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Resumo 

 

A “Operação Lava Jato” vem sendo considerada o maior escândalo político-midiático 

brasileiro, conseguindo superar, em densidade de investigação e prisões, outras operações 

da Polícia Federal (PF). O objetivo foi investigar como se deu a cobertura jornalística do 

caso, analisando os enquadres em duas revistas: Veja e Carta Capital.  Para este paper, 

apresentamos as análises de dois itens de observação: “Envolvidos” (subitens “Dilma” e 

“Lula”) e “Investigação” (subitens “Sérgio Moro” e “PF”). Seguindo a metodologia de 

Soares (2006), a análise emergiu do corpus e salientou o contraste entre os veículos. A 

Veja adotou uma postura negativa em relação à Dilma e Lula, enquanto que a Carta 

Capital mostrou um caráter de maior proteção. Além disso, as revistas realizaram 

enquadres diferentes do juiz Sérgio Moro, que tem a atuação favorável apenas pela Veja. 

 

Palavras-chave: Operação Lava Jato; Revista Veja; Revista Carta Capital; Enquadres 

Noticiosos (news frame); Escândalo Político Midiático. 

 

 

1. Introdução 

 

A instabilidade política atual do Brasil tem como precedente as constantes 

denúncias de corrupção pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público Federal 

(MPF), principalmente às relacionadas com a “Operação Lava Jato” que ganhou 

publicidade após março de 2014, quando foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) em 

conjunto com o Ministério Público Federal (MPF). A grande visibilidade se deu, em 

grande parte, por conta dos envolvidos no caso: doleiros, grandes empreiteiras, políticos 

e a Petrobras, a maior estatal do Brasil. 

As denúncias indicam que o esquema já movimentou centenas de milhões de reais 

através de crimes como sonegação fiscal, evasão de dívidas, movimentação ilegal de 
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dinheiro, corrupção de agentes e desvio de recursos públicos. Grande parte das 

informações foi conquistada através de depoimentos de delação premiada, um mecanismo 

judicial que consiste na colaboração do acusado, revelando detalhes do crime em troca do 

recebimento de alguns benefícios, como por exemplo redução de um terço a dois terços 

do tempo da pena. 

A mídia, ao realizar a cobertura jornalística, acaba construindo uma realidade na 

mente de seus interlocutores. Isso se aplica também às revistas semanais de informação, 

pois elas selecionam a informação a ser passada ao leitor, destacando (ou omitindo) os 

enquadramentos. Segundo Entman (1993), 

 

enquadramento envolve essencialmente ‘seleção’ e ‘saliência’. Enquadrar é 

‘selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e fazê-los mais salientes 

em um texto comunicativo, de forma a promover uma definição particular do 

problema, uma interpretação casual, uma avaliação moral e/ou uma 

recomendação de tratamento’ para o item descrito. (p. 52, grifos no original, 

tradução nossa) 

 

Este artigo buscou analisar como se dão os enquadres noticiosos (news frames) 

nas matérias veiculadas por duas revistas semanais de informação, de perfil editorial 

antagônico, e identificar qual foi a realidade construída por elas. Por meio da análise de 

enquadramento (framing analysis), foi possível revelar o jogo midiático da construção da 

realidade veiculadas pelas revistas “Veja” e “Carta Capital”. 

 

2. Operação Lava Jato 

 

A Operação Lava Jato foi deflagrada aos 17 dias do mês de março de 2014 em 

uma ação da Polícia Federal (PF) em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), 

que investigam doleiros, empreiteiras, políticos e a Petrobras, acusados de desmontar um 

esquema de desvio e lavagem de dinheiro. Segundo o site do MPF,  

A operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro 

que o Brasil já teve. Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da 

Petrobras, maior estatal do país, esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a isso 

a expressão econômica e política dos suspeitos de participar do esquema de 

corrupção que envolve a companhia. (MPF, 2017). 

 

De acordo a PF (2017), “(...) o nome Lava Jato faz referência a uma rede de 

lavanderias e um posto de combustíveis de Brasília que era utilizado por uma das 

organizações criminosas investigadas inicialmente para movimentar dinheiro ilícito (...). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

Supostamente, a movimentação ocorre desde 1977. O Posto da Torre, como é conhecido, 

pertence a Carlos Habib Chater, que operava uma casa de câmbio no local. 

