carga tributária e que o governo invista em infra-estrutura de 

logística, de transporte (José Lazarini-agricultor).  

 

Nós precisamos gerar muito emprego, o campo está dispensando, em 

função da crise da pecuária, em função da crise da agricultura, no 

mínimo 30% dos seus funcionários. Nós deveríamos estar fazendo o 

inverso. Nós deveríamos estar contratando 30% dos funcionários a 

mais. Estaríamos gerando emprego, melhorando o nível de renda da pessoa 

(Domingos – pecuarista). 

E5 Justiça Não há.  

E6 Acusados Não há.  

E7 Congressistas Não há.  

 

Há contradições nessas duas últimas construções de sentidos percebidas (bom 

governante e mau governante) no Jornal Nacional. Num primeiro momento, o telejornal 

divulga pesquisas e entrevista eleitores que estão satisfeitos com o governo de Lula. Também 

são divulgadas assinaturas de decretos que beneficiam alguma parte da população e o 

presidente é mostrado falando das boas ações do seu governo. Já nas seqüências discursivas 

seguintes, o presidente é mostrado como um mau governante, já que deixou passar muitos 

assuntos sem atenção, nos seus quatro anos de governo.  

 

e) Líder das pesquisas 

 

Enunciador Perspectiva Seqüência Discursiva 

E1 Emissora Segundo o Ibope, se as eleições fossem hoje, o presidente Lula, do PT, 

seria reeleito no primeiro turno.  

 

1º Turno 01/09 08/09 15/09 21/09 Margem 

Lula (PT) 48% 48% 50% 49% Entre 

Geraldo 25% 27% 29% 30% Entre 28% 

Heloísa 9% 9% 9% 9% Entre 7% e 
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(PSOL) 

Cristovam 

Buarque 

1% 1% 2% 2% Entre 0% e 

4% 

 

O Ibope também simulou um segundo turno entre os candidatos do PT e 

do PSDB. 

 

2º Turno 

Presidência 

01/09 08/09 15/09 21/09 Margem 

de erro 

Lula (PT) 51% 51% 53% 52% Entre 

50% e 

54% 

Geraldo 

Alckmin 

36% 37% 37% 37% Entre 35% 

e 39% 

Erro! Indicador não definido. 

De acordo com o Datafolha, se as eleições fossem neste sábado, Lula 

estaria oito pontos percentuais à frente da soma dos outros candidatos.  

 

Candidato 05/09 12/09 19/09 22/09 

Lula (PT) 51% 50% 50% 49% 

Geraldo 

Alckmin 

(PSDB) 

27% 28% 29% 31% 

Heloísa 

Helena 

(PSOL) 

9% 9% 9% 7% 

Cristovam 

Buarque 

(PDT) 

1% 1% 2% 2% 

O Datafolha também simulou um segundo turno entre os candidatos do 
PT e do PSDB. 

  05/09 12/09 19/09 22/09 
Lula (PT) 55% 55% 55% 54% 
Geraldo Alckmin (PSBD) 37% 38% 38% 39 

O Ibope também divulgou os votos válidos - índice que desconta os votos 
em branco, nulos e o percentual de eleitores indecisos. Esta é maneira 
como o TSE totaliza os votos na eleição. 

1º Turno  – Votos 
válidos 

Lula (PT) 53% 
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Geraldo Alckmin (PSDB) 35% 
Heloísa Helena (PSOL) 9% 

O Ibope também simulou um segundo turno entre os candidatos do PT e 

do PSDB. 

2º Turno - 
Presidência 

15/09 21/09 23/09 27/09 Margem de Erro 

Lula (PT) 53% 52% 50% 52% Entre 50% e 
54% 

Geraldo Alckmin 
(PSDB) 

37% 37% 41% 40% Entre 38% e 42% 

Os números de votos válidos, segundo o Datafolha: 

1º Turno - votos válidos Datafolha 
Lula (PT) 53% 
Geraldo Alckmin (PSBD) 35% 
Heloísa Helena (PSOL) 9% 
Erro! Indicador não definido. 

E2 Candidato 

Referido 

Não há 

E3 Candidato 

Concorrente 

Não há 

E4 Eleitores Não há 

E5 Justiça Não há 

E6 Acusados Não há 

E7 Congressistas Não há 

 

Embora se saiba que na divulgação de pesquisas há somente um enunciador – a 

emissora -, que segue as perspectivas dos entrevistados, achou-se relevante analisar esta 

construção de sentido por acreditar que ela influencia no voto dos eleitores. A ascensão e a 

queda de Lula, durante o mês de setembro, nas pesquisas, e, principalmente, o fato de mesmo 

decaindo, o candidato referido continuar sempre em primeiro lugar, poderiam ter influenciado 

aqueles que votariam nos últimos candidatos colocados e acabaram não votando, pois estes 

não seriam eleitos.  

 

f) Boa Relação com os eleitores 

Durante a análise, verificou-se que todos os candidatos foram apresentados como se 

tivessem uma boa relação com os eleitores. As passeatas, carreatas e visitas às diversas 

cidades, realizando a política de “corpo a corpo”, mostram um candidato simples e 

semelhante ao povo. Essa tática da política ajuda os candidatos a ganharem popularidade e 

visibilidade frente aos eleitores. 
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Enunciador Perspectiva Seqüência Discursiva 

E1 Emissora O candidato do PT à reeleição fez campanha em Uberlândia, no 

Triângulo Mineiro. No aeroporto, cumprimentou eleitores e deu 

autógrafos. Depois, Lula participou de um comício no Centro de 

Uberlândia. À tarde, Lula viajou para Araraquara, no interior de São 

Paulo, onde fez outro comício no início da noite. 

