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Resumo

Este artigo propõe uma análise das capas de duas revistas de grande circulação na imprensa
brasileira, Veja e IstoÉ, entre setembro e novembro de 2014, período que compreende os
dois  turnos  da  eleição  presidencial.  A  partir  de  um  corpus  de  18  capas,  objetiva-se
identificar as construções discursivas e semióticas empregadas nas publicações, bem como
as intencionalidades que elas portam em relação à imagem e à representação dos candidatos
à  Presidência  durante  as  eleições  de  2014.  Busca-se,  assim,  verificar  e  desconstruir  as
estratégias  empregadas  por  ambas  as  publicações  para  a  construção  de  uma  imagem
negativa do PT e de sua candidata, Dilma Rousseff, e problematizar os limites da mídia e da
cobertura  jornalística  política,  especialmente  em períodos  de  grande  turbulência  social,
como o das eleições. 
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Introdução

O protagonismo da  esfera  midiática  nas  sociedades  contemporâneas  evidencia  o

processo  de  reconfiguração  não  apenas  da  paisagem  informacional,  mas  também  das

relações estabelecidas em diferentes domínios do corpo social, tais como na economia, na

cultura e, especialmente à título deste artigo, na política.

No Brasil, o ano de 2014 foi marcado por uma intensa batalha discursiva entre a

mídia e o governo Dilma Rousseff (PT). Primeiramente, a realização da Copa do Mundo

FIFA no país neste mesmo ano foi um catalisador para a ocorrência de uma série de ataques

e  de  críticas  à  administração  da  petista.  Durante  os  protestos  de  junho de  2013 -  que

criticavam, inicialmente, o aumento das tarifas do transporte público em diversas capitais

brasileiras  -,  parte  dos  manifestantes  criticava  a  realização do evento  esportivo  no país
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alegando o desvio de investimentos públicos. À época, a mídia destacou as assertivas de

manifestantes como “queremos hospitais padrão FIFA”, assim como as vaias de parte dos

públicos  da  Arena  Itaquera  e  do  Estádio  Maracanã  à  Dilma  Rousseff  -  episódios  que

ocorreram na cerimônia de abertura da Copa do Mundo e na entrega da taça à seleção

vencedora, respectivamente. Tal situação forneceu as bases da postura combativa da mídia

brasileira  ao governo e à  candidatura  de Dilma Rousseff  durante toda  corrida eleitoral,

período em que manchetes depreciando o governo federal foram uma constante.

No primeiro turno, a competição se concentrou entre os três principais candidatos ao

cargo: Dilma Rousseff (PT), Aécio Neves (PSDB) e Marina Silva (PSB), que entrou na

disputa  após  a  morte  de  Eduardo  Campos,  candidato  oficial  da  legenda.  Na  período,

denúncias de corrupção na Petrobras nutriram os argumentos da oposição, e a pauta passou

a ser abordada com afinco pela mídia. Em programa de delação premiada, o ex-diretor de

abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef, denunciaram o

desvio de verbas na estatal por meio de contratos superfaturados e o uso das mesmas para o

financiamento das campanhas de políticos de diversos partidos, como PT, PMDB, PSDB e

PP.

Colocando em perspectiva  a relação conflitual  entre  mídia  e política,  este  artigo

propõe-se a analisar as capas de duas revistas semanais de grande circulação: IstoÉ e Veja.

Apoiando-se sobre um corpus de 18 capas, objetiva-se identificar as construções discursivas

e semióticas empregadas nas publicações, bem como suas intencionalidades em relação à

imagem e à representação dos candidatos à Presidência durante o período. Busca-se, assim,

verificar e desconstruir as estratégias de ambas as revistas na consolidação de uma imagem

negativa do PT e de sua candidata, Dilma Rousseff, e problematizar os limites da cobertura

jornalística política, especialmente em períodos de grande turbulência social, como o das

eleições. 

