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RESUMO 

 

O presente trabalho trata da análise de conteúdo de duas revistas: Veja e Isto É. A pesquisa 

compreende a análise de conteúdo das coberturas jornalísticas das revistas, sobre as 

manifestações populares no Brasil no mês de junho de 2013. Como percurso metodológico, o 

estudo utiliza de uma pesquisa descritiva e analítica, de caráter qualitativo, com processos 

observacionais e de análise de conteúdo, tomando como base conceitos como: o 

acontecimento jornalístico, critérios de noticiabilidade, valores-notícia, espetacularização da 

notícia, jornalismo de revista e a função do jornalista. A partir desses conceitos teóricos, a 

pesquisa examina a capa, o número de páginas, os títulos, as fontes e as abordagens temáticas 

utilizadas na cobertura de cada um dos veículos diante do acontecimento histórico. A escolha 

deste objeto de estudo surgiu por meio da curiosidade de analisar como e com quais critérios 

de noticiabilidade dois veículos com credibilidade reconhecida mundialmente, abordaram um 

fato histórico com conteúdo sociológico e político. Outro fator que estimou a escolha por este 

estudo foi o fato de este acontecimento ter chocado e mobilizado toda a sociedade brasileira e 

as mídias nacionais e internacionais de diversos países. Trazendo a tona críticas e injustiças 

consideradas desleais pelos manifestantes diante das decisões dos seus representantes 

políticos. Dessa forma, foram escolhidos para pesquisa a revista VEJA, de edição nº 2327, e a 

revista ISTO É, de edição nº 2275, ambas classificadas como exemplares especiais. E como 

base para desenvolver está pesquisa usamos autores como Miguel Rodrigo Alsina, Laurence 

Bardin, Manuel Carlos Chaparro, Maurice Mouillaud, Christa Berger e Frederico Tavares. 

Muniz Sodré, José Rebelo, Antonio Carlos Gil, Nilson Lage e Nelson Traquina. 

 

Palavras-chaves: Acontecimento. Cobertura Jornalística. Espetacularização. Jornalismo de 

Revista. Manifestações Populares. 
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ABSTRACT 

 

 

The following work discuss the study of content analysis of two magazines, Veja and Isto É. 

The research shows the discursive strategies used in the journalistic coverage made by the 

magazines, about the popular manifestations in Brazil in the month of June of 2013. As a 

methodological approach, the study uses a descriptive and analytic research, of qualitative 

character, with observational and content analysis processes, based on concepts such as: the 

journalistic event, criteria of news-ability, news values, news spectacularization, the magazine 

journalism and the role of the journalist. From these theoretical concepts, the research 

examines the cover, the number of pages, the titles, the fonts and the thematic approaches 

used in the coverage of each one of the vehicles before the historic event. The choice of the 

subject matter arose through the curiosity to examine how and what criteria of 

newsworthiness two vehicles with globally recognized credibility, addressed a historical fact 

with sociological and political content. Another factor that contributed for the choice to do 

this study is the fact that this event shocked and mobilized the whole Brazilian society and 

national and international media of many countries. Bringing out criticism and injustices 

considered unfair by the protestors before the decisions made by their political 

representatives. Thus, the magazines chosen for the research were VEJA magazine, editing n. 

2327 and ISTO É magazine, in issue n. 2275, both classified as special editions. As base for 

this research we used authors such as Miguel Rodrigo Alsina, Laurence Bardin, Manuel 

Carlos Chaparro, Maurice Mouillaud, Christa Berger e Frede-rico Tavares. Muniz Sodré, José 

Rebelo, Antonio Carlos Gil, Nilson Lage, and Nelson Traquina. 

 

Keywords: Event. Journalistic Coverage. Spectacularization. Magazine Journalism. Popular 

Manifestations. 
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta deste trabalho é estudar os modos como as revistas generalistas - Veja e 

Isto É – abordaram as manifestações populares ocorridas, no Brasil, no mês de junho de 2013.  

Trata-se, portanto, de conceitos fundamentais para a prática jornalística: o acontecimento, as 

notícias, os critérios de noticiabilidade e as “versões jornalísticas”. Nesse sentido, o intuito do 

trabalho é identificar as temáticas que um mesmo acontecimento sugere, ou seja, como cada 

meio de comunicação estruturou um “olhar” sobre o mesmo fato, o que se chama no jargão 

jornalístico de “versões”.  

A riqueza deste conteúdo pode ser destacada na conceituação de Alsina (2009). O 

autor destaca três noções: acontecimento informativo, acontecimento jornalístico e 

acontecimento-notícia. Todos são compreendidos como acontecimentos sociais e determinado 

fato só se tornará acontecimento quando um sujeito coloca seu olhar sobre ele e aplica seu 

entendimento, com detalhes e percepções particulares. 

A função do jornalismo na sociedade atual é complexa, pois envolve um mundo 

midiatizado. Nesse sentido, os valores-notícia, a espetacularização da notícia e o jornalismo 

de revista têm um significado indispensável na construção da realidade. E, levando em conta 

tal definição dos destaques dessas categorias, torna-se importante a realização deste estudo. 

A partir desse cenário recortou-se a seguinte questão norteadora para o estudo: Quais 

temáticas as revistas Veja e Isto É utilizaram, e de que modo abordaram a cobertura das 

manifestações populares ocorridas no Brasil, em junho do ano passado? Nesse sentido, 

trabalhou-se as reportagens textuais, deixando de lado as imagens. Diante das diferenças de 

abordagem dos temas das revistas, esta problemática tem outras questões estudadas, como a 

forma do jornalismo impresso de revista apresenta as diferentes “versões” sobre o 

acontecimento das manifestações populares no Brasil. 

Assim, o trabalho tem como objetivo geral compreender como as revistas Veja e Isto 

É traduziram as manifestações no Brasil em junho de 2013. E, como objetivos específicos, 

buscou-se: a) Descrever as estratégias discursivas no Jornalismo de Revista; b) Analisar as 

abordagens de cada uma das revistas; c) Comparar as duas matérias das revistas. 

A pesquisa justifica-se pela atualidade dos fatos. Sabe-se, no entanto, que muito já se 

estudou sobre acontecimento jornalístico e critérios de noticiabilidade, mas a atualidade das 

manifestações políticas e populares no Brasil explica a relevância do tema. Além disso, 

efetuar análises do acontecimento enquadrado e transformado em narrativas jornalísticas 

constitui-se no desafio de desvendar o que é o jornalismo em suas especificidades e interações 
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entre os atores sociais envolvidos que negociam cotidianamente a forma como vão contar a 

realidade. Nesse sentido, a objetividade do mundo e de seus acontecimentos é traduzida por 

uma realidade produzida e construída pelo homem. 

O percurso metodológico escolhido para esta pesquisa é qualitativo de natureza 

empírica. O saber empírico é conhecimento posto a prova e comprovado pela experiência. 

Apenas o suporte teórico não é essencial nesse tipo de pesquisa, mesmo que para o 

entendimento e comprovação do estudo seja considerado de grande valor. O passo mais 

importante do estudo empírico é trazer a teoria para a realidade, construindo modelos a partir 

de análises de experiências. A pesquisa empírica se baseia em um experimento, vivenciando e 

observando os fatos, utilizando dados concretos e trazendo resultados mensuráveis. 

A pesquisa qualitativa é considerada uma entre as várias possibilidades de estudo. É 

utilizada para compreender fenômenos e ocorre da relação interativa entre a observação e a 

formulação conceitual, entre a pesquisa empírica e o desenvolvimento teórico, entre a 

percepção e a explicação (BULMER, 1977). Quando se busca explorar os objetos de estudo e 

determinar divisões nesta pesquisa, existe também um interesse na maneira de interpretação 

do assunto pelas pessoas questionadas, em relação aos seus comportamentos diante disso. 

Como por exemplo, motivos e emoções, quando o tema se trata de uma situação de forte 

impacto emocional para o entrevistado. Nesse contexto pode-se considerar o acontecimento 

das manifestações populares no Brasil em junho de 2013, um movimento impactante. 

O método qualitativo é útil e de extrema necessidade para identificar e explorar os 

significados dos fenômenos estudados e a relação que compõem, possibilitando um estímulo 

ao desenvolver novas compreensões sobre as diversidades dos fenômenos sociais 

(BURTUNEK; SEO, 2002).  

Os autores usados para construção da fundamentação teórica deste trabalho foram 

pensadores da comunicação, como Miguel Rodrigo Alsina, alicerçando a construção da 

notícia. Fundamentando o conceito e estudo do acontecimento jornalístico foi usado Maurice 

Mouillaud, Christa Berger e Frederico Tavares. O autor Muniz Sodré fundamentou a narrativa 

do fato e a teoria do acontecimento. A autora Maria Helena Michel embasou a metodologia e 

pesquisa científica. E para a fundamentação da narrativa midiática do acontecimento foi 

estudado José Rebelo.  

Do conjunto de dados coletados, chegou-se a discussão das diferentes apresentações 

das versões e angulações das revistas Veja e Isto É na abordagem do acontecimento 

“manifestações populares no Brasil, em junho de 2013”, destacando na pesquisa as 

semelhanças e divergências de cada cobertura utilizada. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 ACONTECIMENTO JORNALÍSTICO: O FATO QUE VIRA NOTÍCIA 

 

O conceito de acontecimento é importante para o jornalismo, pois é dele que decorrem 

todas as discursividades dessa categoria e, conseguir entender esse processo, é como mapear a 

origem da notícia. Muitos autores estudam a natureza, o conceito e os diferentes tipos de 

acontecimento.  

Para Alsina (2009), existem três classificações sobre o acontecimento: a primeira 

chama-se acontecimento informativo, a segunda, acontecimento jornalístico e a terceira, 

acontecimento notícia. Segundo o autor, todas essas classificações dos acontecimentos 

(informativo, jornalístico e notícia) podem ser consideradas previstas ou imprevistas. As 

imprevistas são ações que quebram a normalidade de um sistema, consideradas inusitadas 

pelos estudiosos. Ou seja, acontecem de forma inesperada, como atentados terroristas ou 

catástrofes naturais. As manifestações populares, objeto de estudo deste trabalho, não são 

diferentes, foram consideradas acontecimentos imprevisíveis. No decorrer do primeiro 

semestre de 2014, ocorreram outros acontecimentos repentinos, como por exemplo, o tornado 

na região oeste do Rio Grande do Sul, na cidade de São Gabriel, que foi uma situação 

inusitada e virou notícia.  

Já, como acontecimentos previstos, são considerados os fatos agendados com 

antecedência e esperados. Não há nenhuma surpresa quando eles acontecem, pois há 

planejamento, inclusive de coberturas jornalísticas. Neste caso, podemos citar a chegada de 

uma autoridade, jogos de futebol ou qualquer evento pré-agendado. Temos como exemplo, a 

vinda do Papa Francisco ao Brasil, em 2013, e eventos futebolísticos, como a Copa do Mundo 

em 2014. 

O pesquisador determina que um fato só é acontecimento quando um sujeito coloca o 

seu olhar sobre o fato e aplica suas percepções e construções particulares, mesmo que ele 

compreenda que todos esses acontecimentos são sociais. 

Não existe leitura da realidade que seja descontextualizada e que não seja 

objetiva. O sujeito observador é o que lhe confere sentido ao acontecimento. Ou 

seja, os acontecimentos estariam formados por aqueles elementos externos ao 

sujeito, a partir dos quais, ele mesmo reconhecerá o acontecimento (ALSINA, 2009, 

p.113). 

 

A visão dos autores Berger e Tavares (2010) complementa a ideia citada acima, de 

acontecimentos previstos e imprevistos. Eles também entendem que o acontecimento é 
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dividido nessas duas categorias básicas. No trabalho “Tipologia do Acontecimento 

Jornalístico”, os autores apresentam que o acontecimento mais reconhecido jornalisticamente 

é a cobertura da imprevisibilidade, que torna uma ação acidental e é essa que melhor se 

encaixa aos critérios de noticiabilidade (BERGER; TAVARES, 2010, p.131). 

Devido a esse conceito dos autores, no primeiro caso, o que acontece inesperadamente 

no mundo, consequentemente atinge a sociedade com uma proporção muito grande em 

determinados casos. Já os previstos, causam expectativa ao público, que se programa e se 

prepara para isso, uma vez que é um acontecimento esperado por todos. 