 

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.  

E2 Candidato 

Referido 

É por isto, companheiros, que, nesta semana que falta, a gente tem 

que ir para a rua. Nesta semana que falta, nós precisamos ocupar as 

ruas de Uberlândia, as ruas de Minas Gerais, e as ruas do Brasil. 

Porque eles querem ganhar as eleições sem fazer debate econômico. 

Eles querem ganhar as eleições sem fazer debate administrativo. Eles 

querem ganhar as eleições apenas falando em coisas virtuais. Nós 

queremos ‘tête-à-tête’. Nós queremos discutir a realidade desse país. 

 

Não esqueça de votar.  

E3 Candidato 

Concorrente 

Não há 

E4 Eleitores Não há 

E5 Justiça Não há 

E6 Acusados Não há 

E7 Congressistas Não há 

 

Essa construção de sentido atribuída à maioria dos candidatos mostra a preocupação 

que eles têm em parecerem populares e terem uma boa relação com o eleitorado. Estratégias 

como realização de comícios, cumprimentos, autógrafos e o “corpo a corpo” aproximam os 

candidatos dos eleitores.  

 

g) Errado em não ir ao debate 

 Ao optar por não participar do debate do primeiro turno, realizado pela Rede Globo no 

dia 28 de setembro, o candidato Lula foi julgado pela emissora e pelos outros candidatos por 

ferir a democracia. O Jornal Nacional tentou passar a idéia de que Lula estava equivocado em 
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não participar do debate. E ouviu as vozes dos outros candidatos que o discriminaram por 

isso. Embora o debate entre os presidenciáveis não tenha sido foco de análise deste trabalho, 

vale lembrar que, durante o debate, foi mostrada, muitas vezes, a cadeira de Lula vazia, 

lembrando ao eleitor a ausência do candidato. Também se abriu a possibilidade dos 

candidatos participantes do debate fazerem perguntas a Lula, que como não estava lá deixou 

as perguntas sem respostas.  

 

Enunciador Perspectiva Seqüência Discursiva 

E1 Emissora O debate é essencial em uma eleição democrática - um momento 

decisivo para os candidatos. E para os eleitores, que vão fazer uma 

escolha importante no domingo. 

 

O candidato (Lula) comunicou, no início da noite, a decisão de não ir ao 

debate dos presidenciáveis, na Rede Globo. Lula embarcou, rumo a São 

Paulo, onde participa de um comício em São Bernardo do Campo. 

 

No debate, lugar para quatro candidatos. 

 

A três dias do primeiro turno das eleições, a Rede Globo promove nesta 

quinta-feira à noite, o último debate entre os principais candidatos à 

Presidência da República. Três dos principais candidatos à 

Presidência vão expor seus planos, suas idéias, num confronto de 

opiniões que certamente ajudará os eleitores a avaliar cada um. Três 

- porque o candidato do PT, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

informou, no início da noite, 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 participaram de debates, e acusa os adversários de fazer 

ataques e agressões pessoais num grau que classificou de virulento 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.  

A Rede Globo lamenta profundamente a decisão do candidato Lula e 

lamenta também profundamente que ela tenha sido anunciada apenas 

às 19h. E realizará o debate com Cristovam Buarque, Heloísa Helena e 

Geraldo Alckmin.  

E2 Candidato Não há 
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Referido 

E3 Candidato 

Concorrente 

Eu acho que é dever, dever de todo o candidato comparecer aos debates. 

O debate é importante para o eleitor, é respeito ao eleitor. Eu diria que é 

um ponto alto do processo democrático (Geraldo Alckmin).  

 

É um confronto direto. Você tem uma comparação de propostas, de 

postura, muito direta. Então, o debate no mundo inteiro passou a ser 

um ponto alto do processo democrático (Geraldo Alckmin).  

E4 Eleitores Vai ser um excelente exercício de cidadania. Acho que vai ser muito bom 

pra que a gente possa realmente comparar, as teses, os programas de 

governo. 

 

Espero que haja planos de governo, não apenas ofensa. 

 

Cada minuto, cada palavra que ele falar, vai ser decisivo pra mim. 

 

Nessa reta final é quando o eleitor procura mais decidir o seu candidato.  

 

O debate vai esclarecer tudo e vai mostrar se o candidato é sincero e se 

as propostas dele são viáveis. 

 

Eu já escolhi meu candidato, mas quem sabe não posso mudar de opinião? 

Isso aí vai depender deles, diretamente deles.  

 

Espero que apresentem propostas diretas, não fiquem só de politicagem e 

aproveitem a oportunidade pra debater as questões que interessam ao 

eleitor e ao estado.  

 

Uma grande parte da decisão pode se basear assistindo a esses debates.  

 

Enquanto eles estão nos estúdios gravando a propaganda eleitoral, eles 

estão com um texto o tempo inteiro do que é pra falar. Ali é a realidade, é 

o que eles pensam mesmo que eles vão ter que esclarecer. 

 

É o momento crucial de decidir o seu voto. É nesse momento. 

 

Acho válido você assistir o debate e chegar a sua conclusão, tirar suas 

dúvidas. 

 

Deu para fazer uma avaliação em quem votar.  
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E5 Justiça Não há 

E6 Acusados Não há 

E7 Congressistas Não há 

 

Nesta construção de sentidos ficou clara a importância que a emissora dá aos debates 

e, principalmente, a importância que os eleitores atribuem ao confronto dos candidatos. A 

emissora procura passar a idéia de que os debates ajudam nas escolhas dos eleitores, pois é o 

espaço em que os candidatos expõem seus planos de governo e idéias sem estarem 

acompanhados de seus assessores. 