2. Tensões entre a esfera política e a esfera midiática

Condição indispensável para a construção da visibilidade pública,  é por meio da

esfera midiática que questões sobre os mais variados temas são problematizadas e levadas

ao  conhecimento  do  público.  Entretanto,  apesar  dos  inegáveis  pontos  positivos  do

esfacelamento das fronteiras espaciais e temporais possibilitado pelos media, que permitem

a produção e a difusão de informações em grande escala e muitas vezes em tempo real, faz-

se necessário refletir,  também, sobre as implicações  dessa situação no âmbito da esfera

social. Para Quéré (2005), “o espaço público democrático implica a possibilidade de crítica,
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de  investigações  e  de  discussões  livres,  de  articulação  discursiva  de  alternativas  e  da

formação  de  contra-poderes”  (p.  6,  tradução  nossa).  O  autor  salienta  que  o  aparato

midiático representa um suporte essencial para a arquitetura institucional das democracias

modernas, dentre outras contribuições à organização e ao funcionamento da esfera social. 

Bobbio (apud LIMA, 2006, p.  9) define a  democracia  como “governo do poder

visível”  ou  como  “governo  do  poder  público  em  público”,  em  oposição  ao  poder

autocrático. Alargando a discussão, Lima (2006) apresenta dois significados para a palavra

público e como eles dialogam com a atual conjuntura social. Primeiramente, o autor fala da

definição do termo em oposição a privado, referindo-se, assim, à coisa pública representada

na figura do Estado. Uma segunda proposição opõe “público” ao que é secreto, ou seja,

como algo  manifesto.  Deste  modo,  podemos  conceituar  democracia  como o regime  do

poder visível da coisa pública (LIMA, 2006, p. 10). Atualmente, é irrefutável o papel ativo

da mídia  na  definição  daquilo  que  deve  se tornar  público  ou não.  Lima  destaca  que a

própria ideia contemporânea de evento público pressupõe a existência da mídia: o processo

de tornar algo público perpassa as limitações de tempo e espaço graças à esfera midiática. 

Neste  contexto,  o  papel  nevrálgico  da  mídia  enquanto  arena  onde se  travam as

disputas  discursivas  entre  os  diferentes  atores  sociais  apresenta  um  protagonismo  sem

precedentes.  Em segundo lugar, é fundamental discutir a influência da mídia na construção

das agendas pública e governamental, seu papel mediador nas relações entre os diferentes

grupos do corpo social e sua capacidade de interferir na formação da opinião do público

sobre  temas  específicos  conforme o enquadramento  escolhido para apresentá-los.  Sobre

isso, Beaud (1984) explica que “um retorno à história de todas as sociedades fundadas sobre

uma repartição desigual de poder e de bens prova que esta ordem social sempre se apoiou

na restrição, mas também no símbolo, na imagem, na palavra, na escrita, na determinação,

às vezes expressamente codificada pela lei, das maneiras de dar sentido e forma ao mundo”

(p.10).  Assim,  esse  quadro  revela  o  poder  dos  meios  de  comunicação  enquanto

instrumentos de legitimação da ordem social, conforme explica o autor.

2.1 A mídia como agente político: as particularidades do caso brasileiro

A atual paisagem midiática brasileira é resultado de um processo de instauração e de

consolidação  do  sistema  de  radiodifusão  assimétrico  e  baseado  na  lógica  comercial.

Emissoras  de  TV,  jornais,  portais  e  revistas  fazem  parte  de  um  cenário  de  extrema

concentração de propriedade e atuam em prol do lucro e dos interesses dos grupos que

representam. Retrocedendo algumas décadas para compreender como se deu esse processo,
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Herz (1987) explica que a implantação da radiodifusão no Brasil ocorreu em três etapas: i)

introdução da tecnologia no país; ii) criação do primeiro grande sistema de comunicação

promovido e controlado pelo Estado; e iii) processo de internacionalização da economia e,

também, dos meios de comunicação de massa, que se expandem violentamente, afirmando

a hegemonia da atuação privada-comercial. Assim, a inexistência de um sistema midiático

plural e, portanto, democrático consiste em um dos sustentáculos do conservadorismo da

chamada “grande imprensa” no Brasil.