No esquema, as empreiteiras se organizavam em cartel de modo a substituir a 

concorrência real por uma concorrência aparente em licitações da Petrobras. Elas 

combinavam preços superfaturados em reuniões e decidiam qual das empresas ganharia 

o contrato. Os agentes públicos e funcionários da Petrobrás eram “comprados”, como 

garantia de que apenas as empresas do cartel fossem convidadas para participar das 

licitações. Esses agentes favoreciam o cartel, acelerando contratações, vazando 

informações sigilosas, etc. 

Entre os envolvidos estão os ex-presidentes Dilma Vana Rousseff e Luiz Inácio 

“Lula” da Silva. As delações da Odebrecht mencionam propina nas campanhas eleitorais 

de Dilma e, segundo a investigação da PF, a construtora OAS teria reservado um 

apartamento triplex no Guarujá para a família de Lula, além do pagamento de uma 

reforma estrutural no imóvel no valor de R$ 777 mil reais. 

O esquema também contava com operadores financeiros. Eles eram responsáveis 

por intermediar o pagamento da propina e por repassá-la, de um modo que tornasse o 

dinheiro limpo. O fluxo de dinheiro saia das empreiteiras para os operadores através de 

movimentações no exterior e contratos com empresas “de fachadas”; e, então, o dinheiro 

passava dos operadores até os beneficiários por transferências no exterior e/ou pagamento 

de bens. 

O juiz federal da 13.ª Vara Criminal Federal de Curitiba, Sérgio Moro, é quem 

comanda o julgamento, em primeira instância, dos crimes identificados pela força-tarefa 

da PF na Operação Lava Jato. 

 

3. O escândalo político 

 

Segundo Thompson (2000), o termo “escândalo” tem a sua origem epistemológica 

derivada de skand, a raiz indo-germânica cujo significado é pular/saltar. O seu derivado 

skandalon foi usado de maneira figurativa, significando uma armadilha, a causa de um 

deslize moral; tendo seus primeiros empregos dentro de um contexto religioso. 

Atualmente, o verbete escândalo se refere aos acontecimentos que possuam as seguintes 

características:  

(1) sua ocorrência ou existência implica a transgressão de certos valores, normas 

ou códigos morais; (2) sua ocorrência ou existência envolve um elemento de 

segredo ou ocultação, mas elas são conhecidas ou firmemente criadas como 
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existentes por outros indivíduos que não os envolvidos (chamaria a esses 

indivíduos de não-participantes); (3) alguns não-participantes desaprovam as 

ações ou acontecimentos e podem sentir-se ofendidos pela transgressão; (4) 

alguns não-participantes expressam sua desaprovação denunciando 

publicamente as ações ou acontecimentos; (5) a revelação e condenação das ações 

e acontecimentos podem prejudicar a reputação dos indivíduos responsáveis por 

eles (embora isso não seja sempre, ou necessariamente, o caso [...]). 

(THOMPSON, 2000, p. 40, grifos no original).  

 

Nas últimas décadas, os escândalos políticos passaram a ganhar cada vez mais 

espaço na vida política dos países ocidentais. Para Thompson (2000), os escândalos 

políticos são mais predominantes atualmente e o aumento deles, a partir da década de 

1960, está relacionado a cinco fatores: (1) a crescente visibilidade dos líderes políticos; 

(2) a mudança nas tecnologias de comunicação e de vigilância; (3) a mudança na cultura 

jornalística; (4) a mudança na cultura política; e, (5) a crescente regulamentação da vida 

política. Thompson (2000, p. 51) também distingue os escândalos em dois modelos, a 

saber:  

[...] uma ação de transgressão oculta é revelada publicamente, ou alega-se 

publicamente que ocorreu, e a revelação pública e/ou alegações provoca 

manifestações públicas de desaprovação. Mas nos casos mais complexos [...], as 

revelações e alegações defrontam-se com negações e contra-alegações por parte 

dos indivíduos envolvidos, que por sua vez levam a investigações e revelações 

posteriores, dando origem a uma série de transgressões de segunda ordem.  
 

Considerando esses dois modelos, a Operação Lava Jato se encaixa no caso mais 

complexo. As revelações acabam provocando negações e contra-alegações, colocando o 

acontecimento sempre em movimento e seu desdobramento pode acabar evoluindo para 

escândalos menores, os chamados subescândalos. 

Nos dias atuais, alguns escândalos são baseados em acusações de corrupção, 

porém não são todos os casos de corrupção amplamente conhecidos que se tornam um 

escândalo. Isso porque, segundo Thompson (2000, p. 57), “um escândalo irá surgir apenas 

se as regras [...] possuírem certo grau e obrigatoriedade oral e somente se a infração for 

vista por outros como suficientemente séria e importante para provocar uma manifestação 

vigorosa de desaprovação”.  