A imagem de Alckmin 

Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, conhecido como Geraldo Alckmin, nasceu em 

Pindamonhangaba no interior de São Paulo. Com 19 anos foi eleito vereador da sua cidade, 

ainda no primeiro ano da Faculdade de Medicina. Era filiado ao antigo MDB (Movimento 

Democrático Brasileiro). No primeiro mandato, foi escolhido presidente da Câmara de 

Vereadores. Em 1976, foi eleito prefeito de Pindamonhangaba, exercendo mandato de seis 

anos. Foi também deputado estadual, deputado federal e vice-governador de Mário Covas em 

1994. Apóia-se no projeto que apresentou e foi transformado em Lei, o Código de Defesa do 

Consumidor. Tornou-se governador interino de São Paulo em 2001, quando a saúde de Mário 

Covas, até então governador de São Paulo, ficou debilitada. Com a morte de Covas, Alckmin 

assumiu o cargo e reelegeu-se em 2002. Em 2006, ganhou de José Serra na prévia do partido 

para representar o PSDB na candidatura para as eleições presidenciais.  

No Jornal Nacional, Alckmin foi mostrado fazendo campanha ou acusando Lula de 

estar envolvido com a compra de um dossiê que incrimina os políticos do PSDB. As 

principais construções de sentidos instituídas ao candidato pelo telejornal são: A) inocente; B) 

ético; C) acusador e D) boa relação com os eleitores. 

  

a) Inocente 

No caso do dossiê, Alckmin foi apontado como inocente em diversas matérias que 

abordaram o assunto. Embora, algumas vezes, fosse citado que o PSDB estaria envolvido na 

compra do dossiê ou que o documento acusava políticos do partido, principalmente Alckmin e 

José Serra, ficou clara que a idéia do Jornal Nacional era de instituir o sentido de que esses 

candidatos eram inocentes. Nas últimas matérias sobre o caso, Alckmin e Serra são apontados 

claramente como inocentes. 
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Enunciador Perspectiva Seqüência Discursiva 

E1 Emissora No depoimento, Gedimar (analista de riscos e mídia do PT) disse que o 

material conteria denúncias contra o PSDB e outros partidos políticos, 

inclusive o PT. 

 

O ex-analista de risco da campanha do presidente Lula, Jorge 

Lorenzetti, admitiu na Polícia Federal que se empenhou para conseguir o 

dossiê contra o candidato do PSDB, José Serra.  

 

Em depoimento, ontem, à Polícia Federal, Luiz Antônio Vedoin disse que 

não há ligação entre a Máfia das Sanguessugas e os políticos do PSDB 

José Serra, candidato ao governo paulista e Geraldo Alckmin, 

candidato à Presidência. O dossiê que seria usado para atacar políticos 

tucanos foi descoberto através de escutas da Polícia Federal. 

 

Os telefonemas interceptados com autorização judicial é que revelaram a 

tentativa dos Vedoin de vender um dossiê contra o candidato ao governo 

de São Paulo, José Serra. 

 

Entre os telefonemas recebidos por Luiz Vedoin está também o de uma 

pessoa que passa um recado: “Abel está querendo falar com Vedoin’ e 

deixou um número de celular. Ligamos para o número, que pertence a Abel 

Pereira, braço direito de Barjas Negri, ex-ministro da Saúde, que 

substituiu José Serra em 2002. 

 

Luiz Vedoin também disse no depoimento que Geraldo Alckmin, 

candidato do PSDB à Presidência, não tem relação nenhuma com a 

Máfia das Sanguessugas e afirmou que não há indícios de que o ex-

ministro da Saúde José Serra, candidato do PSDB ao governo de São 

Paulo, tenha participado do esquema das ambulâncias.  

E2 Candidato 

Referido 

Não há. 

E3 Candidato 

Concorrente 

Não há. 

E4 Eleitores Não há. 

E5 Justiça Não há. 

E6 Acusados De repente, tudo isso vem em um momento eleitoral, onde há muita 

manipulação de informação, muito boato, compra de dossiês. É uma 

coisa estranha. Eu estou indignado com isso (Barjas Negri). 

E7 Congressistas Não há 
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Embora o Jornal Nacional cite que o PSDB está sendo acusado no caso do dossiê, ele 

usa fontes da oposição, suspeitas para tal construção de sentido, diminuindo a credibilidade na 

informação. Mesmo que a informação sobre a acusação de candidatos do PSDB seja dada, ela 

é trazida de forma tendenciosa ao mostrar apenas os petistas acusando e informando que o 

dossiê era para “atacar os políticos tucanos”.  Já quando inocenta Alckmin ou Serra, a 

perspectiva é o relato de dizeres do principal envolvido, o autor do dossiê, inocentando-os.  

Quando o telejornal se refere ao governo de Fernando Henrique Cardoso, que aconteceu de 

1994 até 2002, usa o termo “governo passado” e não governo de FHC ou dos “tucanos”. Já 

quando se refere aos corruptos, lembra repetidamente que são amigos de Lula ou ligados ao 

PT, nunca dizendo do atual governo, como é feito com o PSDB. 