A distribuição desigual de acesso aos recursos midiáticos pode trazer implicações

diretas também à vida política, dada a imbricação existente entre essas duas esferas. Lima

(2006)  lembra  que  o  campo  político  é  instrinsecamente  subordinado  à  aquisição  e  ao

exercício do poder através do poder simbólico, o qual vai cultivar e sustentar a crença na

sua legitimidade.  Porém,  na era  do culto à  imagem,  a emergência  de uma “política  de

confiança” assentada na reputação do homem político e na conquista de capital simbólico –

fornecido e legitimado pela  mídia  –,  surge com um fenômeno natural.  Deste  modo,  os

atores políticos são confrontados com dois desafios : i) disputa de visibilidade e ii) disputa

de visibilidade “favorável”.

Sobre a função legitimadora da esfera midiática, Lima (2006) salienta que

vimos  que  no  mundo  contemporâneo  a  mídia  se  constitui  em condição  para  a
existência efetiva dos direitos políticos. Por suas características, ela se transformou
no espaço privilegiado da disputa por esse poder. Passou, inclusive, a substituir, em
muitos casos, os partidos políticos em algumas de suas funções clássicas. (LIMA,
2006, p. 7). 

Nesse sentido,  as polêmicas  da cobertura política realizada pelos grandes grupos

midiáticos  brasileiros  estão  ligadas  à  adoção  de  uma  postura  combativa,  característica

marcante  da  grande  imprensa  brasileira,  acostumada  não  só  a  julgar,  mas  também  a

sentenciar  e  a  condenar  publicamente  pessoas  e  instituições  antes  da  conclusão  dos

processos judiciais. Tal postura consiste em um comportamento antidemocrático e antiético

da  perspectiva  jornalística,  uma  vez  que  o  emprego  de  afirmações  categóricas  sem as

devidas  comprovações  fere  diretamente  não  apenas  o  direito  humano  universal,  mas

também o Artigo 14 do Código de Ética dos Jornalistas (FEDERAÇÃO NACIONAL DOS

JORNALISTAS, s/d), cuja premissa é “ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, todas

as pessoas objeto de acusações não comprovadas, feitas por terceiros e não suficientemente

demonstradas  ou  verificadas;  tratar  com  respeito  todas  as  pessoas  mencionadas  nas

informações que divulgar”.
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É  à  luz  das  reflexões  aqui  brevemente  evocadas  que  o  presente  artigo  propõe

analisar as relações entre mídia e política no âmbito das eleições 2014. A partir da análise

de um  corpus constituído por capas das revistas Veja e IstoÉ, buscar-se-á identificar os

elementos  empregados  na  sua  elaboração  que  indicam  o  posicionamento  combativo  e

desvalorizante do PT e, por consequência, da candidata Dilma Rousseff durante a corrida

presidencial de 2014, marcada pela disputa ostensiva entre os dois principais candidatos

(Dilma Rousseff e Aécio Neves, do PSDB) e pela polarização do eleitorado. 

3. Imbricações e efeitos da relação entre o verbal e o não-verbal nas capas

Para Charaudeau (2006), a informação é uma questão de linguagem e esta nunca é

transparente ao mundo, mas repleta de opacidades. O autor chama a atenção para certas

restrições da esfera midiática e cita três lugares de construção do sentido na mídia:  i) a

instância de produção (submetida a determinadas condições de produção), ii) a instância de

recepção  (submetida  a  determinadas  condições  de  interpretação)  e  iii)  a  instância  da

mensagem final (submetida a determinadas condições de construção). Charaudeau define

assim a informação como uma co-construção de efeitos visados, efeitos supostos, efeitos

possíveis e efeitos produzidos. Na mesma linha, uma atenção especial deve ser dada ao

papel da imagem no processo de construção dos discursos e posicionamentos midiáticos.

Deste modo, colocam-se as questões: a que de fato as imagens servem em um contexto de

interação  com a  recepção?  O que elas  de  fato  desempenham e  de que  forma  elas  vão

reforçar a mensagem verbal que acompanham? 