Acrescentando sobre o tema, Mouillaud (1997) afirma que “o acontecimento é a 

sombra projetada de um conceito construído pelo sistema da informação, o conceito do fato” 

(p.51). O autor ainda sustenta que, o acontecimento pode ser visto como a substância que 

alimenta o ecossistema da mídia. 

O acontecimento só é um acontecimento no plural. O plural das news e das 

velhas “atualidades” do cinema mostra que o fato de ser um acontecimento entre 

outros pertence à natureza da informação: é um efeito de sua estrutura. As redes de 

informação são árvores cujos fios se ligam em nós situados em vários andares 

(MOUILLAUD,1997, p.68). 

 

Nesse sentido, a mídia torna-se adepta do acontecimento e assume um discurso 

próprio, impondo limites e regras para isso. Podemos dizer que a mídia aponta a direção da 

cena que o público deve olhar, por meio de um discurso particular, ela direciona o olhar do 

público, dando um foco para o seu objetivo. 

Para isso, Mouillaud (1997), que defende a escolha de uma narrativa entre as 

diversificações possíveis a serem feitas nela, por exemplo, uma tela dependendo da posição, 

não afeta o código (o modelo) que serve para fazê-la e descrevê-la. Por outro lado, Sodré 

(2009) ressalta que não é apenas o jornalista que transforma um fato em acontecimento 

midiático, na sociedade atual o próprio público consumidor pode vir a exercer esse papel.  O 

autor também defende, assim como os outros autores citados, que conforme os tempos e 

modos de ocorrência, as notícias podem ser classificadas como previstas e imprevistas. 

As noções de acontecimentos jornalísticos trabalhados pelos autores Christa Berger e 

Frederico Tavares (2009) traduzem o papel significativo dos fatos para o campo do 

jornalismo. Segundo eles, “o acontecimento é o que rompe a normalidade do cotidiano, é a 

matéria-prima para a construção da notícia”.  

O jornalismo se volta para a realidade, para o cotidiano do mundo, para o 

que nele acontece. De alguma forma, dizemos do acontecimento como uma ação que 

vale ser relatada (BERGER; TAVARES, 2009, p.3). 
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Este conceito é relevante para o objeto dessa pesquisa, pois as manifestações políticas 

no Brasil, em 2013, foram fatos que romperam com a normalidade do país e transformaram-se 

em notícias. 

Porém, em contraponto, autores como Rebelo (2006) destacam que nem todas as ações 

são acontecimentos, para ele existem alguns critérios como atualidade e equilíbrio, que 

precisam acontecer para que determinado fato se transforme em acontecimento. O equilíbrio 

acontece justamente quando determinado fato causa a ruptura do cotidiano. Já a atualidade 

está ligada a um determinado tempo e espaço, para a construção do acontecimento. 

A ocorrência tem mais probabilidade de ser considerado um acontecimento 

quando nos incita a reconstruir esse nosso quadro de vida momentaneamente 

perturbado pela ocorrência inesperada (REBELO, 2006, p.17). 

 

Levando em conta que acontecem inúmeros fatos no mundo, todos os dias, mas apenas 

alguns são considerados notícia pelos veículos de comunicação, podemos dizer que é preciso 

ter um bom entendimento para filtrar os relatos que realmente são importantes. E, para isso, é 

preciso ter uma boa clareza do acontecimento, mesmo que ele seja classificado com valor 

pequeno, é preciso saber explorar as informações para construir uma boa notícia.  Henn 

(1996) afirma que é na pauta que se organizam critérios de noticiabilidade e suas respectivas 

codificações, que se reconfiguram de acordo com o tempo e as características de cada grupo 

social. Ele defende que essas reconfigurações podem ser observadas na atualidade em que o 

jornalismo digital está presente no nosso dia a dia. A forma da pauta já não é mais a mesma, 

mas os critérios de noticiabilidade ainda são respeitados. Mesmo que algumas adaptações 

tenham acontecido, como o tempo de apuração e o confronto de informações, levando em 

consideração o curto tempo de postagem e atualização das páginas online. Hoje temos um 

leque de oportunidades no meio digital, com opções multimídia, entretenimento que levam o 

público a consumir muito mais informação. 

Pode se dizer que todo o trabalho de percepção da noticiabilidade é um 

trabalho de pauta, mesmo que ela não se cristalize num roteiro escrito ou oral, mas 

se manifeste no momento em que o jornalista, diante de um fato qualquer, decida 

pela sua possível transformação em notícia. No que tange aos critérios de específico, 

regionais ou localizados, em se tratando de grande imprensa, existe uma 

generalização do que diz respeito aos códigos de noticiabilidade (HENN, 1996, 

p.70). 

 

O processo de construção do esqueleto da matéria se divide em pauta, coleta de dados, 

apuração e construção do texto. Através destes passos, a matéria se transforma em produto 

final, e os principais responsáveis por isso são os jornalistas e a pauta, pois eles seguem essa 

sistemática para poder chegar ao final da notícia. Lembrando que as decisões tomadas para 
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elaborar as pautas não são apenas particulares do profissional, mas também dos valores-

notícia. 

 

1.2 NOTÍCIA: OS CRITÉRIOS DE NOTICIALIBILIDADE  

 

 Pode-se afirmar que nem tudo é notícia e, por esse motivo, que selecionar é mais uma 

das funções de um jornalista e para isso são utilizados alguns critérios de noticiabilidade.  

Esses critérios variam conforme o veículo para o qual o profissional trabalha, seguindo a sua 

linha editorial e o tipo de público a ser atingido. Desse modo, se pode citar alguns critérios 

válidos para qualquer publicação, de um modo geral. 

Para Wolf (1987), existem quatro referências para citar os valores-notícia:  

a) as características substantivas da noticia; 

b) a disponibilidade do material;  

c) os critérios relativos ao produto informativo;  

d) o público e a concorrência. 

Partindo destas referências, os valores-notícias a e b possuem maior importância na 

construção das pautas. Então, os critérios relacionados às características substantivas da 

notícia dividem-se em duas categorias: a primeira se torna importante por estar ligada ao nível 

hierárquico dos sujeitos-notícias envolvidos no acontecimento, ao impacto que causa na 

população e ao interesse nacional ou regional. O segundo refere-se ao interesse pela notícia, 

essa questão está ligada à imagem que o jornalista faz de seus leitores. A principal intenção 

aqui é prender o leitor. O exemplo, nesse caso, são as próprias revistas Veja e Isto É, que 

possuem diferentes formas de abordagem do seu conteúdo.  

Já os valores referentes à disponibilidade do material estão ligados à organização para 

que possa ser feita a cobertura dos acontecimentos, ou seja, a pauta já deve predestinar o 

acontecimento, com os recursos necessários para cobri-lo. E quando se referem ao elemento 

relativo ao produto informativo, podemos dizer que a atualidade tem o seu valor, pois a pauta 

trabalha com dados novos, que a tornem atual e ainda desconhecida pelo consumidor, se 

tornando assim uma notícia inédita. Para Wolf (1987), conceituar a referência de público e 

concorrência que determina público o conjunto de pessoas para qual o material jornalístico é 

produzido e consequentemente consumido. Já para conceituar a concorrência, o autor diz que 

referência ao conjunto de diferentes veículos de comunicação que disputam a preferência no 

mercado e a melhor pauta. 
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As notícias são produzidas por profissionais que interferem com seus valores, mesmo 

que seu intuito seja a imparcialidade. Existem muitos critérios que vão interferir direta ou 

indiretamente na produção da notícia, como as percepções do jornalista, os interesses do 

veículo de acordo com as suas normas de edição, os critérios de noticiabilidade e as seleções 

de enquadramentos. Sendo assim, Traquina (1993) esclarece que, da mesma forma que o 

acontecimento é capaz de criar notícia, a própria notícia pode vir a criar um acontecimento. 

Então, os acontecimentos jornalísticos merecem um “olhar” diferenciado, pois fogem de todos 

os fatos do cotidiano, classificando eles como previsto ou imprevisto.  

 

1.3 VALORES-NOTÍCIA 

 

A notícia deve trazer sequência e consequência das ações das pessoas e dos 

acontecimentos bem como eles são. Há uma conduta que o profissional deve seguir, e nela 

consiste manter a verdade dos fatos.  Os valores-notícia se apresentam em todo o processo de 

construção jornalística.   

O avanço dos estudos noticiosos aponta para a necessidade de compreender 

que os valores-noticias estão presentes ao longo de todo o processo de produção 

jornalística, ou seja, no processo de construção da notícia (Traquina, 2004, p.22). 

 

 Na construção de uma notícia é preciso levar em conta os filtros que antecedem a 

publicação. É chamado de “gatekeeper”, o processo que define o que será noticiado de 

acordo com os valores-notícia e a linha editorial. E essa seleção é feita a partir dos critérios de 

noticiabilidade, considerando a escolha do jornalista e do veículo que ele trabalha, juntamente 

com os valores-notícia. 

 Pode-se justificar que a questão da empresa é importante, pois envolve a estrutura 

disponível para cobertura, seguindo uma linha editorial, os constrangimentos comerciais, 

ideológicos, e outros. Cita-se como exemplo, um fato que tenha grande valor-notícia, com 

relevância e impacto na sociedade, mas o veículo não possui condições de publicá-la, então a 

notícia deixa de ser exibida, por não ter conseguido ultrapassar esses filtros antes da 

publicação. 

  Os valores-notícias básicos são considerados a atualidade ou novidade, proximidade, 

destaque, impacto e significado. A qualidade aqui é essencial e no jornalismo de revista, como 

é estudado nesse trabalho, traz um conteúdo mais amplo, devido ao tempo que o veículo 

impresso possui para apurar os fatos.  
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Os critérios que os valores-notícias decretam são os que podem render notícia sobre 

um acontecimento levado a redação.  Eles defendem o que deve ser ressaltado, destacado ou o 

que deve ser omitido e descartado como reportagem.  

Traquina (2004) relata a importância do discernimento entre os valores-notícia de 

seleção e os valores de construção, pois eles fazem parte do processo de seleção dos 

acontecimentos e no processo de elaboração da notícia.  

Mas, para Wolf (1987), os critérios estão ligados às características das notícias, à 

importância e ao interesse que elas representam. A importância está diretamente ligada a 

cinco valores: 

1. Critérios substantivos: Importância e a quantidade dos envolvidos, interesse 

nacional e humano. 

2. Critérios relativos ao produto: Brevidade, atualidade, novidade, organização, 

qualidade, equilíbrio. 

3. Critérios relativos ao meio: Acesso às fontes, manuais, política editorial. 

4. Critérios relativos ao público: Identificação de personagens, proteção, serviço. 

5. Critérios relativos à concorrência: Exclusividade, expectativas. 

Wolf afirma ainda que a noticiabilidade é um conjunto de critérios que definem a 

quantidade e qualidade dos acontecimentos. 

 

a) CRITÉRIOS SUBSTANTIVOS 

 

Os critérios substantivos são divididos em dois fatores: a importância e o interesse. E 

são determinados por quatro eixos: 

- Grau e nível de importância dos indivíduos no acontecimento noticiável: que 

significa quanto maior o fato chamar a atenção das pessoas, a maior chance de se tornar 

notícia. 

- Impacto sobre a nação e o interesse nacional: é o fato que determina a importância de 

um acontecimento. Está inteiramente ligado ao valor-notícia da proximidade, pois quanto 

mais próximo estiver o acontecimento do País ou das pessoas, maior será o impacto causado 

por eles. 

- Quantia de pessoas que o acontecimento envolve: também é relacionado à 

proximidade, se o número de pessoas envolvidas for grande, ou se a pessoa envolvida for 

pública, maior será o impacto. 
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- Relevância e significatividade do acontecimento em relação aos desenvolvimentos 

futuros de uma determinada situação: são considerados importantes os acontecimentos com 

duração mais estendida. 

 

b) CRITÉRIOS RELATIVOS AO PRODUTO 

 

Esse critério costuma ser aplicado ao fato de menor importância da notícia. E pode ser 

dividido em duas direções:  

- Atualidade: as notícias devem se referir ao acontecimento mais recente do momento. 

- Novidade: Além de estar relacionada à disputa das mídias, a notícia deve ser 

recebida o máximo possível pelos noticiários. 

 

c) CRITÉRIOS RELATIVOS AO MEIO 

 

Este critério está relacionado ao público, com finalidade de entretenimento e de 

fornecer um produto interessante ao seu consumidor. Também está relacionado à finalidade 

de não permitir virar um espetáculo, de não burlar a privacidade das pessoas e não usar da 

indecência em suas publicações. 