 

b) Ético 

Alckmin também aparece diversas vezes defendendo sua integridade e o JN passa uma 

imagem de que ele é uma pessoa ética e preocupada com a justiça. Defender a ética de uma 

pessoa num momento em que se discute ética e procura mostrar o adversário como antiético é 

no mínimo ser parcial. Diversas vezes, o candidato é mostrado pedindo que sejam descobertos 

e punidos os envolvidos no “escândalo do dossiê”, sempre aparecendo como inocente no caso.  

 

Enunciador Perspectiva Seqüência Discursiva 

E1 Emissora O candidato (Alckmin) falou sobre o afastamento de acusados de tentar 

comprar um dossiê contra o PSDB. 

 

O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, participou à noite, em São Paulo, 

de um ato em favor da ética. Políticos do partido lançaram a campanha 

"Por um Brasil decente". 

 

Geraldo Alckmin falou sobre o escândalo do dossiê contra candidatos do 

PSDB.  Disse que espera rapidez nas investigações. 

E2 Candidato 

Referido 

Tem de investigar tudo. Pode ser do PSDB, do PT, de qualquer partido 

político, aliás, quanto mais alto o representante do povo mais 

responsabilidade ele tem perante a sociedade.  

 

A festa da democracia que é a eleição virou problema policial e mal 

resolvido porque até agora não se disse de onde vem o dinheiro.  

E3 Candidato Não há. 
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Concorrente 

E4 Eleitores Não há. 

E5 Justiça Não há. 

E6 Acusados Não há. 

E7 Congressistas Não há. 

 

Noticiar a participação de Alckmin em um ato pela ética e o lançamento da campanha 

“Por um Brasil Decente” deixa clara a posição do Jornal Nacional em querer apresentar o 

candidato como um pessoa ética e preocupada com a punição de pessoas corruptas.   

 

c) Acusador 

Em várias aparições de Alckmin, o candidato é mostrado acusando Lula de 

envolvimento nos casos do dossiê e mensalão e atacando o governo. Alckmin fez isso em 

comícios, na rua, conversando com os eleitores ou em entrevistas aos veículos de 

comunicação. 

 

Enunciador Perspectiva Seqüência Discursiva 

E1 Emissora Alckmin disse que o governo federal tem atuado como uma sofisticada 

organização criminosa. 

 

Líderes do PSDB e do PFL se reuniram ontem à noite em São Paulo, em 

apoio a Geraldo Alckmin. 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 Geraldo Alckmin deu entrevista coletiva 

para jornalistas estrangeiros. Disse que o Brasil precisa ser o líder da 

América Latina. Voltou a comentar o caso do dossiê - e a criticar o 

presidente Lula. 

 

Alckmin criticou a Polícia Federal, que, segundo ele, está demorando a 

esclarecer a origem do dinheiro usado para pagar o dossiê. 

E2 Candidato 

Referido 

Doze dias depois, o governo não consegue dizer quem são os donos das 

contas, de quem é o dinheiro, como é que esses dólares entraram no 

Brasil de forma ilegal. 

 

O ministério é do governo brasileiro, e há um crime que precisa ser 

elucidado. 
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E3 Candidato 

Concorrente 

Não há 

E4 Eleitores Não há 

E5 Justiça Não há 

E6 Acusados Não há 

E7 Congressistas Não há 

 

Usando uma tática já não mais eficaz na política, Alckmin acusa o adversário 

atacando-o com apoio de representantes de “peso” de seu partido. Há ainda acusações de que 

o adversário abusa do poder e impede o trabalho da Polícia Federal. 

 

d) Boa relação com os eleitores 

O Jornal Nacional mostrou os principais presidenciáveis como pessoas que mantinham 

uma boa relação com os eleitores. Da mesma maneira que o telejornal mostrou Lula em 

comícios com muitas pessoas, provando a adesão do povo à candidatura, também mostrou 

Geraldo Alckmin em comícios e campanha, sempre bem recebido pelos eleitores. 

 

Enunciador Perspectiva Seqüência Discursiva 

E1 Emissora O candidato Geraldo Alckmin (PSDB) começou o dia em Belo Horizonte, 

onde fez uma caminhada pela Zona Sul da cidade. Depois, ele 

participou de uma carreata. À tarde, Alckmin foi ao Rio de Janeiro. Ele 

visitou a Favela Cidade de Deus. O candidato conheceu a Central 

Única das Favelas (Cufa) e fez corpo-a-corpo nas ruas da comunidade. 

 

Antes de se recolher para o hotel para as últimas horas de preparação o 

candidato do PSDB fez uma caminhada pelo calçadão de Copacabana. 

Alckmin pediu votos na praia. Recebeu o incentivo de eleitores. 

 

Geraldo Alckmin, do PSDB, escolheu o estado que governou para o último 

evento de campanha. Ele foi às ruas de Carapicuiba. O candidato fez 

uma caminhada pelo calçadão da cidade que fica na região 

metropolitana de São Paulo. Foi cercado por uma multidão e acabou 

não completando o percurso programado. 

 

O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, fez campanha nas cidades 

mineiras de Muriaé, Barbacena e Curvelo, onde discursou e visitou um 

santuário. 

E2 Candidato Não há. 
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Referido 

E3 Candidato 

Concorrente 

Não há. 

E4 Eleitores Não há. 

E5 Justiça Não há. 

E6 Acusados Não há. 

E7 Congressistas Não há. 