Segundo Arquembourg (2010, p. 166, tradução nossa), “(...) é preciso questionar o

que  as  imagens  fazem,  sob  a  condição  de  especificar  o  que  se  entende  por  “fazer”  e

“efeito”,  e observar como significação e ação são intrinsecamente ligadas dentro dessas

situações”.  Deste  modo,  a  pesquisadora  enfatiza  o  contexto  em  que  as  imagens  são

apresentadas, cujo sentido e valor devem ser compreendidos como uma construção conjunta

entre  emissor  e  receptor.  Ao analisar  as  imagens  não como  parte  da  linguagem e  das

interações  sob  as  quais  elas  adquirem significado,  mas  a  partir  da  maneira  como  elas

operam,  Arquembourg  enfatiza  a  necessidade  de  “(..)  definir  a  que  tipo  de  signo  se

relacionam as imagens, como elas estão conectadas ao que elas representam na produção do

sentido e como o ato de mostrá-las pode estar investido de um valor particular pelos atores

que com elas interagem” (ARQUEMBOURG, 2010, p. 173, tradução nossa).

Assim, o caráter polivalente das imagens do ponto de vista semiótico permite que,

em determinadas circunstâncias, elas possam apresentar uma dimensão simbólica que lhes
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torna aptas a engendrar outras significações em torno daquilo que representam a priori. É

neste  ponto  que  reside  a  importância  da  relação  entre  imagem  e  linguagem:  para

compreender a dimensão semiótica da imagem, deve-se considerar antes de tudo o valor de

ato de linguagem dentro do qual a imagem é inserida (ou seja: seu significado (sentido)

resulta da ligação entre a imagem (ícone) e aquilo que ela representa (objeto) dentro de um

contexto de fala específico (ato de linguagem)).

3.1 A imagem como construção de sentido nas capas de revistas

Ao analisar as capas das revistas IstoÉ e Veja durante as eleições presidenciais de

2014,  identificamos  um  forte  apelo  imagético  ancorado  no  uso  exaustivo  de  signos.

Conforme Santaella  (2004),  um signo é  a  representação de  outra  coisa  que produz um

significado na mente do interpretante. Neste sentido, o emprego das cores, das fotos e até

mesmo a disposição dos elementos na página sugerem um horizonte de interpretação no

leitor, instância onde se dá a significação das mensagens veiculadas pelas capas. 

A cor é uma estratégia constante em ambas as revistas. Além de importante recurso

gráfico para atrair o leitor, uma vez que a primeira leitura se opera no nível do não verbal,

devemos atentar à forte carga de significação que carrega. O vermelho está presente em

todas as edições da IstoÉ, e todas as nove capas analisadas comportam questões ligadas ao

governo  federal,  onde  predominam  as  chamadas  negativas  e  a  nítida  intenção  de

desqualificar  o  partido  e  sua  candidata.  A  edição  de  17  de  setembro  (Figura  1),  por

exemplo,  traz  a  manchete  Como o esquema da Petrobras  abasteceu  as  campanhas de

aliados do governo em preto (exceto pela palavra “Petrobras”, escrita em branco), mas o

fundo da revista é completamente vermelho, em uma clara intenção de associar a noção de

culpa ao PT, contribuindo para a construção de um cenário desfavorável a Dilma Rousseff a

menos de um mês do primeiro turno. A edição do dia 22 de outubro (Figura 2) segue a

mesma linha gráfica: sobre uma capa com fundo completamente preto, cor que sugere luto,

tristeza, figuram trechos de textos sobre os principais escândalos e problemas atribuídos à

administração petista, onde apenas a palavra “corrupção” e a chamada  Você aceita isso?

estão em vermelho.

A revista Veja não foge à regra. As cores da edição de 24 de setembro (Figura 3)

revela o universo semântico embutido neste recurso. Aécio é o racional, que surge como um

apaziguador  de ânimos  cuja  identidade  está  associada  ao azul.  A imagem de  Marina  é

ligada  à  cor  verde,  dada  sua  trajetória  enquanto  ativista  ambiental.  Por  último,  Dilma

aparece associada ao vermelho, claramente em alusão ao partido, mas também podemos
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inferir sua referência ao poder, à guerra, ao perigo, corroborando com a postura combativa

da revista em relação ao governo petista.  A capa de 29 de outubro (Figura 4)4 também

aposta  na estratégia  e  traz  como fundo os  rostos  de Dilma e Lula  lado a  lado,  com a

manchete Eles sabiam de tudo em vermelho, assim como a palavra “petrolão”. 

