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Resumo 

 

A revista Veja está em primeiro lugar no ranking de vendas de revistas no Brasil. 

Pertencente à Editora Abril, o veículo de comunicação é conhecido por assumir uma 

postura contrária ao Partido dos Trabalhadores e à esquerda brasileira. O 

posicionamento não foi diferente no governo Dilma Rousseff, principalmente no 

período de tramitação do processo de impeachment. O objetivo do presente artigo é 

analisar como a figura da presidente Dilma foi retratada em sete capas da Veja, no 

período de março a maio de 2016, momento em que o país enfrentava um delicado 

contexto político. 
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Introdução 

 

De acordo com um levantamento da Associação Nacional de Editores de 

Revistas (Aner), a Veja é o título de maior circulação no país. Criada em 1968, o meio 

de comunicação já conquistou os leitores e se tornou uma das formadoras de opinião da 

sociedade brasileira. Criada nos moldes da norte-americana Time, como uma sucessão 

da revista Realidade – também pertencente à Editora Abril –, Veja já enfrentou fases de 

prejuízos e censura. Atualmente, é destaque no Brasil e no mundo e tem como público-

alvo os empresários, executivos ou homens de classe média da área urbana. 

Segundo Marília Scalzo (2003), uma revista é veículo de comunicação 

segmentado, que carrega consigo as características do público leitor, tratando de 
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assuntos que variam dos mais espetaculares, aos mais banais. O meio, que se encontra 

entre o livro e o jornal diário, é baseado em informações exatas e com análises mais 

complexas e, conforme o tempo, conquista uma relação de confiança com o leitor. 

Já que não se trata de um meio que cobre o factual, a revista é capaz de 

apresentar maior precisão dos fatos, por ter tempo suficiente para checar e confirmar 

informações. O noticiário apresentado no jornal, por sua vez, é mais volátil, com 

informações pouco duradouras e pode ser mais impreciso do que as matérias publicadas 

em uma revista, principalmente devido ao tempo que os profissionais dedicam para cada 

reportagem.  

A capa tem o lugar de maior destaque em uma revista e carrega os principais 

conteúdos da edição. Serve para expor os assuntos com maior relevância, que saltam 

aos olhos de quem passa pela banca de jornal, do leitor assíduo ao assinante. 

Funcionando como uma forma de promover a marca e produto em si, a capa deve ser 

legível, com conteúdo coerente e seguir a identidade visual escolhida pelos editores, 

facilitando a visualização e a confiabilidade do veículo. 

É pela capa que a revista conquista o leitor, antecipando os principais 

conteúdos da edição. Em poucos segundos, o conjunto com imagens e manchetes deve 

captar a atenção do leitor e fazer com que o interesse de leitura seja despertado. 

Por meio de fotografias, ilustrações e manchetes, as capas produzem discursos 

e relatos com algum significado para o leitor, uma espécie de narrativa. O que está 

representado na capa ganha um sentido na leitura (LANA; FRANÇA, 2009, p.11 apud 

VAZ, 2009, p.1770). 

Além disso, o grande diferencial da revista fica por conta da parte gráfica. O 

trabalho mais detalhado com as imagens torna o trabalho menos perecível e valoriza o 

produto. 

 
O modo como as capas organizam os textos é bastante específico. Elas realizam 

uma mistura de alguns poucos textos verbais com outros não verbais para dizer, 

logo no primeiro contato com o leitor, do conteúdo que as revistas trazem em 

seu miolo. Conteúdo este que diz da semana que se passou e faz apontamentos 

para a semana que se inicia (TRINDADE, 2012). 
 

No período que será analisado, as capas da revista Veja são, 

predominantemente, políticas. Das 14 publicações, que vão do dia 02 de março ao dia 

25 de maio de 2016, apenas uma delas não trazem a política como tema principal. 
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Dessas 15 capas políticas, sete citam Dilma Rousseff em suas manchetes ou estampam 

o rosto da presidente. São elas as edições: 24674, 24685, 24696, 24737, 24748, 24779 e 

247810. 

A Revista Veja é fortemente ligada ao jornalismo político. Essa característica, 

entretanto, não é exclusivamente desse veículo de comunicação. Por ser um assunto de 

interesse público, política é um tema frequentemente abordado em meios de 

comunicação, principalmente quando se trata de meios impressos, que, segundo Barreto 

(2002), tem relações historicamente firmadas e legitimadas com esse tema. 

Ainda de acordo com Barreto, a relação entre jornalismo e o meio político é 

firmada porque os dois lados convergem em determinados pontos, já que ambos 

acreditam no poder da publicização dos acontecimentos. O único momento que isso 

pode danificar a informação é quando o jornalista e o político compartilham valores e 

crenças iguais ou semelhantes. “Ao partilhar crenças e valores comuns com os atores 

políticos, o jornalista pode privilegiar certas aptidões e/ou pronunciamentos de alguns 

deles em detrimento dos demais” (BARRETO, 2002, p. 13-14). 

O caso da Veja pode não representar especificamente os valores do jornalista, 

mas representa o posicionamento do veículo em si, que é repassado ao leitor em cada 

uma das capas. Com o passar do tempo, o público consegue prever a posição da revista 

para determinados acontecimentos e isso significa que o meio de comunicação 

conseguiu estabelecer um espaço discursivo próprio (FRANÇA, 2011). 

Ainda nos mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva, Veja mostrou forte rejeição. 