 

A imagem de Heloisa Helena 

 

Heloísa Helena ingressou na militância política no início da década de 90 em Maceió 

(Alagoas), onde participou de ações que visavam à defesa de minorias e segmentos sociais 

menos favorecidos. Desde muito jovem é ligada aos movimentos sociais e sindicais. Formada 

em Enfermagem, é professora da Universidade Federal de Alagoas, mas está licenciada do 

cargo, sem remuneração, para dedicar-se à política. Foi eleita senadora em 1998, pelo Partido 

dos Trabalhadores, antes foi vice prefeita de Maceió e deputada estadual por Alagoas. Formou 

um grupo dissidente de esquerda às ações do Governo Lula, junto a outros parlamentares da 

legenda (como os deputados Babá e Luciana Genro), que por não concordarem com as 

decisões do Partido, passaram a votar contra as determinações do PT. Foram expulsos do 

partido em 2003 e fundaram o PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), partido por qual 

Heloisa Helena foi candidata à presidência da república. A senadora é uma das parlamentares 

que mais critica o governo do PT, principalmente sobre as denúncias de corrupção e desvios 

de verbas públicas, integrando as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) formadas. Seu 

mandato de senadora atualmente é pelo PSOL. Foi candidata à presidência pela Frente de 

Esquerda constituída pelos partidos PSOL, PSTUe PCB.  

Os principais sentidos instituídos pelo Jornal Nacional à candidata nas edições 

analisadas foram: A) boa relação com os eleitores; B) busca justiça e C) preocupada com 

educação. 

 

a) Boa relação com os eleitores 

Mesmo que o sentido de ter uma boa relação com os eleitores seja instituído a todos os 

candidatos, Heloisa Helena é a candidata que mais transparece essa relação. As trocas de 

carinho com os eleitores, a receptividade, o fato dos pais entregarem seus filhos a ela 

demonstra a confiança que alguns eleitores depositaram na candidata. 
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 Enunciador Perspectiva Seqüência Discursiva 

E1 Emissora A candidata do PSOL, Heloísa Helena, fez hoje a última visita ao Ceará 

antes das eleições. Caminhou pelas ruas do centro de Fortaleza, abraçou 

eleitores e discursou num dos pontos mais movimentados da cidade. 

 

A candidata Heloísa Helena (P-SOL) caminhou pelas ruas de Sorocaba, 

no interior de São Paulo. Ela conversou com os eleitores, jornalistas e 

discursou durante 15 minutos. No fim da manhã deste sábado, a candidata 

do P-SOL deu entrevista à EPTV Campinas, afiliada da Rede Globo. 

Depois, foi para São Paulo, onde fez carreata, antes de seguir para um 

comício em Guarulhos, na Região Metropolitana. 

 

Depois, a candidata fez uma caminhada pelo Largo 13, em Santo Amaro, 

Zona Sul de São Paulo. À tarde, a candidata atravessou a cidade e foi fazer 

corpo-a-corpo com eleitores em Perus, extremo oeste de São Paulo. 

 

A candidata Heloísa Helena, do PSOL, visitou uma das favelas mais 

violentas do Rio, a Maré. Logo no início da carreata, o percurso teve que 

ser desviado, por causa de traficantes que observavam a passagem da 

comitiva. A carreata continuou e durante toda a tarde Heloísa Helena 

percorreu vários bairros da Zona Norte do Rio. A candidata encerrou o dia 

de campanha com um comício no centro da cidade. 

 

 Acompanhada de militantes dos partidos que apóiam sua candidatura, 

Heloisa Helena participou também de uma caminhada pelas ruas do 

centro de Salvador. Ela recebeu flores e voltou a falar sobre o escândalo 

do dossiê. 

E2 Candidato 

Referido 

Não há. 

E3 Candidato 

Concorrente 

Não há. 

E4 Eleitores Não há. 

E5 Justiça Não há. 

E6 Acusados Não há. 

E7 Congressistas Não há. 

 

b) Busca justiça 

Assim como o candidato Geraldo Alckmin, também foi mostrada a preocupação de 

Heloisa Helena em punir os envolvidos em corrupção. Em todas suas falas, a candidata critica 
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a ação dos envolvidos no caso do dossiê e a demora da Polícia Federal em descobrir os 

verdadeiros envolvidos. 

 

Enunciador Perspectiva Seqüência Discursiva 

E1 Emissora Ela (Heloisa Helena) cobrou punição para os envolvidos na tentativa de 

compra do dossiê contra candidatos do PSDB.  

E2 Candidato 

Referido 

É claro que o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público, a justiça 

brasileira, o Congresso Nacional, todos têm que cumprir com suas 

obrigações institucionais, prerrogativas asseguradas legalmente, 

investigar e punir. 

 

Algo que é fundamental para o povo brasileiro, é conhecer a origem do 

dinheiro, para que nós possamos impedir novas circunstâncias de 

banditismo político  como o que vem acontecendo.  

E3 Candidato 

Concorrente 

Não há. 

E4 Eleitores Não há. 

E5 Justiça Não há. 

E6 Acusados Não há. 

E7 Congressistas Não há. 

 

c) Preocupada com educação 

Outra construção de sentido instituída à candidata foi ressaltar a preocupação com a 

educação. Sendo o tema educação o que mais preocupa o eleitorado, os candidatos deram uma 

atenção especial ao assunto nos seus discursos. 

 

Enunciador Perspectiva Seqüência Discursiva 

E1 Emissora A candidata (Heloisa Helena) seguiu para Bahia onde participa, à noite, 

de um ato em defesa da educação pública na Universidade Estadual de 

Feira de Santana. 

 

Na Universidade Federal da Bahia, a candidata do PSOL, Heloisa Helena 

participou de uma manifestação em defesa da escola pública. 