 

d) CRITÉRIOS RELATIVOS AO PÚBLICO 

 

Esse critério é o que determina ao profissional a importância de fornecer ao público 

programas informativos e não apenas para tentar agradá-lo. Dessa forma, quanto menos os 

jornalistas souberem do público, mais atenções darão às notícias. O principal critério dessa 

categoria é a capacidade de atrair e entreter com a própria notícia, relativizando os anseios do 

público. 

 

e) CRITÉRIOS RELATIVOS À CONCORRÊNCIA  

 

Wolf ressalta nesse critério, o clima de concorrência entre os meios de comunicação. 

Assim pode gerar três tendências para refletir em alguns critérios de noticiabilidade, sendo 

elas: 

1ª) atualmente a competição entre os meios de comunicação é pelo material exclusivo 

ou por furos. 
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2ª) pode acontecer de uma notícia ser selecionada por que outros meios concorrentes 

também selecionaram. 

3ª) As duas tendência citadas anteriormente causam homogeneização dos telejornais. 

 

1.4 ESPETACULARIZAÇÃO DA NOTÍCIA: UMA TENDÊNCIA ATUAL 

 

Os veículos de comunicação jornalísticos são os principais meios para se transmitir 

uma informação que seja relevante para a sociedade. Eles mostram o conhecimento da 

realidade, dando diferentes interpretações sobre o mesmo assunto.  

Existe uma concorrência dos veículos por alcançar o maior número de audiência, 

focando na apresentação que cause um impacto nas pessoas. E isso acaba se tornando o seu 

principal objetivo, e em alguns casos chamamos de “espetacularização” da notícia, causando 

assim um sensacionalismo sobre os fatos. 

A mídia leva as informações ao leitor, passando todos os acontecimentos, porém a 

realidade deles varia conforme o pensamento e entendimento de cada um. E a 

espetacularização se conceitua pela forma como a notícia é passada para a sociedade. Ela 

pode ser transmitida, tanto de forma “crua” e rica de detalhes importantes, quanto com 

detalhes considerados desnecessários, com especulações em cima dos fatos, o que acaba se 

transformando em um “espetáculo” para chamar a atenção do público, sendo considerada 

“sensacionalista”. 

Atualmente, a sociedade prefere consumir esse tipo de notícia, dando maior 

importância ao que traz um mistério, um suspense na construção da matéria. E hoje essa 

sociedade é formada pela grande massa consumidora. Esse público é então conhecido como 

“sociedade do espetáculo”. 

O assunto que “choca” é o assunto que vende matéria, é essa a visão da mídia 

atualmente. Os meios de comunicação vivem numa constante busca e também disputa por 

acontecimentos que causem impactos. Sabendo que em determinados casos o exagero 

também traz pontos negativos para o veículo, não imediatamente, mas em longo prazo pode 

levar a um efeito contrário ao desejado na origem, que seria atingir um grande número de 

consumidores, podendo, com o tempo, afastá-los pelo cansaço. 

Um dilema que acompanha todo o jornalista é o de “captar” qual a melhor forma de 

noticiar um acontecimento sem ser tendencioso. As manifestações que viraram notícia trazem 

uma edição das revistas Veja e da Isto é, sendo a da Veja uma edição extra. Então, tivemos a 

oportunidade de analisar o conteúdo construído por ambas as revistas sobre as manifestações 
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políticas em 2013, podendo assim analisar as formas de abordagem de cada veículo 

observando também esses critérios. 

As revistas Veja e Isto É mostram divergências na abordagem dos seus conteúdos. 

Sabe-se que essas revistas são conhecidas por serem dois veículos formadores de opinião, 

consumidos por grupos de pessoas que definem argumentos e assim mexem com a opinião da 

sociedade brasileira. Neste contexto, analisamos ao longo do trabalho, as abordagens de capa 

das duas revistas, por considerar um produto de impacto e de boa repercussão, sendo que, em 

comparação aos meses anteriores a junho de 2013, essa foi uma das edições mais vendidas. 

Ainda em seu conteúdo, as revistas ilustram o que é um acontecimento impactante, 

“escandaloso”, e de que maneira esse conteúdo pode ser abordado nas páginas de revistas.  

A forma utilizada para construir a cobertura de algo que provoque repercussão pública 

pode ser divulgada, sendo relevante ou não, sem ser tendencioso ou extremista e, mesmo 

assim, resultar numa espetacularização. Mas, dependendo da forma como é abordada, pode 

dar início a um escândalo midiático, que pode ser construído para atender as necessidades do 

consumidor do espetáculo. Com isso, pode acabar atendendo também as necessidades de dar 

publicidade aos acontecimentos e tendo como um dos motivos a venda do veículo. Nessa 

linha podemos analisar que o mesmo tema recebe enfoques diferentes nas duas revistas. 

 

1.5 JORNALISMO DE REVISTA 

 

Na prática do jornalismo a revista é considerada uma categoria menor, embora os 

currículos atuais do curso de comunicação já incluam “Redação e Produção em Revista”. E, 

por ser avaliado como um resultado da atualidade está gerando uma necessidade na formação 

dos profissionais de comunicação. Esse veículo traz uma grande variedade editorial ao leitor, 

e pelo seu modo de construção da cobertura permite títulos criativos e chamativos para todos 

os gostos e públicos.  

Atualmente o mercado busca diferentes segmentações de público e publicidade. Como 

a revista está bastante inserida no mercado atual, acaba se tornando um bom ramo para o meio 

da mídia. A variedade de assuntos que podem ser abordados nesse veículo o torna capaz de 

cativar o leitor e trazer a ele a sensação de conhecimento sobre assuntos do mundo, com uma 

grande riqueza de detalhes. 

Cada veículo possui suas normas de edição e, com as revistas não é diferente. Por se 

tratar de um veículo impresso, ela também tem um estilo, que se associa ao tempo, ao espaço 

e às interpretações.  
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O jornalismo diário está muito mais preocupado com a velocidade da publicação e em 

manter um padrão nas notícias, diferente da cobertura das revistas, onde os critérios são 

outros, como clareza, ritmo e ênfase na escolha de um texto. A ideia desse tipo de jornalismo 

é atingir leitores com pensamentos semelhantes, criando uma aproximação com o veículo e 

gerando uma relação de preferência. 

Os textos de revista se caracterizam por ter um pouco mais de liberdade em sua 

abordagem, com um espaço mais ampliado para cada reportagem. E, como a maioria do 

público é movido pela curiosidade, a revista acaba chamando bastante atenção, pois sua 

cobertura dá grande importância para o texto e imagens, deixando-se seduzir pelo visual, com 

um bom fotojornalismo. Esses dois fatores - texto e imagem - são a base para perceber quando 

um planejamento foi bem elaborado. 

O público que consome esse tipo de veículo procura algo mais profundo, que tenha 

muitas informações sobre determinado assunto, e geralmente as reportagens de revistas são 

mais extensas, com fotos, infográficos, textos mais explicativos, cheios de detalhes. Isso por 

que a edição também tem um tempo mais longo para o deadline, podendo dessa maneira 

explorar mais os textos, com mais criatividade. Já no jornalismo diário é exigida uma 

velocidade maior e o autor precisa ser sucinto no seu texto. 

Justifica-se que a revista é mais profunda que o jornal e menos aprofundada que um 

livro, pois tem essa relação de conhecer o seu leitor. 

Para Marília Scalzo (2003), a relação entre revista e leitor é intensa. E é por esse fator 

que as pessoas têm um tipo de revista para cada situação, como para a sala, para o banheiro, 

para o quarto.  

Essa relação envolve confiança, expectativas, acertos, pedido de desculpas, 

gerando uma identificação entre o leitor e a revista, o que identifica, por exemplo, 

um grupo. O grupo dos que leem Playboy, das que leem Capricho, Caras, Caros 

Amigos, etc. O leitor dá o significado para a Revista, é ele quem diz o que é a 

revista (SCALZO, 2003). 

 

Mas, se remetermos o olhar para o futuro, veremos muitos desafios previstos para esse 

veículo de comunicação. O principal deles é a internet, com sites de credibilidade voltados 

para as revistas e preços acessíveis para leitores, ocupando um posicionamento bastante 

significativo no mercado virtual. Com isso, as revistas impressas, nas bancas, chegam com 

preço elevado e, a opção de sites, ganha pontuação entre os consumidores.  

Muitas pesquisas ainda apontam que, enquanto mantivermos a relação tradicional do 

leitor com o papel, os impressos se manterão vivos comercialmente. Mas, as novas gerações, 

nascidas dentro da tecnologia, vivendo numa constante “fome” por informações instantâneas, 
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os também chamados “curiosos de plantão”, dão preferência ao sistema online. O preço baixo 

da internet também pode se tornar um fator bastante atrativo, já que o conteúdo das revistas 

impressas e virtuais acaba sendo o mesmo, quando tratadas pelo mesmo veículo.  

 

1.6 A FUNÇÃO DO JORNALISMO 

 

A principal e mais importante função do jornalismo na sociedade é transformar 

informações em notícias e esse trabalho compete ao profissional, o jornalista. Tal função vai 

muito além de somente informar. Segundo o comunicólogo Fernando Kelysson (2010), 

colunista do site Observatório de Imprensa, não é preciso ser jornalista para ser informante, 

pressupondo que tudo que chega e atinge o nosso sentido é informação. O papel de 

informante compete à fonte do jornalista.  

É evidente que sua função consiste em buscar acontecimentos e informações que 

mereçam ser noticiados, ressaltando que o exercício da profissão exige uma responsabilidade 

e um dever social. A todo o momento fatos estão acontecendo e notícias estão sendo 

produzidas. Diante disso o dever de cada profissional é transmiti-las através de um meio de 

comunicação, cumprindo com a ética da profissão. 

 Sabendo que a primeira missão do profissional de comunicação é transformar qualquer 

tipo de informação relevante em notícia, ele precisa organizar em seu trabalho um processo de 

edição, organizando os dados que coletou. É como construir uma “pirâmide”: ir do fato mais 

importante ao menos importante para informar; verificar aquilo que precisa de destaque e 

colocar em ordem, incluindo todas as informações possíveis e excluindo o que não for 

necessário usar numa matéria; adaptar e expor os fatos com veracidade. É importante também 

o profissional usar termos que sejam de fácil compreensão aos leitores, para que qualquer 

pessoa possa entender o que está sendo tratado na notícia, desde o leitor mais culto ao menos 

esclarecido. No papel do jornalista também consiste elucidar os fatos ao público, explicar e 

prevenir quando necessário, procurando sempre ser objetivo ao abordar o assunto. 

 

Jornalismo é um conjunto de “estórias”, da vida, das estrelas, de triunfo e 

tragédia. Através dessas, cada veículo informa com a sua própria maneira os 

acontecimentos (Traquina, 2004, p.20). 

 

Entre suas diversas funções, uma que cabe ao jornalista é a de contextualizar as 

informações para o seu público e clarear da melhor maneira o que isso pode repercutir, tendo 

em mente que cabe a ele o importante papel de contribuir para a melhoria da sociedade. E 
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essa contribuição começa através de suas publicações, pois elas podem movimentar a cidade, 

o país e o mundo. 

Há também um empenho em promover notícias de utilidade pública e isso vai muito 

além de informar o leitor. Kelysson (2010) ressalta que o papel do jornalista consiste em 

comparar, alertar, prevenir e explicar os fatos. Além de todos os fatores que o profissional tem 

de cumprir, existe um deles, que considero mais importante e árduo - o de ser crítico -, e que 

está imediatamente ligado à liberdade de imprensa e à democracia. Para o autor, o bom 

jornalista pouco concorda e muito questiona.  

Um dos mais experientes professores que tive na academia me disse que os 

melhores jornalistas que ele conheceu eram anárquicos, contraculturais, 

revolucionários. Na verdade, a contestação e o questionamento são inerentes ao bom 

jornalista. É por isso que essa profissão é antipatizada pelas autoridades ou por 

aqueles que estão no poder. É por isso que a primeira providência em uma ditadura é 

a censura – calar a imprensa (Fernando Kelysson, 2010). 

 

 Fazer jornalismo requer preocupação com os problemas da sociedade e utilização das 

“armas” que possui em suas mãos, sendo elas, produzir notícias que informem as pessoas e 

tragam melhorias para as questões sociais do país. 