Para além de conceituar a Operação Lava Jato como um escândalo midiático, urge 

a necessidade de investigar como tal acontecimento foi abordado pela mídia, ou seja, o 

modo como a Operação Lava Jato foi enquadrada. As questões teóricas do enquadramento 

noticioso (news framing) são apresentadas a seguir.  
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4. Enquadramento noticioso 

 

Na sua obra sobre análise de enquadramento intitulada “Frame Analysis: An essay 

on the organization of experience” (1974), o sociólogo norte-americano Erving Goffman 

afirma: 

Eu assumo que definições de uma situação são construídas de acordo com os 

princípios de organização que governam os eventos […] e o nosso envolvimento 

subjetivo neles; enquadrar é a palavra que eu uso para referir a esses elementos 

básicos como eu sou capaz de identificar (GOFFMAN, 1974, p. 10, tradução 

nossa). 
 

Ao interpretar o texto original de Goffman, Porto (2004) explica que:  

Tendemos a perceber os eventos e situações de acordo com enquadramentos que 

nos permitem responder à pergunta: ‘O que está ocorrendo aqui?’ Neste enfoque, 

enquadramentos são entendidos como marcos interpretativos mais gerais 

construídos socialmente que permitem às pessoas fazer sentido dos eventos e das 

situações sociais. (PORTO, 2004, p.78) 

 

Baseados principalmente nos estudos de Goffman, outros pesquisadores buscaram 

aplicar e desenvolver o conceito de enquadramento na área da comunicação. O 

responsável pela integração do conceito original de enquadramento com essa noção de 

hegemonia midiática foi Robert Entman (1993), por meio de sua renomada definição de 

framing. 

Enquadramento envolve essencialmente seleção e saliência. Enquadrar é 

selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e faze-los mais 

salientes em um texto comunicativo, de forma a promover uma definição 

particular do problema, uma interpretação casual, uma avaliação moral 

e/ou uma recomendação de tratamento para o item descrito. (ENTMAN, 

1993, p. 52, grifos no original, tradução nossa). 

 

Para Entman (1993, p. 54-55, tradução nossa), “o conceito de enquadramento 

direciona nossa atenção somente para detalhes de como um texto comunicativo exerce 

seu poder”. Por exemplo, o conceito de enquadramento busca encontrar a condução 

(guiding) de uma notícia informativa, ou seja, analisa-se por um lado a frequência de 

posicionamentos perante um fato e, também, a omissão deles. 

 

Enquadramentos selecionam e chamam a atenção para aspectos particulares da 

realidade descrita, o que logicamente significa que os enquadramentos 

simultaneamente dirigem a atenção para longe de outros aspectos. A maioria dos 

enquadramentos é definida por aquilo que eles omitem ou incluem, e as omissões 

de definições potenciais de problemas, explicações, avaliações e recomendações 

podem ser tão críticas como as inclusões ao guiar a audiência. (ENTMAN, 1993, 

p. 54, tradução nossa). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

 

5. Coleta de dados e metodologia de análise 

 

Metodologicamente foi utilizado o modelo para pesquisas em comunicação 

sugerido por Lopes (2003) e revisado por Soares (2006), em junção ao conceito de 

enquadramento noticioso proposto por Entman (1991): 

 

A menos que as narrativas sejam comparadas, os enquadramentos serão difíceis 

de ser completamente detectados e com segurança porque muitos dos elementos 

dos enquadramentos podem aparecer como naturais, escolhas de palavras ou 

imagens não-extraordinárias. A comparação revela que tais escolhas não são 

inevitáveis ou não-problemáticas, mas são o centro da maneira que os 

enquadramentos noticiosos ajudam a estabelecer a literatura de senso comum na 

interpretação dos assuntos. (ENTMAN, 1991, p. 6, tradução nossa, grifos no 

original).  

 

Delimitamos que o objeto a ser estudado eram os enquadres noticiosos referentes 

à cobertura midiática da Operação Lava Jato. Como houve uma extensa cobertura sobre 

este escândalo político, optamos por fazer uma análise diacrônica e considerar como 

corpus apenas alguns elementos do texto jornalístico que foram destacados nas matérias.  