 

Heloísa Helena, do PSOL, foi a uma universidade em Contagem, na 

Grande Belo Horizonte. Depois fez carreata. Debaixo de uma lona de 

circo, a candidata voltou a falar com universitários, na capital, e 

prometeu aumentar o investimento na educação. 
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Vestindo uma camiseta vermelha, a candidata do PSOL, Heloísa Helena, 

visitou um terreno reservado para a construção de uma universidade 

pública. E recebeu das mãos de estudantes um documento do movimento 

em defesa da obra, em São Paulo. 

E2 Candidato 

Referido 

Não há. 

E3 Candidato 

Concorrente 

Não há. 

E4 Eleitores Não há. 

E5 Justiça Não há. 

E6 Acusados Não há. 

E7 Congressistas Não há. 

 

Nas seqüências discursivas que reiteram o sentido de que a candidata é preocupada 

com a educação, há ainda outra construção de sentido, a de lembrar que a candidata é 

socialista, fazendo referência à cor da camiseta usada por Heloísa Helena.  

 

A imagem de Cristovam Buarque 

   

Cristovam Buarque é engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de 

Pernambuco, e doutor em Economia pela Sorbonne, Paris, em 1973. Ele já trabalhou no 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington, e é professor da 

Universidade de Brasília, da qual foi reitor de 1985 a 1989. Foi governador do Distrito 

Federal e, em 2002, elegeu-se senador pelo PT. Em setembro de 2005 filiou-se ao PDT. 

Durante o mandato de governador, exerceu atividades de compromisso com a inclusão social. 

Publicou 20 livros sobre sua carreira política. Entre as diversas soluções criativas para 

combater a pobreza, a mais conhecida é a Bolsa-Escola, a qual Cristovam atribui a ele a 

idealização do programa. Ele também criou a Organização Não-Governamental Missão 

Criança. Cristovam foi ministro da Educação em 2003 e permaneceu no cargo até janeiro de 

2004. O candidato prega a idéia de que a educação não é mero serviço ou direito assistencial, 

e sim a única maneira de construir um país. 

 O plano de governo do candidato consistia numa reforma universitária, entre outras 

propostas para a educação. O presidenciável já foi Presidente do Conselho da Universidade 

para a Paz das Nações Unidas, membro do Conselho Presidencial que elaborou a proposta de 

Constituição (Constituinte, 1987) e integrante da Comissão Presidencial para a Alimentação. 
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Representando o PDT, Cristovam concorreu pela primeira vez ao cargo de presidente da 

República, tendo como ponto forte a bandeira pela educação.  

O Jornal Nacional instituiu a Cristovam sentidos semelhantes aos instituídos à 

candidata Heloisa Helena, porém com mais ênfase na sua preocupação com a educação. 

Cristovam geralmente é mostrado trabalhando na campanha e os principais sentidos atribuídos 

a ele foram: a) boa relação com os eleitores; b) acusador e c) preocupado com a educação. 

 

a) Boa relação com os eleitores 

Enunciador Perspectiva Seqüência Discursiva 

E1 Emissora Cristovam Buarque, candidato do PDT, falou no Rio sobre suas 

propostas para o desenvolvimento do país, num debate no BNDES. O 

candidato do PDT também teve um encontro com líderes comunitários, 

para discutir como a sociedade pode controlar os programas de governo. 

 

Cristovam Buarque esteve, neste sábado, em um sítio em Mogi das 

Cruzes, na comemoração do aniversário do Sindicato das 

Costureiras de São Paulo e Osasco. 

 

O candidato do PDT, Cristovam Buarque, participou do ciclo de 

debates no instituto Ethos, em São Paulo. Ao chegar a Brasília, 

Cristovam seguiu em carreata. 

 

O candidato do PDT, Cristovam Buarque, concentrou a campanha nos 

arredores de Brasília. Na cidade satélite de Ceilândia, ele distribuiu 

santinhos, cumprimentou moradores e ouviu pedidos de eleitores. 

E2 Candidato 

Referido 

Não há 

E3 Candidato 

Concorrente 

Não há. 

E4 Eleitores Não há. 

E5 Justiça Não há. 

E6 Acusados Não há. 

E7 Congressistas Não há. 

 

A participação de Cristovam em aniversário de sindicatos, fóruns de líderes 

comunitários e a atenção dada aos eleitores nas ruas provam que os políticos seguem 

estratégias para, em épocas eleitorais, se inserirem no mundo dos eleitores, buscando que eles 

se identifiquem com esses políticos.  
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b) Acusador 

Enunciador Perspectiva Seqüência Discursiva 

E1 Emissora Buarque falou sobre o escândalo do dossiê. Ele questionou a atuação da 

Polícia Federal na investigação da origem do dinheiro que pagaria pelas 

informações. 

 

Em entrevista, Cristovam Buarque insistiu na investigação do 

escândalo do dossiê e disse que considera importante haver o segundo 

turno das eleições. 

E2 Candidato 

Referido 

Eu creio que isso vai ter um impacto eleitoral, nem que seja pra viabilizar 

um segundo turno. Se eu fosse o presidente Lula, eu hoje era o mais 

interessado em segundo turno. Eu não gostaria de ser eleito sob a 

suspeição de que pessoas ao meu lado cometem um crime. 

 

A Polícia Federal está colocando uma venda nos olhos dos eleitores. 

Nós eleitores vamos votar daqui a uma semana, sem saber a realidade por 

trás desse caso do dossiê, sem saber quem mandou esse dinheiro. Golpista 

é quem põe venda nos olhos do eleitor. 

E3 Candidato 

Concorrente 

Não há. 