Um jornalista não tem horário, quem pauta os seus horários são as tarefas e metas que 

o “destino” impõe, conforme os acontecimentos esperados ou inesperados no mundo. Os 

acontecimentos cotidianos, previstos e imprevistos ocorrem no mundo todo e a qualquer 

momento. 

 Nas inúmeras funções do jornalista é importante ressaltar que é preciso ouvir todas as 

partes envolvidas, pois conflitos são constantes nessa profissão. Para elaborar uma pauta é 

preciso fontes, diretas e indiretas, que tragam respostas ou esclarecimentos de ambas as partes 

sobre um mesmo assunto. Jornalistas precisam de boas relações e contatos, precisam estar 

atentos a tudo.  

O que está bem e normal é digno de pouca nota. O fato de um avião chegar 

ordinariamente ao seu destino não é digno de notícia, mas se ele cair, aí sim, haverá 

frenesi nas redações, nas bancas e no Ibope (Kelysson, 2010). 

 

O profissional também precisa garimpar o que já foi publicado, verificar as verdades e 

mentiras noticiadas. Esse é o bom jornalista, que lapida a informação, absorvendo todos os 

detalhes e alcançando as fontes necessárias para construir um suporte e melhor redigir a sua 

matéria, sabendo que, para isso, precisa também cumprir com o deadline, o prazo final de 

entrega do seu trabalho para o veículo em que atua. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Está pesquisa é de natureza qualitativa, pois leva em consideração a subjetividade do 

pesquisador na análise de conteúdo de duas revistas. O objetivo fundamental da pesquisa é 

encontrar respostas de problemas científicos por meio de métodos e técnicas, que venham 

através desse estudo obter novos conhecimentos no campo da realidade social.  

Bardin (1977) defende que a pesquisa quantitativa é válida, sobretudo na elaboração 

de deduções específicas sobre um acontecimento ou uma variável de conclusão precisa, e não 

em conclusões gerais, como neste caso.  

Em conclusão, pode dizer-se que o que caracteriza a análise quantitativa é o 

fato de a interferência – sempre que é realizada – ser fundada na presença do índice 

(tema, palavra, personagem, etc.), e não sobre a frequência de sua aparição, em cada 

comunicação individual (BARDIN, 1977, p. 109).  

 

Também Gil (1999) define a pesquisa qualitativa como um processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico. A análise qualitativa é uma atividade da 

ciência que tem como foco construir a realidade, com preocupação nas ciências sociais em um 

nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com um universo de crenças, 

valores, significados e outras elaborações das relações que não podem ser reduzidas a 

variáveis. 

É possível notar que neste tipo de pesquisa, a fundamentação teórica geral do trabalho 

vai sendo aprimorada durante o desenvolvimento do estudo. A pesquisa qualitativa define-se 

na interpretação dos fatos, e isso é determinado pelo olhar de cada um. Esse método tem 

como instrumento de aprendizagem e prática a vida real, na qual o pesquisador irá buscar 

dados para fundamentar sua análise. 

Leva-se em consideração que a produção de conhecimento no contexto da pesquisa, 

não visa apenas à descrição do fenômeno, mas principalmente a compreensão e interpretação 

da realidade pesquisada.  

A pesquisa empírica terá um produto final quando for utilizada para obter um 

resultado, nesse caso, refletir e traduzir o propósito do trabalho, indicando o que se quis 

estudar nele. Como nesta pesquisa trabalhamos com um número pequeno de dados, por tratar 

de um exemplar de cada uma das revistas, o foco do estudo é analisar o conteúdo interno dos 

objetos, o que se define como uma pesquisa qualitativa, trabalhada através de hipóteses, por 

se tratarem de nichos específicos. 
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Para os autores Marconi e Lakatos (2008, p.117), a técnica qualitativa é a mais 

difundida para investigar o conteúdo das comunicações de massas, mediante a classificação, 

em categorias dos elementos da comunicação. 

 

2.2 TÉCNICA DE PESQUISA: ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Como técnica de pesquisa usou-se a análise de conteúdo, que consiste em um percurso 

metodológico baseado na análise das diferentes versões que foram utilizadas nas revistas Veja 

e Isto É, sobre a cobertura das manifestações populares em junho de 2013. E tem por objetivo 

apresentar as formas de tratamento de dados utilizados nessa pesquisa, através da ferramenta 

de análise de conteúdo.  

Esse método já é utilizado há muitos anos e tem diversas formas para interpretações de 

textos. Sendo considerado um dos métodos mais comuns na investigação empírica de um 

objeto, consiste em uma técnica de apuração para descrição objetiva e sistemática do 

conteúdo da comunicação. Assim, para melhor compreender esta pesquisa, analisamos quais 

as abordagens temáticas foram utilizadas nas diferentes angulações dos conteúdos propostos 

pelos dois veículos estudados. 

São utilizados alguns métodos na análise de conteúdo, propostos pelos autores Martins 

e Lintz (1999) que sugerem descrever tendências, comparar mensagens, auditar conteúdos de 

comunicação e compará-los com padrões ou determinados objetivos. Assim como construir e 

aplicar padrões de comunicação, medindo a clareza das mensagens, descobrindo estilos de 

comunicação, identificando intenções. Além de descrever características e apelos de 

comunicadores, desvendar ideologias dos dispositivos legais. São essas algumas das técnicas 

utilizadas para fazer uma análise de conteúdo na presente pesquisa. 

 Essas análises podem ser conceituadas como um conjunto de instrumentos, com a 

preocupação de aplicar discursos diferentes, se preocupando em verificar contradições entre a 

realidade que está claramente apresentada, para a que não está tão clara no corpo da 

mensagem. 

Laurence Bardin (1977) defende que a partir da perspectiva da análise, está sempre 

procurando um texto que precisa de uma metodologia a ser desvendada. 

Mensagens obscuras que exigem uma interpretação, mensagens com um 

duplo sentido cuja significação profunda só pode surgir depois de uma observação 

cuidadosa ou de uma intuição carismática. Por detrás do discurso aparente, 

geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido que convém desvendar 

(Bardin, 1977). 
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Baseando-se nos conceitos de Bardin (2009) que afirma a existência de três fenômenos 

considerados indispensáveis e que acabam por afetar a investigação e a prática da análise de 

conteúdo. O primeiro é o recurso do computador, o segundo o interesse pelos estudos 

inerentes à comunicação visual e o terceiro é a inviabilidade de precisão dos trabalhos 

linguísticos. 

A autora também esclarece, em seus estudos, que a análise de resultados é decorrente 

de testes de associação de palavras (estereótipos e conotações), “isto porque a análise de 

conteúdo se faz pela prática” (BARDIN, 2009, p.51). 

Outra questão dos métodos e técnicas que podemos levar em consideração é o ponto 

de partida, que começa pela organização da análise. E isso consiste em três polos conforme, 

Bardin (2009, p.121):  

1. A pré-análise;  

2. A exploração do material;  

3. O tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação.  

Assim, pode-se obter uma interpretação coerente das mensagens e dos enunciados. A 

pré-análise refere-se à primeira parte da organização da análise de conteúdo, sendo objetiva e 

sistemática para poder conduzir as outras análises. A segunda, que trata da exploração do 

material, consiste em analisar o conteúdo explorando as diferentes angulações que ele 

construiu. E a terceira, relativa ao tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, 

está relacionada ao resultado da pesquisa, onde se pode aplicar a dedução dos dados e 

interpretações do conteúdo proposto. 

Considerando que os conceitos da autora Laurence Bardin possuem uma forma 

consistente de prender o leitor na maneira como apresenta o percurso metodológico, com uma 

organização de fácil compreensão do método, e ao mesmo tempo traz aos pesquisadores 

caminhos de entendimento sobre a Análise de Conteúdo como um método que produz 

sentidos e significados nas diversidades presentes no mundo acadêmico. 

 

2.3 OBJETO EMPÍRICO 

 

2.3.1 REVISTA VEJA 

 

A revista Veja, da Editora Abril, é brasileira, tem edições semanais e é publicada nas 

quartas-feiras. Foi criada em 1968 por Victor Civita e Mino Carta, ambos jornalistas. O dia 

em que os primeiros exemplares da revista circularam as ruas foi em 11 de setembro. É 
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separada por editorias, e trata de temas nacionais e internacionais. Alguns temas tratados com 

frequência são as questões de política, economia e cultura. Assuntos como tecnologia, ciência, 

ecologia e religião são abordados em algumas edições, embora não seja o foco da revista. Ela 

traz uma linguagem opinativa, e em diversos assuntos é sensacionalista.  

A revista Veja é marcada e conhecida pela sua linha editorial alinhada à direita 

política, mas não deixa isso transparecer objetivamente. No seu primeiro exemplar circulado, 

apresentava na capa a manchete: “O primeiro duelo no mundo comunista”. E também em seu 

primeiro editorial, publicado em destaque a frase: “A Veja quer ser a grande revista semanal 

de informação de todos os brasileiros”, deixando claro o papel que gostariam de assumir na 

época para seus leitores, e de fato hoje é reconhecida como uma revista referência pelos 

assuntos abordados e edições exclusivas. 

Apesar de ter sido fundada nos anos 60 e restrita pelo regime militar de censura 

imposto nos anos 90, a Veja se tornou alinhada a ideias tradicionalmente associadas ao 

liberalismo econômico e às políticas de direita. E no século XX, tornou-se o único veículo de 

comunicação de massa brasileiro a fazer oposição a partidos e ideias esquerdistas e 

socialistas.  

Já no século XXI, para poder dar mais acessibilidade aos seus leitores, a Veja se 

adaptou à web, criando um acervo digital, onde podem ser acessadas edições desde 11 de 

setembro de 1968 até hoje, sempre atualizadas. Também em seu site, os leitores tem acesso a 

Veja internacional, que mostra como são abordadas as polêmicas do Brasil, no exterior, pela 

própria revista Veja. 

A revista ficou muito conhecida por ter uma postura opinativa em suas reportagens e 

em várias abordagens ser “sensacionalista”. E as críticas a ela são relacionadas ao seu 

posicionamento a partidos, em questões políticas. 

É considera o veículo impresso de maior circulação nacional, com tiragem superior a 

um milhão de cópias, sendo a maioria por assinaturas. A revista tem as seguintes editorias: 

Carta ao Leitor, Entrevista, Coluna (Lya Luft e J. R. Guzzo), Leitor (cartas/e-mails dos 

leitores), Blogsfera (o conteúdo on-line da revista), Panorama (resumo da semana), Brasil, 

Internacional, Economia, Guia, Geral, Artes e Espetáculos. 
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Imagem 1 – Veja 

 
(Veja, n. 2327, junho de 2013) 

 

2.3.2 REVISTA ISTO É 

 

A revista Isto É, da Editora Três, é brasileira, com edições semanais e aborda  

informações gerais.  

Surgiu em 1976, tendo como mentor o ex-diretor da revista Veja, Mino Carta. Ela 

ficou conhecida como um dos veículos mais influentes no Brasil, noticiando os fatos políticos 

e sociais mais importantes e relevantes da história do país. Ao longo dos seus 35 anos já 

testemunhou e presenciou grandes mudanças da sociedade brasileira. 
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Em seu editorial, a Isto É se propõe a um jornalismo crítico, plural, democrático e 

compromissado apenas com o seu leitor. Investe todo seu trabalho para trazer informações 

precisas e independentes, pois defende que expressa apenas a verdade dos fatos. 

 Atualmente, a revista tem uma tiragem de 300 mil cópias, sendo a maioria seus 

assinantes. Suas publicações são disponíveis em plataformas impressas e na web. 

Segundo o editor e diretor responsável pela revista, Domingo Alzugaray (2011), numa 

reportagem sobre os 35 anos de existência do veículo, concedido à própria Isto É, ele relata 

quando o impresso teve o seu primeiro exemplar nas bancas, o país passava por uma ditadura 

militar de censura muito rigorosa, regulando a publicidade, exilando e perseguindo vozes 

contrárias ao governo. Neste contexto uma postura mais popular e defensora da democracia 

era a abordagem pedida pelo público leitor. 

O papel da Isto É nessa época foi ajudar a fazer com que as vozes ocultas fossem 

ouvidas, e isso colaborou para algumas transformações vivenciadas pelo país nas últimas 

décadas, sendo justa com os seus valores, de contribuir com a verdade e com o conhecimento 

do seu leitor. A revista caminhou junto à evolução da sociedade brasileira, e o povo que pedia 

por voz, sempre foi ouvido pelos editores da Isto É, e diante do possível, são ouvidas até hoje.  