Segundo Maingueneau (2008), a destacabilidade pode ser indicada de várias 

maneiras: 

– Pelo paratexto: ao fazer dele um título (...) ou um intertítulo; 

– Ao longo do texto propriamente dito: ao lhe destinar uma posição relevante (em 

particular, mas não apenas, em posição inicial ou final); 

– Pela embreagem enunciativa: ao lhe conferir um valor generalizante ou 

genérico; 

– Por uma estruturação pregnante de seu significante (simetria, silepse...) e/ou de 

seu significado (metáfora, quiasmo...); 

– Pelo metadiscurso: ao explicar uma operação que lhe confere um papel-chave 

a este ou àquele enunciado. (p. 79-80) 

 

Consideramos nesta análise, apenas os elementos paratextuais do jornalismo, a 

saber: título, linha fina, olho e legenda e outros elementos destacados. A opção de fazer 

a análise de enquadramento em revistas baseia-se na proposição de que 

 

Enquanto editores de sites e portais da Internet disputam segundos e, na pressa, 

correm o risco de veicular notícias imprecisas ou mesmo erradas, os 

consumidores parecem cada vez mais interessados na informação correta e não 

no ineditismo (...) Nas revistas, no entanto, sempre se soube disso. Até por causa 

de sua periodicidade – que varia entre semanal, quinzenal e mensal – elas cobrem 

funções culturais mais complexas que a simples transmissão de notícias. 

Entretêm, trazem análise, reflexão, concentração e experiência de leitura. 

(SCALZO, 2008, p. 13) 
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A escolha da revista Veja se deu, primeiramente, por ser a revista semanal de 

maior circulação no Brasil. Segundo dados do Instituto Verificador de Comunicação 

(ANER, 2014), a revista Veja ocupava a primeira posição na tabela de circulação média 

de janeiro a setembro de 2014, com 1.167.928 exemplares. Já a revista Carta Capital 

ocupava a 18ª posição, com 29.513 exemplares. 

Mesmo possuindo uma circulação bem menor quando comparada à Veja, a revista 

Carta Capital apresenta um ponto de vista editorial antagônico, com uma conduta voltada 

para à esquerda, enquanto a Veja se aproxima do discurso neoliberal de direita. Embora 

ideologicamente diferentes, ambas foram fundadas por Mino Carta. Segundo Santos 

(2009), a revista Carta Capital 

 

(...) tem um tom bastante personalista. Diferentemente das demais semanais, 

Carta Capital defende que os meios de comunicação como um todo assumam 

publicamente suas afinidades político-partidárias, pois entende que agir desta 

maneira é mais honesto com o leitor. (SANTOS, 2009, p. 51) 

 

Por esse motivo, a revista Carta Capital foi escolhida e não revistas com maior 

circulação, como Época e IstoÉ. As outras revistas com maior tiragem alistadas não 

possuem caráter jornalístico de informação. Elas são segmentadas para um público 

específico, como as revistas de televisão e celebridades (Caras, Contigo, Tititi, etc), as de 

público feminino, como Ana Maria e Malu, ou para o público infanto-juvenil, como a 

revista Recreio.  

Como técnica de coleta foi feito primeiramente um levantamento de todas as 

edições a partir da segunda semana do mês de março de 2014, quando a Operação Lava 

Jato foi deflagrada, até as publicações de 31 de dezembro de 2015.  

As revistas foram coletadas por meio digital, e também físico, por meio de 

assinatura ou doações. Posteriormente foi feita a leitura preliminar de todos os exemplares 

que continham reportagens referentes ao escândalo da Lava Jato, de modo a conhecê-los 

em sua integridade e a fim de identificar quais são seus aspectos mais relevantes. A revista 

Veja tratou sobre o assunto em 171 matérias ao longo de 87 edições, enquanto a Carta 

Capital dedicou 68 matérias de um total de 55 edições. 

Após a leitura do material, selecionamos, para este trabalho, apenas dois itens de 

observação4, ou seja, aspectos que possuíram maior destaque nas publicações, a saber: 

(1) “Envolvidos” e (2) “Investigação”. Em seguida, passamos para a análise descritiva 

                                                 
4 Esses itens representam apenas uma parte da pesquisa. Os demais itens de observação serão apresentados 

em um outro artigo. 
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das frases destacadas, com base nestes itens de observação definidos. A análise descritiva 

foi um passo importante para compreender e apontar o(s) enquadramento(s) noticioso(s) 

utilizado(s) pelas revistas semanais e irmos para a próxima fase, que é a análise 

interpretativa dos dados. Na análise interpretativa, as semelhanças e as diferenças entre 

os enquadres praticados por cada uma das revistas foram contrastados, dando visibilidade 

ao modo como as reportagens jornalísticas construíram a realidade política para os 

leitores. 