E4 Eleitores Não há. 

E5 Justiça Não há. 

E6 Acusados Não há. 

E7 Congressistas Não há. 

 

Junto com Geraldo Alckmin, Cristovam Buarque também usou a tática de atacar no 

ponto fraco do adversário e fazer acusações sobre as suspeitas de seu envolvimento no 

“escândalo do dossiê”. A tática usada por Cristovam foi usada pelo JN para atribuir a ele o 

sentido de acusador do principal adversário.  

 

c) Preocupado com educação 

Por já ter sido reitor da Universidade de Brasília e ministro da educação, Cristovam 

teve seu nome muito vinculado ao tema. Um de seus slogans de campanha era “Educação Já” 

e o candidato fez muitas promessas de reforma universitária e discutiu bastante o assunto 

durante a campanha eleitoral.  
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Enunciador Perspectiva Seqüência Discursiva 

E1 Emissora O candidato do PDT Cristovam Buarque se reuniu em Fortaleza com 

estudantes e profissionais de administração. Depois de falar com os 

jovens, o candidato apresentou as propostas de governo e participou de 

um debate com representantes do comércio e da indústria do Ceará. 

 

Em outra cidade, Taguatinga, Cristovam fez panfletagem para 

estudantes na porta de uma universidade particular e comeu saladas 

de frutas. Cristovam Buarque também recebeu o diretório central dos 

estudantes da Universidade de Brasília. O candidato conversou com 

os alunos sobre seu programa de governo baseado numa revolução 

pela educação. 

Cristovam Buarque disse ao presidente da OAB que depois da 

eleição, no próximo domingo, vai transformar a campanha dele num 

movimento pela educação. 

E2 Candidato 

Referido 

O país teve diversos momentos de slogans e de propostas ‘o petróleo é 

nosso’, ‘abaixo a ditadura’, ‘impeachment’. Tá na hora da juventude 

despertar para um novo slogan que é ‘educação já’. 

E3 Candidato 

Concorrente 

Não há. 

E4 Eleitores Não há. 

E5 Justiça Não há. 

E6 Acusados Não há. 

E7 Congressistas Não há. 

 

  

 

 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar o discurso televisivo é algo complexo, pois significa analisar um veículo 

repleto de significações, que trabalha com o texto e imagem juntos produzindo sentidos. A 
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observação do discurso da televisão busca a demonstração de sentidos que podem estar 

ocultos nas imagens e nas entrelinhas dos enunciados. No estudo do discurso televisivo, foi 

possível conhecer alguns elementos capazes de instituir sentidos a certos personagens, como a 

paráfrase, as formações discursivas e o interdiscurso. Esses elementos ajudam a evidenciar o 

que não está tão claro aos olhos do telespectador, buscando detalhes, principalmente nos 

textos, que estão além das enunciações e das imagens. 

O Jornal Nacional é muito rico na construção de sentidos, pelas variadas estratégias 

discursivas utilizadas para cativar o público, como a exaltação constante do casal de 

apresentadores – Fátima Bernardes e William Bonner -, pelas diversas formas de instituição 

de sentidos a determinados assuntos e por demonstrar uma diversidade de vozes, identificadas 

nas matérias que compõem a amostra deste estudo. Por ser um programa informativo, o 

telejornal atua na formação da imagem dos personagens apresentados nas notícias, que são 

absorvidas pelos 48 milhões de telespectadores que assistem ao jornal cotidianamente. 

 Por entender que a política é de extrema importância para o funcionamento de uma 

sociedade, foram analisadas as matérias de política na última semana em que os candidatos ao 

maior cargo democrático, o de presidente da República, poderiam legalmente fazer 

propaganda política no rádio e na televisão. Neste período, qualquer construção de sentido 

poderia ajudar ou prejudicar os candidatos frente aos telespectadores/eleitores. A visibilidade 

é de total importância aos candidatos, já que sendo vistos pelos eleitores, estes poderiam 

construir uma imagem dos políticos e instituir sentidos a cada um, sendo que estes sentidos 

poderiam ser significantes na hora do voto. 

A observação do telejornal confirmou questões levantadas no estudo teórico sobre 

mídia e política realizado no capítulo 3, como a de que os candidatos tentam criar uma 

imagem positiva de si e uma imagem negativa de seus adversários, fazendo uso da mídia para 

que isso chegue até os eleitores. O Jornal Nacional apresentou uma diversidade de sentidos 

instituídos a cada candidato e ouviu muitas vozes que também ajudaram a formação de 

sentidos e na criação de uma imagem específica para Lula, Alckmin, Heloisa Helena e 

Cristovam Buarque. Por ser o atual presidente, o candidato Luis Inácio Lula da Silva esteve 

mais visível no telejornal do que os outros candidatos, o que não quer dizer que esta 

visibilidade se deu de forma positiva.  

Faltando dois meses para as eleições presidenciais e para governadores de estados, 

estourou na mídia a descoberta de que havia um dossiê que incriminaria o candidato Geraldo 

Alckmin e que seria comprado pelo Partido dos Trabalhadores, do qual faz parte o candidato 

Lula. Durante toda a semana que o telejornal foi analisado, este assunto teve prioridade 
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durante a exibição do programa, ficando a editoria de política restrita a ele e à agenda dos 

presidenciáveis. Durante todos os dias da semana também eram apresentadas reportagens da 

série “Caravana JN”, onde foram mostrados os problemas do país, estratégia para exibir o que 

o atual governo deixou de fazer e cobrar do próximo as soluções para estes problemas. 