A escolha das fotos para compor determinadas capas também chama a atenção em

ambas as publicações. A edição da Veja de 1º de outubro (Figura 5) reforça uma suposta

incerteza do eleitorado. A imagem de fundo é a figura de uma mulher jovem, de braços

cruzados, que traz na roupa os bottons dos três principais candidatos. A postura associa-se à

ideia de desistir,  de parar,  sugerindo um descontentamento dos eleitores diante  do atual

cenário político. Em contrapartida, a foto que ilustra a edição de 15 de outubro (Figura 6)

esboça o favoritismo da revista pelo candidato Aécio Neves, hipótese que se confirma pelo

conteúdo  textual  que  a  acompanha.  O  tucano  aparece  sorrindo,  com  uma  aparência

tranquila,  reforçada pelo azul do fundo. A revista apresenta o tucano como uma pessoa

madura e bem intencionada, capaz de realmente fazer a mudança que o eleitorado espera.

Contrariamente, a capa de 12 de novembro (Figura 7) declara a decepção da revista quanto

à  reeleição  de  Dilma:  a  petista  aparece  com uma  expressão  preocupada,  com o  rosto

apoiado  sobre  a  mão,  olhando  para  baixo,  transmitindo  uma  sensação  de  indecisão.  O

emprego da cor azul também é sintomático: é uma cor fria, que em excesso pode trazer

sensação de sonolência, desânimo.

Já IstoÉ não empregou o uso de fotos individuais dos candidatos em nenhuma das

edições analisadas, salvo pela edição de 5 de novembro (Figura 8), primeira edição pós-

segundo turno. A imagem escolhida consiste em um recorte dos olhos da presidenta, sobre a

qual se sobrepõe uma série de acusações e tópicos surgidos ao longo da sua gestão. Ao

recapitular  vários  problemas  envolvendo  o  governo,  a  revista  busca  despertar  um

descontentamento no leitor com relação à Dilma. A cor preta do título da revista pesa ainda

mais  sobre  a  imagem  do  rosto  da  presidenta,  colocando  o  foco  na  sua  aparência

supostamente cansada. 

O emprego de charges não foi algo recorrente no corpus analisado, mas a Veja de 17

de setembro (Figura 9) é bastante significativa neste sentido. Na capa, cujo foco discursivo

é a campanha agressiva contra a candidata Marina Silva, chama a atenção a imagem usada

no  layout:  o  contorno de  uma boca  vermelha,  em uma clara  alusão  à  Dilma  Rousseff

(referência confirmada pela manchete) de onde saem diversos símbolos comumente usados

4 A edição do dia 29 de outubro sofreu repúdio público ao publicar, a 72h do segundo turno, uma reportagem em que o
doleiro Alberto Youssef teria dito que Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva sabiam do esquema de desvio de
dinheiro na Petrobras. O tom condenatório e antiético da revista levou o Tribunal Superior Eleitoral a acatar o pedido de
resposta solicitado pela Coligação Com a Força do Povo, da candidata Dilma Rousseff. 
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para referir palavras de baixo calão, além de desenhos de cobras e lagartos. Acrescenta-se a

isso a  imagem de uma caveira,  usada em produtos  químicos  ou áreas restritas,  quando

oferecem perigo. Em frente a essa boca, o desenho de Marina Silva, com corpo esguio e

cabeça em riste, sugerindo um enfrentamento desigual desta à fúria petista.

A observação  deste  material  nos  leva  a  inferir  uma clara  intenção  de  ambas  as

publicações de interferir, de maneira sistemática e combativa, no curso da corrida eleitoral

em 2014. Ainda que por vezes sutil, a escolha dos elementos gráficos na composição das

capas contribui para a construção de sentido entre texto e imagem, entregando ao leitor uma

mensagem  repleta  de  intencionalidades  que  vai,  muitas  vezes,  muito  além  do  simples

compromisso jornalístico e sua premissa de imparcialidade. 