 

6. Analisando os enquadramentos noticiosos 

 

Neste artigo, apresentamos apenas dois itens de observação, a saber: (1) 

“Envolvidos” e (2) “Investigação”. A fim de analisá-los mais especificamente, criamos 

dois subitens para cada item de observação. Sendo assim, temos o item “Envolvidos”, 

com os subitens “Dilma” e “Lula” e o item “Investigação”, com os subitens “Sérgio 

Moro” e “Polícia Federal”.  

 

6.1 Envolvidos 

 

O enquadramento dos envolvidos foi o primeiro aspecto analisado. Como há um 

extenso número de envolvidos no caso, optamos por focar a análise em nos subitens 

“Dilma” e “Lula”.  

 

6.1.1 Dilma 

Uma das figuras envolvidas no caso da Lava Jato foi a então presidenta da 

República, Dilma Rousseff. Houve uma relevante diferença em como a personagem foi 

enquadrada pelos veículos. Em questões numéricas, a revista Veja deu um destaque bem 

maior em comparação aos produzidos pela Carta Capital. 

Nas Tabelas 1 e 2, apresentamos apenas uma ocorrência em cada narrativa neste 

subitem. No que se refere à revista Veja, foram encontradas cinco narrativas diferentes 

relativas ao envolvimento de Dilma na Lava Jato.  

 

NARRATIVAS EXEMPLOS DE FRASES UTILIZADAS 

Dilma sabia o que 

estava acontecendo 

na Petrobras 

“Youssef: "O Planalto sabia de tudo!". Delegado: "Quem 

do planalto?". Youssef: "Lula e Dilma”.” (VEJA, ed. 2397) 

Dilma recebeu 

propina/Dilma era 

“Ex-deputado revela que o maior esquema de corrupção 

da história foi criado com o conhecimento e o aval do ex-
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protagonista de 

ilicitudes 

presidente Lula e mantido pela presidente Dilma.” (VEJA, 

ed. 2445) 

A equipe de Dilma 

ou pessoas próximas 

à Dilma estão 

envolvidos também 

se envolveu em 

ilicitudes 

“Delatores acusam “o homem da presidente Dilma no 

setor elétrico” de agenciar pagamentos de propina 

(...)”(VEJA, ed. 2434) 

Dilma está sendo 

pressionada/sofrendo 

tensão 

“Com os processos da Operação Lava-Jato a caminho das 

sentenças, as empreiteiras querem Lula e Dilma junto 

com elas na roda da Justiça.” (VEJA, ed. 2411) 

Dilma aponta 

culpados 

“Apontado pela presidente Dilma como o responsável 

pelo relatório "falho" que acabou resultando na compra da 

refinaria a um preço muito acima do previsto, o ex-diretor 

Nestor Cerveró (...)”(VEJA, ed. 2385) 
Tabela 1 - Narrativas encontradas na revista Veja referentes à Dilma 

 

Essa pluralidade de narrativas encontradas na revista Veja é muito diferente do 

que se percebe nas frases destacadas na Carta Capital. Enquanto um veículo explora a 

personagem em diversos aspectos, o outro apenas utiliza de uma narrativa para enquadrar 

o envolvimento da presidenta, como pode ser visto na tabela a seguir. 

 

NARRATIVA EXEMPLOS DE FRASES UTILIZADAS 

Dilma está sendo 

pressionada/sofrendo 

tensão 

“Para ser diplomada, Dilma precisa ver aprovadas as contas da 

campanha.” (CARTA CAPITAL, ed. 827) 

“A presidenta Dilma rompeu o pacto de silêncio entre a estatal 

e o governo” (CARTA CAPITAL, ed. 793) 
Tabela 2 -  Narrativas encontradas na revista Carta Capital referentes à Dilma 

 

Há uma nítida diferença na forma como as revistas enquadram Dilma, já que a 

Veja utilizou vários enquadres para explicitar o envolvimento da presidenta no caso 

(Dilma sabia do esquema, recebeu propina e cometeu ilicitudes). A revista Veja enquadra 

Dilma com um aspecto negativo, como uma criminosa. Esse aspecto não está presente na 

Carta Capital. A única narrativa presente na revista Carta Capital, também é encontrada 

na Veja, é que Dilma está sendo pressionada. Tal enquadramento refere-se, basicamente, 

aos momentos de tensão e/ou pressão que a presidenta sofreu durante os acontecimentos. 