Domingo Alzugaray afirma que ao longo desses anos, depois do lançamento da Isto É, 

a equipe tem a certeza absoluta de que estavam em plena sintonia com a vocação dos 

brasileiros de viver em um país de exercício do Estado Democrático de Direito. 
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Image 2 – Isto É 

 

(Isto É, n. 2275, junho de 2013) 
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3 DISCUSSÃO DOS DADOS: AS DIFERENTES VERSÕES  

 

Os dados analisados nesta pesquisa são concentrados em quatro categorias temáticas: 

A primeira, denominada capa, busca registrar a versão que cada revista ofertou no seu espaço 

mais nobre, ou seja, quais os conteúdos que a capa chamou para conquistar a leitura do seu 

público alvo. A capa da revista deve revelar em parte o seu conteúdo, e atrair o olhar do leitor, 

para conhecer o conteúdo interior. 

 A segunda categoria, número de páginas, busca mapear o volume de informações 

registrado por cada revista, ou seja, que importância a revista creditou à informação sobre o 

acontecimento: manifestações populares no Brasil. Destacamos também que quanto maior é o 

número de páginas para determinado assunto, maior também é o seu destaque na linha 

editorial do veículo. 

A terceira categoria está vinculada ao conteúdo dos títulos propostos na cobertura 

jornalística de cada revista. Segundo o professor da Universidade de São Paulo (USP), 

Manuel Carlos Chaparro (2005), entende-se como conceito de título, apresentar o fato, dizer o 

que aconteceu e “fisgar” o leitor para a matéria. Chamar a atenção do leitor para o texto, dar 

uma noção geral do que será tratado, sucintamente. Chaparro diz que “o jornalismo precisa do 

título como o esfomeado precisa do pão”. E o texto terá de incluir as informações necessárias 

no primeiro parágrafo, respondendo previamente a essa ansiedade pela leitura, construindo 

com o restante da matéria um conjunto atraente de informações, assim despertando o interesse 

pela leitura até o final do texto. Esta chamada privilegiada revela o conteúdo proposto nas 

coberturas. 

Com relação à quarta categoria, intitulada fontes, busca-se analisar o conteúdo 

proposto destas reportagens também através das escolhas das fontes. Ou seja, cada fonte é 

comprometida com a sua posição ideológica e certamente a entrevista com fontes variadas vai 

marcar diferentes abordagens do mesmo acontecimento. Segundo Chaparro (1996), “fontes 

são aqueles que têm algo a dizer e informar, os produtores das ações sociais – dos atos e falas 

noticiáveis”, e ainda afirma que “são a base essencial da ação jornalística. Sem elas, não há 

notícia nem noticiário”. Já Nilson Lage (2008), considera que “é tarefa comum dos repórteres 

selecionar e questionar essas fontes, colher dados e depoimentos, situá-los em algum contexto 

e processá-los segundo as técnicas jornalísticas” (p.49). Conforme o conceito dos autores 

pode-se afirmar a importância das fontes para dar veracidade dos fatos em uma matéria 

jornalística. 
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A quinta categoria denominada abordagens temáticas é resultado de uma leitura das 

coberturas e da identificação das angulações de cada revista, conforme o seu conteúdo, 

fazendo uma análise dos fatores que foram utilizados para construir as diferentes categorias 

usadas na reportagem das manifestações populares no Brasil, em junho de 2013. 

Após a análise dessas categorias, no conteúdo das revistas, podemos então obter o 

resultado proposto na pesquisa para este trabalho. 

 

3.1 REVISTA VEJA 

 

a) A CAPA 

Imagem 3 – Capa da Veja 

 

(Veja, n. 2327, junho de 2013) 

 

A revista Veja, em sua edição especial de número 2327, publicada no dia 26 de julho 

de 2013, tem como manchete principal: “Os sete dias que mudaram o Brasil”.   

A revista trata esse exemplar como uma edição histórica.  O conteúdo da capa versa 

sobre os movimentos populares no Brasil representado pela imagem de uma jovem “vestida” 

com uma grande bandeira do país, onde o destaque principal é o lema Ordem e Progresso. 

Muitas interpretações podem ser feitas deste conteúdo que sugere uma jovem caminhando 

com a bandeira do Brasil, como se estivesse levando o país nas costas. O título da capa 

anuncia um acontecimento que mobilizou toda a sociedade brasileira e a imprensa do país. 

A capa não contém outras manchetes que possam competir com o acontecimento 

principal desta edição. 

 

b) QUANTO AO NÚMERO DE PÁGINAS 

 Ao dedicar 11 páginas para abordar as manifestações populares no Brasil em junho de 

2013, a revista mostrou a relevância que direcionou ao acontecimento histórico. Por se tratar 
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de um movimento popular que mexeu com a sociedade, mereceu uma edição especial sobre o 

acontecimento.  

Devido ao significativo número de páginas reservado para cobertura da matéria, nota-

se que a revista utilizou desse espaço recortando apenas as manifestações ocorridas em frente 

ao Palácio Itamaraty em Brasília, ignorando os outros movimentos que ocorreram em todo o 

território brasileiro. 

 A cobertura do acontecimento pode ser dividida em duas editorias: uma página para a 

editoria Panorama, e na editoria Especial contendo fotos, textos, infográficos apontando 

percentuais de aprovação ou não dos movimentos e enquetes.  

 

c) QUANTO AOS TÍTULOS 

Os títulos que a revista Veja usou são os seguintes: 

“OS SETE DIAS QUE...”; “A HISTÓRIA EM MOVIMENTO”; “O PODER 

ACUADO”; “O MINISTRO CHEFE DA OPOSIÇÃO”.  

Percebe-se nestes títulos que o conteúdo abordado pela revista tem conotação política, 

ou seja, em nenhum deles há referência a violência, vandalismo ou reivindicações trabalhistas. 

A angulação proposta pelo título é baseada em episódio e momento político do país. 

 

d) QUANTO ÀS FONTES 

Na editoria Panorama, a revista Veja apresenta depoimentos textuais de famosos a 

respeito do que pensam sobre as manifestações políticas. Foram relacionadas celebridades 

como Jô Soares, o ex-jogador da seleção Ronaldo, a atriz Lilia Cabral e a produtora de cinema 

Mariza Leão.  

Também foram ouvidas como fontes a opinião do jornal argentino La Nación e alguns 

populares com profissões reconhecidas como a médica, alpinista e apresentadora de TV 

Karina Oliani.  

O joalheiro Thiago Monato e um popular que usava uma máscara para preservar sua 

identidade e simbolizar a sua revolta também foram ouvidos, construindo assim, um conteúdo 

opinativo que representa a sociedade civil brasileira. 

Nas páginas destinadas à “edição especial” as fontes foram variadas: a cobertura 

jornalística da revista buscou a voz de uma fonte oficial do Brasil através de uma entrevista 

com a presidente Dilma Rousself, onde ela reconhece em um de seus depoimentos que o país 

que preside está vivendo um fenômeno social de massa inteiramente novo. O texto da revista 

esclarece que a fala da presidente foi extraído em cadeia de rádio e televisão.  
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Este conteúdo está relacionado à fala da ministra da Comunicação Social, Helena 

Chagas, em que ela sugere à presidente Dilma convocar uma rede nacional para fazer um 

pronunciamento que mostrasse que o governo não estava acuado.  Entretanto, a matéria revela 

que a presidente interrogou “Mas para falar o quê?” (referindo-se à ausência de declarações 

para a população). 

Ainda no rol das fontes oficiais, o conteúdo abordado pela a ex-ministra chefe da Casa 

Civil Gleisi Hoffmann, sugere colocar as Forças Armadas nas ruas, para proteger o 

patrimônio público. 

Outra abordagem no mesmo texto foi feita com o ministro Gilberto Carvalho, que é 

apresentado como alguém que instrumentaliza os movimentos sociais - e que faz questão de 

manter o ex-presidente Lula como uma sombra pairando sobre o governo Dilma. 

Com outras versões do fato, o texto tem também uma fonte ligada aos manifestantes, 

que é o advogado do grupo, Antônio Carlos de Almeida Castro. Ele faz o contraponto do 

texto oficial dizendo: “Lamentamos a atitude do governo do PT de Brasília de criminalizar 

um movimento social”. 

A fonte que legitimou o acontecimento através do seu conhecimento científico não 

partidário é do professor de sociologia Gianpaolo Baiocchi, da Universidade Brown, nos 

Estados Unidos. Ele relata que “o grau de explorações sociais vêm quando a situação é de 

progresso, não quando há falta de avanços sociais”. 

Nas enquetes, em 41 depoimentos, foram entrevistados representantes de diversas 

áreas do país, sobre o que pensam dos movimentos populares. Nesse sentido, também os 

depoimentos referem-se às angulações relativas ao mundo político e suas consequências. 

Os infográficos, que são tabelas pedagógicas para melhor entendimento do universo 

entrevistado, apontaram o pensamento de reivindicações por diversas temáticas.  

Uma das tabelas de infográfico da revista apresenta também as populações 

consideradas como as grandes perdedoras neste contexto nacional: a grande maioria (59%) 

representa os partidos políticos; 20% equivalem à imagem negativa do Brasil para o mundo; e 

os partidos mais condenados ocupam uma porcentagem de 20%.  

Já o PT ocupa 33% no ranking de partidos condenados na política; o PSDB alcança a 

minoria de 4%; e a maioria equivalente a 58% é considerada a todos os partidos. 

E sobre instituições enfraquecidas na opinião da população, o infográfico mostra que o 

Congresso nacional ocupa o maior índice de 70%; o Governo Federal chegou a segundo 

maior índice, de 58% na opinião do público; os Governos Municipais chegaram a 49%; e os 
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estaduais com um pouco a menos, chegou a 47%; e no ramo da igreja, alcançaram 26% e as 

polícias do país chegaram a 24% de rejeição.  

Já na pesquisa feita para saber a porcentagem de manifestantes que voltariam as ruas 

para protestar, totalizou um índice de 100% dos entrevistados que querem comparecer. E 

entre aqueles que apenas assistiram o protesto e não se juntaram as caminhadas, 99% são a 

favor das manifestações embora não tenham participado diretamente.  

Quanto ao perfil dos entrevistados, limita que 31% tinham 50 anos ou mais; entre 40 e 

49 anos totalizou 22%; os que estavam na faixa de 30 a 39 anos formavam 21% dos 

entrevistados e 25% tinham entre 15 e 29 anos de idade.  

Quanto à escolaridade dos entrevistados, o grupo que possui ensino superior completo 

até o doutorado atingiu 61% dos entrevistados. Com ensino superior incompleto foram 23% 

entrevistados e para o ensino médio completo a pesquisa aponta 13% dos entrevistados. 

O infográfico ainda mostra a porcentagem de entrevistados no âmbito de renda, no 

qual 29% da população entrevistada eram da Classe A; 55% da população eram da Classe B; 

e 16% da população ouvida era da Classe C, D ou E. 

 

e) QUANTO ÀS ABORDAGENS TEMÁTICAS 

 Na leitura dos conteúdos das reportagens apresentadas pela revista Veja, pode-se 

aglutinar as temáticas em dois grandes eixos: o contexto histórico nacional e internacional e o 

de motivação.  

Com relação ao contexto histórico, a reportagem relembra antecedentes históricos de 

protestos em massa e o resultado causado por eles. No contexto internacional, foi abordada a 

queda do muro de Berlim, por exemplo, como um dos protestos citados na revista Veja que 

remetem as manifestações de junho de 2013. O muro de Berlim foi construído na Alemanha, 

durante a Guerra Fria, na qual era proibida a passagem de cidadão Oriental para o lado 

Ocidental do país dividido.  

O muro de Berlim era vigiado por militares com ordem de atirar para matar em quem 

tentasse escapar, o que causou a morte de 80 pessoas e 112 feridos. Mas, em 1989, veio a 

crise do sistema socialista e milhares de alemães orientais aproveitaram a chance de escapar e 

quando centenas de milhares de pessoas ocuparam as ruas de Berlim, o muro foi derrubado. 

Outro antecedente histórico citado ocorreu na Argentina, onde o presidente Fernando 

de La Rúa, que se manteve no cargo por apenas dois anos e, em 2001, renunciou após 

manifestações do povo que se sentiu desagradado por inúmeros motivos, sendo um deles a 

forte crise financeira que afetou o país naquela época. É relembrada também a posse do 
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presidente Néstor Kirchner, eleito com apenas 22% dos votos, que iniciou a atual era política 

da Argentina e, após sua morte, seu legado teve continuidade com a eleição da sua viúva, 

Cristina Kirchner. 