3.2 Análise do discurso jornalístico: estudo sobre os dizeres nas capas de revistas

Segundo Brandão (2006, p.11), o discurso é “o ponto de articulação dos processos

ideológicos e dos fenômenos linguísticos”. Trata-se, então, de uma forma material para a

ideologia. O discurso é permeado pelo dito e pelo não-dito: aquilo que não é mencionado,

mas constitui um “já-lá”, condição para a produção de um discurso. Um dos mecanismos

que envolve esse processo é a memória discursiva. Associada a uma formação discursiva -

ou domínio de saber -, ela remete a formulações anteriores, “já enunciadas”, inscritas em

âmbito histórico - diferindo-se, portanto, da memória psicológica.

Segundo Benetti (2006), o discurso jornalístico envolve um contrato entre o sujeito

jornalista e o sujeito leitor. Trata-se de uma ilusão proporcionada pelo discurso: o jornalista

direciona seu discurso a um leitor imaginado e crê ser possível controlar os efeitos daquilo

que enuncia; enquanto isso, o leitor crê no jornalismo como uma instituição imparcial e

comprometida  com o interesse público.  Isso ocorre porque o jornalismo “se ampara na

credibilidade  dos  sujeitos  envolvidos  no  processo:  fontes,  jornalistas  e  veículos”

(BENETTI, 2006, p.6). Dessa forma, o discurso jornalístico se constitui em um constante

jogo de expectativas e responsabilidades.

Tomemos como exemplo de um texto em que o jornalista reproduz o enunciado de
uma fonte, sem, no entanto, citá-la. O autor real ou empírico é a fonte, mas quem se
apresenta como locutor do discurso é o jornalista - e a responsabilidade sobre a
veracidade ou não do enunciado recai sobre o locutor. (BENETTI, 2006, p.8).

Ao analisarmos as capas das revistas semanais IstoÉ e Veja em período de eleições,

percebemos que, por vezes, esses veículos extrapolam o limite da credibilidade que o leitor

atribui ao trabalho jornalístico.
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Em 17 de setembro de 2014 (Figura 9), Veja fez referência direta à conduta do PT

através  da manchete  A fúria contra Marina -  Nunca antes  neste país se usou de tanta

mentira  e  difamação  para  atacar  um  adversário  como  faz  agora  o  PT. Como  já

mencionado, a capa remete à memória de uma disputa eleitoral acirrada, na qual candidatos

e partidos acabam se valendo de impropérios e insultos para retirar as intenções de voto de

seus  adversários.  O  perigoso,  no  entanto,  é  considerar  que  somente  um  partido  faça

campanha agressiva e que essa conduta é inédita, como está implicado na expressão “nunca

antes neste país”. Pela capa da revista, não há como saber a que acusações do PT contra

Marina Silva a reportagem fará referência e porque elas não são comparáveis à memória de

campanhas anteriores. No entanto, quando esta afirmação parte do locutor jornalista, recebe

legitimidade perante a opinião pública.

Na capa do dia 24 de setembro (Figura 3), Veja classifica a força política dos três

principais  candidatos:  Dilma  tem  a  máquina  estatal  em  suas  mãos  e  trabalharia  pela

continuidade ou não das políticas já estabelecidas; o ativismo de Marina durante sua vida

pública é considerado um fator emocional; e Aécio seria o mais pragmático – mesmo que a

frase a ele atribuída envolva o clichê do “sonho virar realidade”, seu discurso é considerado

racional.

Em 15 de  outubro de 2014 (Figura  6),  após  o resultado do primeiro  turno,  que

indicou Dilma e Aécio na disputa final, este foi matéria de capa da revista, com a manchete

O fator surpresa - em uma eleição histórica, com cinco viradas, o candidato do PSDB

ganha mais 30 milhões de votos de um dia para outro e sai na frente no segundo turno.  Ao

lado, a revista anuncia entrevista com o candidato e destaca as seguintes aspas: “Bolsa

Família não é favor de político,  é dever do Estado. No meu governo, ela será mantida,

melhorada e, se preciso, ampliada”. Além de o enunciado destacar o êxito da figura política

do  candidato,  a  fala  sobre  o  programa  de  distribuição  de  renda  Bolsa  Família  remete

imediatamente  à  memória  sobre  o  debate  acerca  do  tema.  É,  portanto,  um  espaço

privilegiado para que Aécio expresse seu contraponto - espaço que não foi concedido aos

demais candidatos.