Ao adotar esse ponto, a Carta Capital não atribui à Dilma nenhuma culpabilidade, mas, 

também não a inocenta de nenhuma ação. 
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6.1.2 Lula 

Outra figura que teve o nome envolvido nos acontecimentos foi o ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva. Da mesma forma como aconteceram com os enquadres 

relativos à Dilma, as narrativas que enquadram o envolvimento de Lula foram 

significantemente distintas, conforme podemos ver nas Tabelas 3 e 4, relativas à Veja e à 

Carta Capital, respectivamente. 

 

NARRATIVAS  EXEMPLOS DE FRASES UTILIZADAS 

Lula sabia o que 

estava acontecendo na 

Petrobras 

“O doleiro Alberto Youssef disse à Justiça que Lula e Dilma 

sabiam do esquema de corrupção na Petrobras.” (VEJA, ed. 

2401) 

Lula recebeu propina 
“A campanha de Lula à reeleição recebeu dinheiro sujo das 

empreiteiras envolvidas no petrolão.” (VEJA, ed. 2014) 

Lula era protagonista 

de ilicitudes 

“Relatório de órgão de fiscalização do governo mostra que a 

empresa de Lula faturou 27 milhões de reais - sendo 10 

milhões apenas das empreiteiras envolvidas no escândalo de 

corrupção da Petrobras” (VEJA, ed. 2439) 

Pessoas próximas à 

Lula estão envolvidas 

em ilicitudes 

“Amigos, ex-ministros e políticos ligados ao ex-presidente Lula 

estão sendo investigados no escândalo de corrupção da 

Petrobras” (VEJA, ed. 2436) 

Lula está sendo 

pressionado/sofrendo 

tensão 

“A PF prende os donos e executivos de mais duas empreiteiras, 

atinge o topo da cadeia de comanda do esquema de corrupção da 

Petrobras e está a um passo do ex-presidente Lula.” (VEJA, ed. 

2431) 
Tabela 3 - Narrativas encontradas na revista Veja referentes a Lula 

Os enquadramentos adotados pela revista Veja são notavelmente diferentes do 

enquadre que foi praticado pela Carta Capital, como mostra a tabela abaixo.  

NARRATIVA  EXEMPLOS DE FRASES UTILIZADAS 

Lula está sendo 

perseguido pela 

investigação 

“A força tarefa disfarça, mas avança a obsessão de alcançar o ex-

presidente Lula.” (CARTA CAPITAL, ed. 886) 

“A operação completa dois anos, sofre críticas crescentes e mira 

no ex-presidente Lula para manter acesa a "indignação 

popular."” (CARTA CAPITAL, ed. 888) 

“O pedido de prisão sem provas de Lula é um novo alerta: ou o 

PT e o governo reagem ao complô ou serão fulminados.” (CARTA 

CAPITAL, ed. 892) 
Tabela 4 - Narrativas encontradas na revista Carta Capital referentes a Lula 

Ao analisar as ocorrências, fica claro a diferença entre o posicionamento tomado 

por cada veículo. A revista Veja dedica-se a enquadramentos mais negativos, acusando o 

presidente Lula de saber do esquema da Petrobras, de receber propina e de ser 

protagonista de ilicitudes, enquanto que a Carta Capital só adota um enquadre, sendo este 

totalmente oposto à Veja, pois coloca Lula como sendo perseguido pela investigação, 

dessa forma, ele seria então uma vítima e não um acusado.  
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Quanto aos subitens “Dilma” e “Lula”, notamos que a Veja adotou um enquadre 

semelhante para ambos, recriminando os atores e atribuindo ilegalidades a eles. Já a Carta 

Capital tem uma postura diferente, não enquadrando perspectivas negativas dos ex-

presidentes e, ainda, colocando Lula em uma posição de vítima. 

 

6.2  Investigação 

Outro item de observação definido refere-se a como se deu enquadramento por 

parte da investigação. Sendo assim, definimos dois subitens de análise: (1) Sérgio Moro 

e (2) Polícia Federal. 

 

6.2.1 Sérgio Moro 

Sérgio Fernando Moro é um magistrado que ganhou notoriedade internacional por 

ser o juiz que comanda os julgamentos dos crimes de primeira instância que são 

decorrentes da Operação Lava Jato. Sendo assim, torna-se importante analisar como os 

veículos o enquadraram. Nas tabelas 5 e 6, verificamos as narrativas praticadas pela 

revista Veja e Carta Capital, respectivamente. 