A revista Veja também relembra em seu contexto histórico manifestações ocorridas no 

Brasil, como a campanha das “Diretas Já!” que, na época do protesto, estava sob comando dos 

militares há quase vinte anos, quando a população, insatisfeita, rompeu com essa ordem, indo 

as ruas protestar por eleições diretas e pelo fim da ditadura.  

Outro contexto histórico citado pela revista foi o protesto chamado “Fora Collor”, no 

qual milhares de brasileiros tomaram as ruas do país pedindo a saída do poder do então 

presidente Fernando Collor de Mello. O que motivou essa manifestação foi o grande esquema 

de corrupção, o congelamento das contas bancárias e a alta inflação.  

Esse protesto levou uma multidão às ruas com slogans contra o governo, conhecidos 

como “caras pintadas”. O movimento Fora Collor teve o apoio muito grande e decisivo da 

mídia, para desenrolar o fato, levanto à renúncia de Collor. Mas, mesmo sendo uma das 

maiores manifestações políticas da história brasileira, não superou as manifestações populares 

de junho de 2013.  

Tal contexto explica que em todas essas manifestações, mesmo com anos de luta e a 

dificuldade de uma população em protestar por seus direitos, sempre apresentou, de um lado 

os representantes do poder, e os que se sentem não representados, do outro. 

O segundo eixo diz respeito à motivação. A revista aborda os seguintes motivos para 

os manifestantes irem às ruas reivindicar em junho de 2013: primeiramente, o protesto contra 

o aumento da passagem de ônibus, em 20 centavos, que se espalhou pelas ruas de São Paulo.  

Mas não foi apenas esse o motivo de levar tantas pessoas para as ruas, a corrupção dos 

governantes indignou muitos manifestantes. A PEC 37 foi outro motivo bastante relevante 

para que eles gritassem pedindo justiça. Os gastos da Copa foram encarados pelos 

protestantes como um contraponto aos gastos da saúde pública do Brasil. 

Os populares afirmavam frases como “Queremos uma saúde padrão FIFA”, para 

justificar a indignação de um país cheio de irregularidades, principalmente na área de saúde, 

ao patrocinar a Copa do Mundo. 

Segundo a reportagem, esses são os principais motivos que levaram às ruas milhares 

de manifestantes, criando um sentimento de medo em toda a população brasileira, porém, os 

manifestantes tinham apenas o objetivo de lutar contra o que para eles era uma grande 

injustiça. 
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Outras temáticas abordadas pelos personagens, nas enquetes apresentadas na revista 

Veja, foram as seguintes: 23 depoimentos pedem por justiça; um deles posiciona-se contra o 

programa bolsa-família; oito depoimentos falam sobre a corrupção no país, o aumento de 

impostos e o mau uso do dinheiro público; cinco pessoas reivindicam novas eleições, 

afirmando que os representantes políticos devem ser escolhidos corretamente nas urnas; para 

duas pessoas o motivo da manifestação foi o transporte público precário e o aumento da tarifa 

de ônibus; apenas uma pessoa reivindica como motivo a copa do mundo ser no Brasil, em 

detrimento da falta de estrutura em áreas como saúde e segurança. Outro depoimento estava 

relacionado a não aceitação da vinda de médicos do exterior para o país, sendo que no Brasil 

existem profissionais competentes para cobrir estas vagas. 

A matéria apresentou um infográfico, cujo quadro sinaliza a porcentagem de 

reivindicações das pessoas insatisfeitas pelos mesmos motivos citados acima. Foram 

constatados os seguintes dados: 

Ocupando a maior porcentagem, 53% da população se diz insatisfeita com a corrupção 

existente no país, outros 49% se referem às pessoas que se mostram contra a PEC 37 (que 

limita o poder de investigação do Ministério Público); outros 45% são destinados à 

reivindicações da população por melhorias na educação do Brasil; e 38% representa as 

pessoas que querem melhorias no sistema de saúde; 28% aponta as pessoas manifestando em 

favor da prisão dos políticos envolvidos em corrupções; e 23% das população luta contra os 

gastos da Copa do Mundo ocorridos no Brasil. 

 

3.2 REVISTA ISTO É 

 

a) A CAPA 

Imagem 4 – Capa da Isto É 

 

(Isto É, n. 2275, junho de 2013) 
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A revista Isto É publicou em 21 de junho de 2013, a edição de número 2275, onde 

trata especialmente sobre o assunto das manifestações populares no Brasil em junho desse 

ano. Analisando a capa da revista podemos observar como título a frase: “Hoje você é quem 

manda”, extraída da música “Apesar de Você”, do cantor Chico Buarque. 

O conteúdo destaca fotos sobre as manifestações populares no Brasil, mostrando 

jovens portando cartazes nas mãos com escritas impactantes como: “R$0,20 eu não pago”; 

“Verás que um filho teu não foge a luta”; “As ruas falam”; “Mães na manifestação”. E no 

canto da página consta uma chamada com a seguinte frase: “A voz das ruas se impões, assusta 

os políticos, conquista vitórias e mostra que veio para ficar”.  

Esses protestos ficaram conhecidos no país também como “Manifestações dos 20 

centavos” e “Manifestações de junho” ou “Jornadas de junho”. Diversas interpretações podem 

ser consideradas à partir deste conteúdo que mostra a expressão no rosto dos manifestantes, 

onde a população protesta pela ânsia de justiça. 

O passo inicial dos protestos foi contestar o aumento da tarifa de transporte público 

nas capitais. Esse foi considerado o maior movimento reivindicatório dos últimos tempos. A 

manchete da página anuncia um acontecimento que impulsionou todas as pessoas que se 

sentiram injustiçadas pelas normas e decisões do governo brasileiro a irem às ruas para 

protestar, estimulando assim a imprensa do mundo todo a divulgar esse episódio, hoje 

considerado um importante momento histórico para o Brasil.  

A revista não mostra nenhuma outra manchete em sua capa, além da relacionada às 

manifestações populares. 

 

b) QUANTO AO NÚMERO DE PÁGINAS 

A edição da revista Isto É mostra 28 páginas na sua versão especial, abordando as 

manifestações políticas nas principais capitais do país, como Brasília e São Paulo, com relatos 

pequenos de outras cidades e países. 

Ao dedicar um número relativamente extenso de páginas para essa cobertura, a revista 

mostra o quanto esse fato foi relevante e significativo para a sociedade brasileira, podendo 

assim abordar diversos ângulos e opiniões sobre um mesmo assunto em uma única cobertura 

jornalística. 

A abordagem do acontecimento teve somente uma editoria em sua edição, chamada 

“A Voz das Ruas”. Nela constam fotos, textos, infográficos mostrando as regras de uso das 

balas de borracha e como os gases lacrimogêneos e os sprays de pimenta agem no organismo 

das pessoas. Mostra também depoimentos de participantes dos movimentos e enquetes.  
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A cobertura da revista é em forma de crônica. Ela vai relatando “cases” de 

manifestantes sobre o fato, agregando dados e sonhos dos populares e espetacularizando o 

acontecido. 

 

C) QUANTO AOS TÍTULOS 

A reportagem da Isto É aborda oito títulos:  

“A DISCIPLINA NO USO DE ARMAS MENOS LETAIS”; “APESAR DE VOCÊS”; 

“PADRÃO FIFA”; “O RETRATO DA COVARDIA”; “A NOVA VISÃO DO PLANALTO”; 

“O GRANDE LÍDER”; “ELES NÃO SABEM PARA ONDE IR”; “FALOU, TÁ FALADO”. 

 Pode-se perceber que nos títulos destacados pela revista, dois são títulos de músicas de 

cantores conhecidos, como “Apesar de vocês” e “Falou, tá falado”, de Chico Buarque. 

Podemos perceber também que o conteúdo tratado nos títulos tem sentido sociológico e 

político, ou seja, faz referência a violência, ao vandalismo e reivindicações trabalhistas.  

 Quando se trata de um sentido sociológico, podemos dizer que se conceitua por ser a 

relação entre pessoas que pertencem a uma mesma comunidade ou aos diferentes grupos que 

formam uma sociedade. E sentido político refere-se a tratar de direitos relativos a um 

governo, ou cidadãos que realizam práticas ativamente a favor de um ideal político ou social.  

As diferentes abordagens de conteúdos propostas pelos títulos se baseiam em 

acontecimentos em um momento crítico e político do Brasil. 

        

d) QUANTO AS FONTES 

A revista Isto É, mostra depoimentos com opiniões de famosos sobre as manifestações 

políticas em junho do ano passado. 

 Nas páginas da edição especial “A Voz das Ruas” foram destacadas celebridades 

como o jogador de futebol, Neymar Jr., o governador da Bahia, Jaques Wagner, Caetano 

Veloso e a atriz Christine Fernandes.  

Mostra também a opinião da revista inglesa, The Economisty e populares 

manifestantes, para construir um conteúdo discutível que representa a sociedade brasileira. 

Analisando a revista podemos observar que suas fontes foram diversificadas. A 

cobertura feita pela Isto É ouviu depoimentos de representantes do país, como a presidente 

Dilma Rousseff que, diante das manifestações, disse que a proposta mais natural naquela 

situação seria um pronunciamento ao país. Mas antes ela gostaria de ter uma noção clara 

sobre o estado e as coisas, pois este gesto poderia gerar um efeito decisivo sobre o país e o 

governo.  
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Mas após esse relato à revista, a presidente resolveu fazer um discurso pronunciado na 

terça-feira, dia 4 de junho, em que relata “o Brasil hoje acordou mais forte” (...) “bom ver 

tantos jovens e adultos, o neto, o pai, o avô, juntos com a bandeira do Brasil” (...) “as vozes 

das ruas querem mais. Mais cidadania, mais educação, mais transporte, mais oportunidades. 

Meu governo também quer mais”. 

Ainda na categoria de fontes oficiais está o governador de São Paulo, Geraldo 

Alckmin, que em sua entrevista a revista disse que o movimento era “pequeno e muito 

violento” e que, diante disso, não negociaria a redução do valor das passagens e não estava 

disposto a diálogos com os componentes do Movimento Passe Livre (MPL).  

Após alguns dias, o governador mudou sua opinião e declarou que estava disposto a 

negociar o valor e até elogiou o movimento, indo contra ao que ele havia falado antes. 

“Vamos revogar o reajuste” (...) “Queremos tranquilidade para que a cidade funcione”, 

foram algumas de suas declarações. 

O prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, foi citado no texto como uma 

fonte importante, pois dependia dele revogar o valor do transporte público. Mas sua decisão 

era em não reajustar e ainda explicou em seu pronunciamento que possuía um cronograma de 

entradas e saídas de recursos que não poderia ser mexido, correndo o risco de comprometer 

outros investimentos. 

Porém, no mesmo dia desse pronunciamento, após a decisão do prefeito do Rio de 

Janeiro, Eduardo Paes, em reduzir a tarifa na sua cidade e depois de uma conversa com o 

governador Geraldo Alckmin ele tomou a decisão de, então, diminuir o valor. 

Outra fonte abordada no conteúdo foi o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, 

Gilberto Carvalho, que relatou estar perdido diante das manifestações políticas ocorridas no 

Brasil. “Está difícil de entender”, afirma ele em seu depoimento sobre o motivo de tantos 

protestos. 

O procurador federal dos Direitos do Cidadão, Aurélio Rios, também usado como 

fonte na matéria, fala a respeito da proposta de criar um projeto de lei para regularizar o uso 

de balas de borracha, spray de pimenta e gás lacrimogêneo em manifestações. Na mesma 

linda do uso das armas letais, a Isto É ouviu o proprietário de uma empresa de explosivos, 

Pedro Miranda. Ele fala sobre o uso das armas, defendendo que “Dependendo da distância em 

que é atirada, a bala de borracha pode perfurar a pele e matar”.  

Outra opinião ouvida ainda sobre o conteúdo do uso dessas armas foi a do Coronel 

José Vicente da Silva Filho, professor do Centro de Altos Estudos da Polícia Militar de São 

Paulo, em que ele avalia o uso das armas letais, dizendo que a regra de utilização determina 
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uma distância de dez, cinco e dois metros da pessoa. “No Batalhão de Choque, os policiais 

trabalham em formação. Quando um deles sai sozinho para atingir alguém, é sinal que é mal 

preparado”, afirma o Coronel. 