Das 43 matérias analisadas, 23 se referiram à compra do dossiê. Este fato abalou a 

campanha eleitoral e criou várias instituições de sentidos para os candidatos. O candidato 

Lula foi apontado em muitas matérias como possível envolvido na compra do dossiê. 

Tentando atribuir este sentido a Lula, o Jornal Nacional utilizou-se da paráfrase para 

convencer o público de que o presidente tinha boas relações com os principais acusados na 

compra do dossiê. Ainda neste caso, Lula foi acusado pelos outros três candidatos e por 

congressistas da oposição de impedir o trabalho da Polícia Federal nas investigações, já que se 

descobertos os culpados, ele seria prejudicado. Nesta construção de sentidos, a Polícia Federal 

teve espaço para explicar porque as investigações estavam lentas; porém foi dada voz apenas 

aos congressistas de oposição para se pronunciarem em relação ao fato. Nenhum congressista 

do partido do governo foi ouvido. 

Em contrapartida a estes sentidos negativos atribuídos a Lula e ao PT, o telejornal 

também mostrou fatos que provavam a aceitação do público com o modo de Lula governar. A 

divulgação de uma pesquisa realizada por uma instituição de grande credibilidade no país, a 

Fundação Getúlio Vargas, que trouxe a informação de que nos últimos três anos houve uma 

queda no nível da pobreza no Brasil, as pesquisas dos institutos Ibope e Datafolha avaliando o 

governo como bom/ótimo e os eleitores de diversas cidades brasileiras elogiando as obras 

realizadas neste mandato podem ser estratégias para mostrar que Lula é um bom governante. 

Nota-se, também, que o Jornal Nacional deu voz para os outros candidatos “atacarem” 

Lula e este foi muito pouco ouvido para se “defender”. Os três candidatos oposicionistas se 

juntaram para questionar Lula, usando como principal argumento o possível envolvimento 

dele com a compra do dossiê. 

O candidato Geraldo Alckmin, no discurso do JN, apareceu com o sentido de inocente 

no caso do dossiê. Havia denúncias de que o conteúdo do dossiê o incriminaria, mas o Jornal 

Nacional, dando voz ao suposto autor do dossiê, Luiz Antonio Vedoin, inocentou Alckmin, 

afirmando que ele não estava envolvido com a máfia dos sanguessugas. Para Alckmin 

também foi atribuída a imagem de uma pessoa preocupada com a ética, mostrando o 

candidato em manifestações a favor da ética e lançando uma campanha intitulada “Por um 

Brasil decente”, insinuando que o Brasil que vivemos hoje não é decente, mas que no seu 

comando seria. Alckmin também acusou Lula diretamente diversas vezes, por envolvimento 
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no caso do dossiê e por não ter participado dos debates realizados no primeiro turno das 

eleições, o que representa uma construção de sentido forte, pois os eleitores acreditam que, 

nos debates, os candidatos falam por eles mesmos e não por seus assessores e que por isso, 

dali saem as decisões dos votos. Também, é possível evidenciar o sentido de que o Jornal 

Nacional mostrou lideranças do PSDB como bons governantes, e quando se referia a algo 

negativo do governo deste partido, atribuía ao “governo passado” e não ao governo Fernando 

Henrique Cardoso, principal apoiador de Alckmin. 

À candidata Heloisa Helena foram atribuídos os sentidos de uma pessoa que se 

relaciona bem com os eleitores. Neste caso, a imagem foi de fundamental importância, pois a 

candidata aparecia com crianças no colo e sempre abraçando e beijando os eleitores. Sua 

campanha baseou-se no corpo-a-corpo, sempre apresentado no Jornal Nacional. Heloisa 

Helena também foi uma forte acusadora de Lula e sempre pedia punição aos corruptos nas 

vezes que lhe foi dada voz. 

Já o candidato Cristovam Buarque teve sua imagem vinculada à educação. Ex-

ministro da educação e reitor da Universidade de Brasília, o candidato foi mostrado diversas 

vezes atendendo a universitários e explicando seu plano de governo, que pregava uma 

revolução na educação. Embora Cristovam também fosse apresentado como um candidato 

que tinha boa relação com os eleitores e um acusador de Lula, o principal foco sobre ele foi 

suas promessas para a educação.  

Mesmo com todos estes sentidos negativos atribuídos a Lula e as imagens positivas 

construídas para Alckmin, o primeiro candidato ganhou o pleito com mais de 60% dos votos, 

chegando a ser superior aos números divulgados nas pesquisas eleitorais. Porém, é relevante 

ressaltar que as pesquisas informavam que Lula ganharia as eleições ainda no primeiro turno e 

só após as divulgações sobre o “escândalo do dossiê”, cogitou-se um segundo turno. 

Provando como a televisão pode vir a influenciar os telespectadores, houve um segundo 

turno; entretanto, como diz Bucci (2000), a TV pode influenciar, mas não ditar o que deve ser 

feito e Lula acabou saindo vencedor. Com o término das eleições, o caso do dossiê não foi 

mais citado pelo Jornal Nacional, pela mídia em geral e nem pela oposição, o que deixa claro 

que o assunto foi abordado com freqüência com o intuito de abalar as campanhas eleitorais.   

Assim, conclui-se que mesmo que o telejornal tenha dado vozes a diversos locutores, 

não houve formações de sentidos muito diferenciadas, pois estas vozes deram suporte, na 

maioria das vezes, à perspectiva da emissora. Então, havendo pluralidade de vozes nem 

sempre significa que há uma pluralidade de sentidos.  
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