 

NARRATIVAS  EXEMPLOS DE FRASES UTILZADAS 

Estão tentando 

impedir as 

investigações de 

Sérgio Moro  

“Os acusados no escândalo do petrolão se movimentam 

para impedir o avanço das investigações. O alvo principal 

é Sérgio Moro (...)” (VEJA, ed. 2398) 

Sérgio Moro sofre 

perseguição  

“Sergio Moro, o juiz da Lava-Jato, tem a segurança pessoal 

reforçada pela Polícia Federal depois de receber 

telefonemas e mensagens com ameaças de morte.” (VEJA, 

ed. 2469) 

Sérgio Moro tem 

atuação elogiada 

“Vladimir Freitas, o novo presidente da Iaca, diz que Sergio 

Moro é um dos mais bem preparados magistrados 

brasileiros e que suas decisões são pautadas por uma 

interpretação moderna das leis.” (VEJA, ed. 2474) 

Sérgio Moro tem 

atuação criticada 

“As escutas telefônicas divulgadas pelo juiz Sergio Moro 

provocam divergências quanto à legalidade (...)”(VEJA, ed. 

2470) 
Tabela 5 - Narrativas encontradas na revista Veja referentes a Sérgio Moro 

Em contrapartida à revista Veja, a Carta Capital adota enquadramentos bastante 

distintos, com uma pequena exceção, como se vê na tabela abaixo. 

NARRATIVAS  EXEMPLOS DE FRASES UTILIZADAS 

Estão tentando 

impedir as 

“O objetivo principal é tirar os processos da mão de Sérgio 

Moro” (CARTA CAPITAL, ed. 869) 
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investigações de 

Sérgio Moro 

Sérgio Moro tem 

atuação criticada  

“A personalidade de Sergio Moro revela-se em seu estudo 

da Operação Mani Pulite, na qual supõe ter se inspirado ao 

conduzir a Lava Jato. Leia-se o texto do juiz para entender 

sua desmedida ambição envolta em empáfia provinciana” 

(CARTA CAPITAL, ed. 892) 

Sérgio Moro quer 

derrubar Dilma, 

Lula e o PT 

“Moro visa Dilma, Lula e o PT.” (CARTA CAPITAL, ed. 

890) 

Tabela 6 - Narrativas encontradas na revista Carta Capital referentes a Sérgio Moro 

Existem dois enquadramentos semelhantes em ambas as revistas. Um se refere às 

tentativas de impedir que as investigações continuem com o juiz Sérgio Moro. O outro 

refere-se às críticas feitas à má atuação de Moro. Excluindo tal semelhança, os veículos 

praticam posicionamentos distintos, sendo que a Veja também aponta para o bom trabalho 

do magistrado e focaliza na pressão e nas ameaças decorrentes desse desempenho, 

minimizando as críticas que o juiz recebe. Já a Carta Capital vê o juiz com uma 

personalidade orgulhosa, de superioridade, que querer derrubar outras pessoas. Ou seja, 

a imagem que se passa de Sérgio Moro possui características diferentes, dependendo do 

veículo de comunicação consumido. 

 

6.2.2 PF 

A Operação Lava Jato foi deflagrada pela Polícia Federal e sua atuação tem sido 

frequentemente elogiada pela Opinião Pública. A Tabela 7, abaixo, apresenta as 

narrativas adotadas pela revista Veja. 

 

NARRATIVAS  EXEMPLOS DE FRASES UTILIZADAS 

PF está investigando 
“Polícia Federal abre inquérito para investigar 

Petrobras.” (VEJA, ed. 2365) 

PF está agindo 
“A PF prende os donos e executivos de mais duas 

empreiteiras (...)(VEJA, ed. 2431) 

PF foi 

comprometida 

“Procuradores da República desconfiam que grampos na PF 

do Paraná têm o objetivo de tumultuar as investigações da 

Operação Lava-Jato.” (VEJA, ed. 2427) 

PF tem atuação 

criticada 

“"Causam perplexidade alguns métodos que beiram a 

intimidação". Renan Calheiros, em nota da mesa do Senado, 

criticando a ação da Polícia Federal contra Collor.” (VEJA, 

ed. 2436) 
Tabela 7 - Narrativas encontradas na revista Veja referentes à Polícia Federal 

Diferentemente da Veja, a revista Carta Capital deu pouco destaque à atuação da 

Polícia Federal e se limitou, em duas pequenas menções, a relatar a venda de dossiês por 
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parte dos integrantes da PF (“Policiais federais venderiam dossiês e informações 

sigilosas”) e mencionar o grampo que foi colocado nas instalações da instituição 

(“Werlang admitiu ter instalados grampos na carceragem da Polícia Federal no Paraná”). 