Foram ouvidas também fontes não oficiais, como o professor de história da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Francisco Carlos Teixeira. Em que opina sobre o 

vandalismo e a presença de anarquistas e ladrões nas manifestações. Para ele, um dos maiores 

problemas é o despreparo da polícia brasileira na mediação de conflitos. “Nos últimos 

acontecimentos, ela passou da brutalidade para a omissão, sem considerar o meio-termo”.  

Seguindo a mesma linha de Teixeira, o especialista em segurança pública e professor 

de estudos sociopolíticos da Universidade Federal de Minas Gerais, Robson Sávio, fala sobre 

a falta de planejamento dos policiais. “Não basta aumentar o efetivo policial nas ruas, 

medidas simples de prevenção evitariam prejuízos maiores”. 

Ainda foram ouvidas outras fontes sobre o assunto, como o especialista Pedro Fassoni 

Arruda, professor em ciências políticas da Pontifíca Universidade Católica (PUC) de São 

Paulo. Ele diz que seu pensamento sobre as manifestações em relação à Copa das 

Confederações, “É um grito pela justiça de todos que foram expulsos das suas casas para a 

construção de novas obras para o torneio, somando ao sentimento de revolta pelo mau uso 

do dinheiro público”, questionando o retorno efetivo que os eventos trarão para o País. 

A professora especialista em sociologia do esporte da Universidade de Campinas, 

Heloísa Baldy dos Reis, fala em sua entrevista sobre o brasileiro estar percebendo que o 

dinheiro que saiu do seu bolso não terá o retorno esperado. “É a percepção de que o tão 

prometido legado positivo da Copa não irá se confirmar”. 

Outro depoimento não menos importante foi o da estudante universitária Gabriela 

Lacerda que, agredida em atitude pacífica, tornou-se um símbolo da violência gratuita da 

Polícia Militar de São Paulo. A jovem de 24 anos foi capa da edição posterior da revista Isto 

É, para simbolizar justamente o que o brasileiro não quer: a volta da repressão. Ela foi usada 

como fonte nesta matéria para mostrar o lado dos manifestantes e da agressão dos militares. 

Porém para o direcionamento das manifestações políticas nas redes sociais, foram 

usados como fontes, Maria do Socorro Braga, professora do Departamento de Ciências 

Políticas da Universidade de São Paulo, que relata “Diante de um movimento horizontal, sem 

cara nem líder, a internet passa a ser o principal meio de divulgação, porque é rápida, 

relativamente barata e produz bom retorno” (...) “Ela dá uma dinâmica a democracia que os 

partidos não conseguem oferecer”. E o sociólogo Fábio Gomes afirma ainda sobre o assunto 

que “A internet é a soma de opiniões privadas sem a união de uma temática pública”. 
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Para a coordenadora do estudo citado nessa reportagem, sobre os mecanismos por trás 

dos recrutamentos nas redes sociais da Universidade de Oxford, no Reino Unido, Sandra 

Gonzales-Bailon, concluiu que “Examinando o comportamento coletivo dos internautas, 

estabelecemos que a maioria das pessoas é influenciada pelo que aqueles ao redor delas 

fazem”, ou seja, ela quis declarar que quando muitas pessoas recebem vários convites 

convocando-os para algo em um pequeno espaço de tempo, a tendência delas é responder a 

isso com uma „urgência‟ e se juntam aos movimentos. 

A rede N.I.N.J.A (Narrativas Independentes , Jornalismo e Ação) trouxe fontes para a 

reportagem como Bruno Torturra, que é um dos integrantes do grupo.  Ele relata que as 

possibilidades são infinitas de transmitir vídeos ao vivo das manifestações por meio da 

internet.  

Fontes como jornais estrangeiros também foram usadas no conteúdo da revista, entre 

elas, o jornal americano “New York Times”, que estampou em sua capa no dia 19 de junho, 

imagens de um policial militar do Rio de Janeiro lançando Spray de pimenta contra uma 

protestante. Com a manchete “Protestos crescem enquanto brasileiros culpam seus líderes”. O 

jornal britânico, “Independent”, que publicou a mesma foto, com a chamada ironizando as 

manifestações “Te vejo no Rio?”. Também o jornal “Le Monde”, francês, que deu destaque 

aos protestos no Brasil e o jornal espanhol, “El País”, que mostrou em sua capa a indignação 

dos brasileiros. 

Outra fonte ouvida foi o consultor político da USP, Gaudêncio Torquato, que opina 

sobre os políticos do país “Eles achavam que tudo se resumia a pesquisas de opiniões e 

estratégias de comunicação. Com base nisso tomavam decisões”.  

E o professor da universidade de Brasília (UnB) Leonardo Barreto, que também foi 

ouvido, e afirmou que as diferentes esferas do poder cometem erros gravíssimos em ignorar as 

pautas do movimento no início. “Em política, você pode até falar não, mas precisa dialogar”, 

afirmou Barreto. 

E como fonte opinando a favor dos manifestantes, Rubens Figueiredo, diretor do 

Centro de Pesquisas e Análises de Comunicação (Cepac), afirmou que para ele foi a mais 

expressiva, surpreendente e rápida vitória popular da história. 

A professora do Departamento de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ, 

Alessandra Aldé, também foi ouvida. Para ela as redes sociais têm um papel definido nesse 

processo, pois permitem o envolvimento de pessoas que não estariam engajadas na política, e 

permitem a troca de informações intensas permitindo assim chegar a outros grupos 

manifestantes.  
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E uma fonte bastante importante para o lado dos manifestantes foi o professor de 

história Lucas Oliveira, um dos porta-vozes do MPL. Ele afirmou que militantes de extrema 

direita querem dar ares fascistas ao movimento passe livre. 

Manifestantes como a pedagoga Bernadete Franco também serviu de fonte para 

reportagem, em sua entrevista ela conta que foi para a passeata em São Paulo com o objetivo 

de protestar pela melhoria da educação brasileira. “São Paulo acordou e resolveu sair do 

facebook e vir às ruas” – disse Bernadete. 

Outra fonte foi a aposentada Estela Camargo, com 60 anos contou que foi às ruas em 

protesto pelos altos impostos. “A gente paga educação e saúde duas vezes”, ressaltou Estela 

em sua entrevista.  

O sociólogo Demétrio Magnoli foi ouvido como fonte, e diz em seu depoimento que 

no Brasil tanto o governo quanto a oposição são alvo dos manifestantes. “É bom que ninguém 

se engane: o que os jovens estão dizendo é que as coisas não vão tão bem quanto estão 

dizendo para eles”, afirmou Magnoli. 

 O professor do Instituto de Economia da UFRJ, Luiz Carlos Delorme Prado, relatou 

que foi “como se o Brasil estivesse num engarrafamento trancado em duas pistas, desde a 

década de 1980”. Sua opinião sobre as manifestações e a oposição do poder público.  

Todas essas fontes enxergam os movimentos contra o país de diversas formas 

diferentes e com um único objetivo mudar o Brasil para melhor. 

 

e) QUANTO ÀS ABORDAGENS TEMÁTICAS 

No conteúdo das reportagens apresentadas pela revista Isto É, podem-se ligar as 

temáticas em quatro eixos: contexto histórico nacional, ideológico, motivacional e de 

consequências. 

No primeiro, denominado contexto histórico, a revista traz uma abordagem de 

conteúdo como a lembrança das heroicas passeatas contra a ditadura militar em 1968, mais 

conhecida como “passeata dos cem mil”, ocorrida no Rio de Janeiro. Esta manifestação foi 

organizada por um movimento estudantil e contou com a participação de diferentes setores da 

sociedade civil brasileira. 

Os comícios das Diretas Já, ocorridos em 1984, assim como o movimento dos caras 

pintadas, o Fora Collor de 1992, também foram citados em comparação aos protestos de 

2013. Entretanto, a reportagem frisou que os primeiros não alcançaram a magnitude deste 

último, já que o movimento de 2013 disseminou-se por todos os cantos do país.   
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Na atualidade, a opinião ouvida pela cobertura da revista foi de pessoas que 

participaram do movimento, justificando a razão de estarem manifestando. A visão de 

populares que nos anos 60 também reivindicaram seus direitos, mesmo com a repressão da 

ditadura militar. A postura de pais que apoiam seus filhos a irem as ruas gritar pelos seus 

direitos, e aqueles que protestam junto a eles.  

O segundo eixo é relacionado à ideologia, no sentido do significado comum da 

palavra, conceitua-se por ideologia o conjunto de ideias que descreve um panorama da 

realidade para o indivíduo. Relacionada a esse conjunto de ideias, estão o pensamento, as 

doutrinas e a visão de um indivíduo sobre algo, ou até de um grupo sobre o mundo, sobre o 

que move as suas ações sociais e políticas. Dentro das abordagens temáticas podemos analisar 

na questão de alguns manifestantes irem às ruas com o objetivo de vandalizar, depredar o 

patrimônio público, sob uma ótica de que é preciso quebrar para ser ouvido pelo poder 

público, o que na verdade é um panorama de ideia construído na pessoa pela ideologia. 

Pode-se citar também nesse eixo o exemplo de Márcia, que cresceu ouvindo as 

histórias de sindicalismo do seu pai, no movimento trabalhista. E isso explica o entusiasmo 

dela em ir às ruas, acompanhando sua filha Maitê, pelo protesto contra o aumento dos 20 

centavos da tarifa de ônibus. O pai de Márcia tinha a ideologia de protestar pelos seus direitos 

e passou essa referência a ela, que então considera válido apoiar sua filha nas ruas para 

manifestar. 

Assim como para a aposentada de 82 anos, Marita Ferreira, que conta que participou 

ativamente de muitos movimentos que transformaram o País nos anos 90, e isso a motivou 

para participar dessas manifestações. O ideal de Marita mostra que ela acredita na força do 

povo, na democracia e a participação ativa dela nas manifestações, enquadra-se no sentido de 

ideologia. 

Outros exemplos que podemos citar no eixo dos ideais, são os grupos dos movimentos 

lançados nas redes sociais, chamados “#Vemprarua”, que mobilizou multidões de pessoas a 

participarem das manifestações.  

Cada uma das pessoas que saíram de suas casas para ir às ruas tinham a sua maneira 

de protestar, algumas carregando cartazes, escritos a próprio punho, com humor e indignação, 

mensagens que já não cabiam mais no Facebook.  

Quem viveu o junho de 2013, com certeza sentiu-se como a geração de 1968, que até 

hoje cultiva lembranças das passeatas contra a ditadura militar. Esses milhares de pessoas 

possuem cada uma o seu ideal particular, e como eles são parecidos de alguma maneira, elas 

então compartilham da mesma ideologia. 
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Outro fator que também pode ser analisado como uma ideologia foi o uso das 

máscaras de Guy Fawkes, um ativista condenado à morte após tentar explodir o parlamento 

Britânico no século 17. Sua história foi retratada no filme “V de vingança”, que virou símbolo 

nas redes sociais e a máscara foi utilizada por inúmeros manifestantes nos protestos. Isso se 

enquadra no sentido de „esconder identidade‟ e em um ideal de vingança que existe nas 

pessoas. 

O terceiro grande eixo é a motivação. Segundo a revista as manifestações de 2013 

opõem-se: ao aumento das tarifas no transporte público, à PEC 37 e aos gastos com a Copa da 

FIFA. A proposta de regulamentação das armas não letais usadas pela polícia contra os 

manifestantes, também são abordadas neste eixo. 

Nesse sentido, os argumentos dos manifestantes referem-se às diferentes angulações 

relativas ao mundo político e suas consequências e foram os principais motivos que levaram 

às ruas milhares de manifestantes, criando um sentimento de revolta e justiça na população 

brasileira.  

Outro eixo, não menos importante que os citados acima, se refere aos eventos 

decorrentes das manifestações populares e as atitudes do poder público diante do fato ocorrido 

no Brasil em junho de 2013. 

Um dos reflexos negativos foram os “prejuízos” causados às pessoas, com o uso das 

armas letais pela parte dos policiais, causando problemas de saúde e desconforto como 

ardência nas vias respiratórias das pessoas atingidas. 