A capa de Veja de 27 de outubro de 2014 (Figura 4)5 traz a seguinte manchete sob a

cartola  Petrolão: Eles sabiam de tudo - o doleiro Alberto Youssef, caixa do esquema de

corrupção na Petrobras, revelou à Polícia Federal e ao Ministério Público, na terça-feira

passada, que Lula e Dilma Rousseff tinham conhecimento das tenebrosas ações na estatal.

5 O exemplar passou a circular em uma sexta-feira, a dois dias da realização do segundo turno das eleições presidenciais, o
que ocasionou, inclusive, pronunciamento de Dilma Rousseff em rede nacional, que afirmou se tratar de uma estratégia
para causar prejuízo à sua candidatura. 
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Aqui, existe conflito ético na apropriação, pela revista, de uma declaração feita pela fonte.

No momento  em que faz a  afirmação,  e  não a  transcrição  do conteúdo do depoimento

através de citação direta ou indireta, a revista, locutor autorizado pelo leitor, passa a ter

responsabilidade  sobre  a  veracidade  desse  dizer.  IstoÉ também demonstra  tentativas  de

provocar efeitos nos eleitores. Na capa de 1º de outubro (Figura 10), véspera de primeiro

turno, IstoÉ afirma que a ética é um valor que está em queda no Brasil, e aponta políticos

denunciados  e  condenados  por  crimes  de  corrupção  como  exemplos  dessa  realidade.

Percebemos a tentativa de associar essa afirmação a uma memória sobre a frequência de

casos semelhantes, o que é reforçado por outras capas da revista que também alertam para a

prática da corrupção na esfera política.  No entanto,  essa impressão de que há corrupção

generalizada no meio político pode estar relacionada com o fato de o jornalismo estar mais

combativo e investigar mais esses casos que em gestões anteriores.

Em 8 de outubro, a capa de IstoÉ (Figura 11) traz a chamada Você exigiu mudanças

- Agora é hora de mudar. E, abaixo, o seguinte texto 1. Vá à urna dizer qual o Brasil que

você deseja, 2. Os próximos 4 anos dependem do seu voto, 3. É seu direito querer um país

melhor. Através de seu acesso à opinião pública, IstoÉ interfere diretamente no processo

eleitoral  ao conclamar o leitores para a mudança – ou seja, para a não continuidade do

sistema atual. Para isso, aciona a memória dos protestos populares de junho de 2013, faz

uso do imperativo para sensibilizar o leitor – “vá à urna dizer qual o Brasil você deseja” e

da responsabilização do eleitor – “os próximos 4 anos dependem do seu voto”. No entanto,

não  se  entra  no  mérito  sobre  o  tipo  de  mudanças  que  foram  reivindicadas  pelas

manifestações de rua – o termo aparece de maneira genérica – e de que forma uma decisão

distinta pelas urnas contribuiria para essas mudanças.

Na capa de 22 de outubro (Figura 2), a série de termos que IstoÉ relaciona à ideia de

corrupção suscitam memórias  de  escândalos  de  corrupção apurados  em 2014 e  tópicos

abordados  com  recorrência  pelos  meios  de  comunicação  em  geral  durante  o  ano.  O

questionamento logo abaixo - Você aceita isso? - é um ultimato ao leitor, cuja única reação

possível é ir às urnas e votar no candidato de oposição. Na edição após o segundo turno (5

de novembro, Figura 8), a revista permanece em combativa oposição ao governo de Dilma

Rousseff  e  continua  a  exigir  mudanças.  O posicionamento  é  legítimo,  embora  algumas

acusações  estampadas  na  capa  sejam bastante  genéricas  –  como “crise  na educação”  e

“colapso  na  saúde”  –  e  possam ter  a  intenção  de  apenas  alarmar  o  leitor  sem prover

informação jornalística com apuração. Se isso proceder, é possível considerar que a revista
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deseja provocar um efeito de revolta em seus leitores e consequentes ações de contestação

em relação ao governo.