Qualquer outro tipo de situação que tenha acontecido na atuação da PF foi deixado de 

lado pela Carta Capital, não caracterizando a Polícia Federal enquanto ator da Operação. 

 

7. Considerações finais 

 

Mesmo possuindo a mesma periodicidade (semanal), a revista Veja deu mais 

destaque aos acontecimentos durante o período observado ( 1,96 matérias por edição 

contra  1,23 matérias por edição da revista Carta Capital). Enquanto a revista Veja 

sempre abordava o assunto frequentemente em suas edições, Carta Capital se limitava a 

falar do assunto quando haviam novos desdobramentos na operação.  

Sob a óptica dos envolvidos, é possível perceber a distinção entre os enquadres 

dos veículos. As figuras de Dilma Rousseff e Lula, por exemplo, foram vistas de ângulos 

diferentes. Sob a revista Veja pesa em um enquadramento negativo, atribuindo ilicitudes 

e reafirmando-as em vários momentos. É construído, portanto, uma imagem degradante 

de Dilma e Lula. Já a revista Carta Capital mantém uma postura de defender Dilma e 

Lula, induzindo até o sentido de que o ex-presidente estaria sendo perseguido pela 

investigação. O enquadramento que se forma, então, é de que eles seriam vítimas de uma 

oposição. Nesse sentido, fica nítido o contraste entre as linhas editoriais das publicações, 

sendo que a Veja tende a apontar para à direita do espectro político e a Carta Capital à 

esquerda.  

Ao analisarmos o item “Investigação” nos deparamos novamente com uma 

divergência de enquadres, e até uma ausência dele. A revista Veja tem uma postura 

favorável ao falar da atuação do juiz Sérgio Moro indicando que ele está investigando, 

agindo e alcançando um bom desempenho (mesmo possuindo uma narrativa que o 

critica). Essa positividade não é encarada pela Carta Capital. Aqui, Moro é enquadrado 

como sendo uma pessoa orgulhosa, tendenciosa, que se acha superior, cujo objetivo é 

derrubar Lula e Dilma. Além disso, a Carta Capital não destacou nenhuma atuação da 

Policia Federal. Esse silenciamento pode ser um indicativo de que a revista não concorda 

sobre o modo que a PF age na Operação Lava Jato ou que acredita que o desempenho da 

PF seja algo relevante e de interesse público, como se o órgão estivesse apenas cumprindo 

a sua função. A Veja, no entanto, enquadra a PF como um órgão que está agindo e 
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investigando, ou seja, fazendo seu trabalho, porém, relata ainda que ela estaria 

comprometida e critica em certos momentos sua atuação. Sendo assim, apesar da Polícia 

Federal estar realizando sua investigação, Veja não considera que o desempenho seja 

plenamente satisfatório. 

Os enquadres praticados pelas revistas Veja e Carta Capital apresentaram 

diferenças significativas, ou seja, eles acabaram por transmitir realidades distintas aos 

seus leitores e é nisso que recai a importância de um estudo sobre enquadramento 

noticioso. A comparação entre veículos opostos permite que vejamos os acontecimentos 

além da “moldura” (frame) e possamos então formar opiniões com base na ponderação 

do fato em seus diversos ângulos.  

Vivemos em uma era em que os indivíduos estão todos confinados em suas bolhas 

sociais e em uma rede de algoritmos de preferências, portanto, é essencial saber que uma 

“verdade” nem sempre é absoluta. Mesmo que o conteúdo de um texto jornalístico deva 

sempre estar canonicamente preocupado com a verdade, não é possível excluir dele a 

bagagem política, social e econômica de quem o escreve, muito menos se ver livre de 

traços editorias de interesse particular do veículo de comunicação. 

Sendo assim, considera-se que o conceito de enquadramento em conjunto às frases 

destacadas pode ser visto com uma boa alternativa para a análise dos discursos que são 

veiculados nos diversos meios de comunicação, pois possibilita a percepção de como cada 

mídia é capaz de construir uma realidade para o leitor, contribuindo, então, para a maneira 

como o indivíduo deve pensar. 
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