A depredação do patrimônio público, como colocar fogo e tentar invadir o Palácio do 

Itamaraty, quebrar os vidros da prefeitura de São Paulo, destruir ônibus na Avenida Paulista 

por causa do aumento da tarifa, jogar bombas caseiras na Assembleia Legislativa no Rio de 

Janeiro, também fazem parte do grupo das consequências negativas das manifestações, 

causada pela grande revolta da população diante das injustiças. É importante ressaltar que a 

sociedade civilizada que participou dos protestos, com disciplina e respeito ao patrimônio 

público, não aprovou a atitude dos vândalos de depredação e violência.  

Outro fato que retratou a influência das manifestações foi o depoimento de Gabriela 

Lacerda. Ela e o namorado foram agredidos de forma covarde por um policial em um bar na 

Avenida Paulista. Em seu relato sobre o assunto ela afirma frases de revolta contra o Estado. 

“Eu processarei o Estado porque as agressões também acontecem contra muitas pessoas que 

não têm as provas necessárias para identificar seus agressores. Eu tenho.” (...) “Tenho 

provas necessárias para identificar meus agressores e vou processar o estado de São Paulo 

por isso”, ressaltou Gabriela. 
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Houve também a criação do protesto fotográfico “Dói em todos nós”, do fotógrafo 

Yuri Sardenberg, em forma de solidariedade à repórter Giuliana Vallone, da Folha de São 

Paulo, atingida por uma bala de borracha no olho. 

Ainda no eixo de motivação, foi o grande número de pessoas alcançadas através das 

redes sociais, pelos movimentos #Vemprarua, criados para motivar as pessoas a irem as ruas 

protestar, com data e horários combinados. 

Também fazem parte dos resultados o fato de o poder público ficar acuado diante do 

grande número de manifestantes nas ruas, e seus representantes ficarem sem ter o que declarar 

em seus pronunciamentos ao povo. 

Como ponto positivo ainda nesse eixo, fica ressaltado: a conquista do movimento, 

onde doze capitais conseguiram a redução do valor da tarifa de ônibus; o fato de as 

manifestações terem se espalhado através de redes sociais e assim conseguido atingir mais de 

100 cidades, movimentando todas as pessoas que saíram as ruas para protestar pelos mesmos 

motivos; e a votação da PEC 37 ter sido adiada diante dos protestos contrários.  

Temos ainda uma consequência de grande relevância para a história do país, que foi a 

política brasileira deixar de ser algo estático, e a lembrança que os governantes e toda a 

sociedade levarão na memória depois do ocorrido em junho de 2013.  

 

3.3 TRATANDO DAS INFORMAÇÕES DAS REVISTAS: PONTOS EM COMUM E 

DIVERGÊNCIAS  

 

Das análises de conteúdo realizadas neste trabalho, podem-se fazer algumas 

constatações de diferenças e semelhanças nas abordagens tratadas por cada veículo estudado. 

 Conforme os tópicos observados, a primeira análise está relacionada à grande 

diferença do número de páginas reservadas para abordar as manifestações populares em cada 

um dos veículos. Enquanto a revista Veja usou 11 páginas, a revista Isto É reservou 28, mais 

que o dobro, em sua edição. Isso demonstra a relevância dos acontecimentos populares no 

país. Reservando um espaço tão amplo para cobertura dessa matéria, mostra o quanto esse 

acontecimento transformou e marcou a sociedade brasileira, em diversos aspectos, com 

consequências positivas e negativas. E quando uma matéria é publicada, ela possui um 

“poder” de influência na opinião dos leitores. Logo, quanto maior o espaço dado para 

transcrever esse acontecimento, maior a riqueza de detalhes e informação. 



 45 

Já as editorias das revistas foram classificadas das seguintes formas: a Veja utilizou 

duas editorias, uma chamada de Panorama e outra Especial. A revista Isto É incluiu toda a 

matéria em uma única editoria chamada “A voz das ruas”.  

As editorias servem para determinar a seção que fica sob a responsabilidade de um 

editor. Dividindo em duas, a revista Veja reservou, para a editoria Panorama, um aparato das 

opiniões de diversas pessoas sobre as manifestações e, na seguinte, então o espaço foi para a 

matéria. A Isto É preferiu utilizar uma única sessão para englobar toda a matéria. 

 Quanto às abordagens, podemos ressaltar também outra diferença no conteúdo das 

revistas, que foi a cobertura das matérias. A revista Veja realizou sua cobertura sobre as 

manifestações populares somente em Brasília, no Palácio Itamaraty, sem citar nenhum outro 

movimento que ocorreu no Brasil na mesma data. Enquanto a Isto É cobriu em Brasília e São 

Paulo, com algumas abordagens pequenas de cidades menores e outros países. Esse tópico 

traz um conceito semelhante ao de número de páginas, pois é através dele que podemos 

direcionar a importância do acontecimento para cada veículo, conforme o espaço reservado 

para a matéria e o número de informações fornecidas ao leitor. Consideramos que quanto mais 

ampla for a abordagem dos fatos, mais riqueza de detalhes existe e, assim, maior será o 

conteúdo publicado, com isso aumentando o número de páginas da revista. 

Outro fator que podemos destacar como semelhança nas coberturas das matérias, foi o 

de que as duas abordagens possuem fotos, textos bem elaborados, infográficos explicativos 

para facilitar o entendimento do leitor. Na revista Veja, as tabelas foram construídas com 

percentuais de aprovação das pessoas sobre as manifestações. E na revista Isto É, as tabelas 

são consideradas educativas, mostrando o uso de balas de borracha, spray e gases 

lacrimogêneos, relatando o mal que fazem quando usados de maneira incorreta. Foram 

construídas também enquetes em ambas as abordagens, relatando a opinião das pessoas sobre 

o tema abordado nas revistas.  

Direcionado aos títulos, apontamos outras diferenças: a Veja possui quatro títulos que 

seguem uma linha de sentido político, sem fazer referência a nenhum outro tema que não seja 

direcionado a política e reivindicações. Em comparação, a Isto É, que possui oito títulos, com 

conceito sociológico e político, aborda temas como vandalismo, violência e reivindicações 

trabalhistas. Nesse sentido, a revista Isto É possui um conteúdo mais extenso em suas 

matérias nessa editoria, pois aborda visões diferenciadas dos protestos, com uma cobertura de 

diversos ângulos do acontecimento, questionando e investigando todos os episódios lançados 

naquela semana de manifestações constantes no Brasil. 
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Relacionado às fontes utilizadas em cada uma das revistas sobre as manifestações 

políticas em junho do ano passado, podemos destacar que ambas apresentam depoimentos de 

pessoas famosas, declarações de fontes consideradas oficiais, como governantes do país, 

especialistas em áreas relacionadas à política e sociologia brasileira. Contém relatos de 

manifestantes que foram para as ruas protestar e jornais estrangeiros que abordaram o 

acontecimento de grande relevância para o Brasil. Esses depoimentos foram de conteúdo 

opinativo, o que trouxe bastante credibilidade com as experiências de pessoas diante dos 

acontecimentos políticos. Esse fator classifica mais uma semelhança entre as abordagens das 

revistas sobre o mesmo assunto. E o que se torna interessante foi o grande número de fontes 

utilizadas, ouvindo pessoas de diversas profissões e ocupações na sociedade brasileira. 

Levando-se em conta que todo o cidadão possui um papel na construção da realidade de um 

país, todo o cidadão tem o seu dever e ocupa um lugar na sociedade civil brasileira. 

Outro tópico usado nas análises foi sobre as abordagens temáticas, em que há uma 

semelhança entre as duas revistas, nas quais foram apontados dois grandes eixos iguais, como 

o contexto histórico e a motivação que levou às manifestações nessas grandes cidades. O 

contexto histórico segue na linha da semelhança com outras manifestações ocorridas nacional 

e internacionalmente. A motivação é o questionamento e a resposta do porque uma grande 

multidão tornou-se insatisfeita com as atitudes do poder público e o que as motivou para uma 

reivindicação de tamanhas proporções. Também podemos analisar os dois eixos seguintes 

tratados pela revista Isto É, o de ideologia e o de consequências, que também são de grande 

importância na abordagem do tema. A ideologia carrega traços de história e ideal de um ser 

humano, pois partindo do pressuposto de que cada pessoa tem a sua ideologia, isso está ligado 

ao “lugar” mais íntimo de uma pessoa, sendo particular.  

Baseando-se nessas análises, o conteúdo das revistas teve alguns pontos em comum 

nas suas coberturas e em contraponto algumas divergências. Mas ambas construíram notícia 

com o acontecimento, trazendo diversas informações consideradas relevantes para o leitor e 

assim cumpriram o seu papel, como um veículo formador de opinião. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou, a partir de um suporte teórico e de um determinado percurso 

metodológico, compreender e desconstruir o modo como as revistas Veja e Isto É traduziram 

o acontecimento das manifestações populares ocorridas no Brasil, no mês de junho de 2013, 

identificando as temáticas e analisando o conteúdo que um mesmo acontecimento sugeriu e 

como cada meio de comunicação estruturou e direcionou o mesmo fato, com diferentes 

versões jornalísticas. 

O ponto principal de conclusão deste trabalho é a diferença das angulações que as 

revistas escolhidas tiveram ao construir a notícia sobre o acontecimento. Podemos identificar 

com clareza a importância que esse fato teve para a sociedade civil brasileira. E podemos 

também constatar a mobilização causada pela mídia inteira do país em torno deste 

acontecimento. 

Este estudo buscou também compreender até que ponto a linguagem jornalística é 

usada nas reportagens de forma distinta e em que momento começa a espetacularização da 

notícia. Nesse sentido, analisamos uma edição da revista Veja e uma da revista Isto É, ambas 

do mesmo mês - junho - na cobertura das manifestações populares.  

Podemos observar que as revistas trabalharam com uma sequência de características 

ao fato, editando valores-notícias ligados ao agendamento, estratégias discursivas e a 

espetacularização da notícia, complementando com opiniões motivacionais ao acontecimento. 

A partir de elementos visuais, características e critérios na construção das reportagens, 

podemos perceber ao longo do estudo uma padronização, um fechamento comum às 

categorias analisadas para ambos. 

Podemos considerar que a credibilidade vinculada à tradição e toda uma história dos 

veículos que foram abordados no presente estudo, já seriam, do ponto de vista dos 

consumidores de revista e da sua audiência no mercado o relato de maior verdade do 

acontecimento. 

As revistas estudadas dedicaram grande espaço para a cobertura das manifestações 

populares, uma vez que essa notícia era atual e estava em evidência na época. No entanto, 

podemos observar ao longo das análises de conteúdo que os veículos não só noticiaram o 

acontecimento, como acrescentaram pesquisas, enquetes opinativas e uma riqueza de detalhes 

nos textos das reportagens, o que trouxe a possibilidade de uma abordagem muito mais 

profunda do tema. Além disso, as imagens ilustradas nos veículos complementavam o texto, 
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trazendo credibilidade na confirmação dos fatos abordados, mesmo que estas imagens não 

constassem na proposta de pesquisa do trabalho, é relevante destacar essa parte. 

Comparando as duas abordagens dos movimentos políticos, tratando da revista Veja 

por ter vinculado à sua história um público ligado à direita política, podemos observar que 

constrói uma versão dos fatos apoiando o movimento popular, fundamentando a desaprovação 

ao governo da oposição, porque assim reforça a crítica à esquerda político, enfatizando que o 

lado em que ela se posiciona em suas abordagens é contrário ao do governo do país.  

Com relação a Isto É, esta se posiciona ao contrário, por ter um público ligado à 

esquerda política. Ela constrói seus fatos, apontando diferentes versões do movimento, sem 

deixar de lado a posição do governo diante ao acontecimento. Eventualmente ela revitaliza o 

ideal das pessoas envolvidas, já que seu público pode ou não apoiar o governo, lembrando que 

temos várias linhas de esquerda no Brasil, onde algumas apoiam o governo e outras opõem-se 

a ele. 

Assim, enfatizamos que os dois veículos direcionam o seu foco no público e não na 

notícia. E ligado ao eixo mais importante deste trabalho, que é a espetacularização, podemos 

ressaltar que ambas as revistas, ao invés de construírem uma abordagem do acontecimento de 

forma objetiva, mostrando somente a realidade dos fatos, tenderam para o seu lado de 

interesse, flexionando suas diferentes angulações para agradar seu público consumidor. 

Partindo do conceito de que a sociedade que consome esse tipo de veículo, em sua grande 

maioria, tem preferência por notícias que mexam com o lado emocional, acabam atraindo um 

interesse pelo conteúdo através de “o que venderia” mais no momento, e não de “como 

venderia” a informação.    
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Revista Veja: 
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Revista Isto É: 
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