Considerações finais

Os resultados da análise do corpus estudado à título deste artigo sugerem o peso da

mídia enquanto ator político. IstoÉ e Veja fazem uso de certas regularidades - capa após

capa,  as  publicações  reforçam  seu  posicionamento  político  e  recorrem  a  memórias

pretensamente  compartilhadas  socialmente  sobre  governo  e  oposição.  A  utilização  de

determinados recursos gráficos, como o emprego sistemático de cores que fazem ligação

direta  ao PT, assim como o uso de fotografias  específicas  (retrato,  imagem em preto e

branco, banco de imagens etc.) e charges em determinadas edições evidenciam uma clara

postura combativa das revistas Veja e IstoÉ no âmbito político. O discurso verbal completa

o sentido da mensagem embutida na composição gráfica e busca apresentar a opinião da

publicação, declaradamente de oposição, como um fato jornalístico. 

Ao ressaltarem a corrupção e a agressividade do PT, a necessidade de mudança, e ao

concederem espaço de argumentação para apenas um dos candidatos, as revistas atuam, de

forma nada sutil, como partidos políticos. Diante disso, é possível acreditar que Veja e Istoé

desejassem alterar o curso das eleições presidenciais, uma vez que não há distanciamento

estratégico para a realização de uma cobertura o mais objetiva possível. Não se trata aqui de

discordar do direito dos veículos de mídia de terem suas preferências políticas. Entretanto, a

realização de uma cobertura altamente tendenciosa e apelativa - e que fere em diversos

momentos as premissas básicas da atividade jornalítica -, as revistas Veja e IstoÉ prestam

um desserviço ao cidadão e esbarram em um dilema ético, atrelado aos limites do papel da

mídia em uma democracia. 

Diante  da distribuição  anômala  do poder  de comunicar,  e  apesar  dos  benefícios

oferecidos  pelo  surgimento  das  novas  mídias,  redefinir  os  contornos  da  atual  estrutura

comunicacional existente no Brasil hoje se apresenta como um desafio. Por isso, torna-se

imprescindível  a  retomada  das  discussões  acerca  da  democratização  da  comunicação,

especialmente  após os  acontecimentos  da  última  eleição,  na  qual  pode-se  comprovar  o

poder de influência da mídia no jogo político. Assim, vê-se como fundamental a existência

de  um marco  regulatório  que  preze  pela  expressão  dos  mais  variados  discursos  não  é

restritivo e não tem caráter censor, mas garante isonomia e contribui para o fomento da

cidadania. Uma regulamentação que democratize a comunicação fará com que o acesso aos

meios deixe de ser um privilégio de poucos e consolide-se como um direito essencial em

11



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro, RJ – 4 a 7/9/2015

um contexto da democracia, capaz de fomentar a cidadania. A retomada deste debate é uma

condição  vital  para  a  concretização  de  um regime  de  fato  democrático,  que  permita  a

pluralidade  de vozes dos diferentes  atores  sociais,  evitando que as opiniões  dos grupos

dominantes,  respaldadas  pelos  principais  grupos  mídiáticos  do  país,  figurem  como

soberanas junto à opinião pública.
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ANEXOS

Capas analisadas para elaboração deste artigo.

Figura 1
IstoÉ, 19 de setembro de 2014

Figura 2
IstoÉ, 22 de outubro de 2014

Figura 3
Veja, 24 de setembro de 2014

Figura 4
Veja, 29 de outubro de 2014

Figura 5
Veja, 1º de outubro de 2014

Figura 6
Veja, 15 de outubro de 2014
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Figura 7
Veja, 12 de novembro de 2014

Figura 8
IstoÉ, 5 de novembro de 2014

Figura 9
Veja, 17 de setembro de 2014

Figura 10
IstoÉ, 1º de outubro de 2014

Figura 11
IstoÉ, 8 de outubro de 2014

Figura 12
IstoÉ, 25 de setembro de 2014
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Figura 13
IstoÉ, 15 de outubro de 2014

Figura 14
IstoÉ, 29 de outubro de 2014

Figura 15
Veja, 5 de novembro de 2014

Figura 16
Veja, 8 de outubro de 2014

Figura 17
IstoÉ, 11 de novembro de 2014

Figura 18
Veja, 22 de outubro de 2014
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