O posicionamento contrário ao ex-presidente resultou em críticas e perda de leitores, 

que se mostraram insatisfeitos com a parcialidade e a falta de precisão nas reportagens e 

capas da revista. Para reconquistar o público, Veja utilizou-se de editoriais, 

principalmente no período do escândalo do Mensalão. Em entrevista à revista Fórum, o 

jornalista Luis Nassif criticou o posicionamento da Veja, dizendo que sobraram 

somente leitores que são estimulados pelo tom diário de escândalo (MAKHOUL, 2009). 

No geral, o Partido dos Trabalhadores é tratado com tom de ironia nas capas da 

Veja. Em 2005, por exemplo, a revista decidiu expor em sua capa a manchete “O PT 
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deixou o país mais burro?”11, evidenciando certo deboche pelo partido. As imagens que 

representam o partido nas capas da revista normalmente contêm significados 

contundentes e o resultado do conjunto imagem e manchete é uma apresentação 

ignorante e nociva (BENETTI, 2007). 

Nas capas com Dilma Rousseff, o discurso irônico persiste. É possível perceber 

o quanto a revista foi favorável ao afastamento de Dilma. O ex-presidente Lula continua 

sendo veiculado nas capas e o discurso permanece o mesmo. A imagem é utilizada 

como elemento discursivo, em conjunto com as chamadas de maior destaque. Alguns 

elementos utilizados remetem à destruição, como na capa “Dilma em Liquidação” 

(edição 2473, de 13/04/2016) e na “Fora do Baralho” (edição 2474, de 20/04/2016). 

Em geral, as revistas criam modelos mais analíticos e interpretativos de 

noticiar os fatos e, por isso, podem assumir uma postura mais opinativa explicitamente. 

Isso não significa que os jornalistas que trabalham com revistas podem extrapolar os 

limites e deixar de informar para simplesmente opinar, já que elas não assumem e nem 

se declaram opinativas (BARREIROS; AMOROSO, 2008). 

A mídia e o jornalismo são mediadores entre a sociedade e o poder público e o 

enquadramento dado pelo jornalista para determinado fato torna-se a realidade para o 

leitor, mesmo que seja apenas um recorte dela. Para Lage, citado por Plínio Marcos 

Volponi Leal (2008), nem mesmo os leitores mais instruídos podem perceber jogos de 

interesses pautados pelos noticiários. “[...] o jornalista opta enquadrar um fato de uma 

determinada forma e não de outra, enfocando assim uma parte da realidade em 

detrimento de outra” (LEAL, 2008, p. 2). 

Em conjunto, as capas interagem e se transformam no que Antunes e Vaz 

(2006), citados por Trindade, tratam de dispositivo midiático. Por meio dessas capas é 

possível analisar o comportamento da Veja no ambiente midiático e o posicionamento 

defendido pela mesma.  

 
Quando nos propomos a observar a capa de revista como um dispositivo, 

especificamente um dispositivo midiático, temos por intenção analisá-la 

enquanto uma materialidade que desencadeia relações, que sensibiliza os 

sujeitos, mas que também é sensibilizada por eles (TRINDADE, 2015, p. 04). 
 

Compreender os sentidos apresentados pela Veja nesse período, tanto 

individual como coletivamente, significa entender o posicionamento da revista, a linha 
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editorial da mesma, as escolhas do veículo e as mensagens repassadas para o público. 

Levando em conta o contexto do momento político, é possível entender também o 

comportamento da revista em um raciocínio histórico. 

 

Metodologia de análise  

 

Como o objetivo do presente artigo é analisar o conjunto de imagem e texto, a 

metodologia selecionada para concretizar o trabalho é análise de imagem, 

fundamentando-se principalmente nos conceitos e elementos da semiologia para 

imagens paradas. 

A semiologia é, de acordo com Luís Mauro Sá Martino (2013), é o estudo dos 

signos. Os signos são definidos como representações que se relacionam, uma 

linguagem, um código. Isto é, semiologia é a ciência que estuda como algumas coisas 

representam outras. O conceito da semiologia também é fortemente associado à 

linguagem, já que esse é um dos sistemas de signos com maior amplitude. 

 
Prospectivamente, a Semiologia tem por objeto, então, qualquer sistema de 

signos, seja qual for sua substância, sejam quais forem seus limites: imagens, os 

gestos, os sons melódicos, os objetos e os complexos dessas substâncias que se 

encontram nos ritos, protocolos ou espetáculos, se não constituem “linguagens”, 

são, pelo menos, sistemas de significação (BARTHES, 1964, p.11). 
  

O objetivo deste estudo, portanto, é identificar os signos utilizados pela revista 

Veja em suas capas, compreender seus significados, ou o que Barthes define como “este 

‘algo’ que quem emprega o signo entende por ele” e buscar encontrar seus significantes, 

seus relatos por trás do significado. 

Para analisar as capas selecionadas, foram definidas algumas etapas para 

facilitar, detalhar e aprofundar o estudo, já que a função de um estudo semiólogo é 

desmistificar o processo de naturalização, conhecer a natureza construída na imagem, as 

culturas que estão inseridas no contexto, identificar o motivo da utilização de cada signo 

(PENN, 2002). 

 
Em uma visão geral, o processo de análise pode ser descrito como uma 

dissecação seguida pela articulação, ou a reconstrução da imagem 

semanticizada, ou “intelecto somado ao objeto” (George & George, 1972, p. 

150). O objetivo é tornar explícitos os conhecimentos culturais necessários para 

que o leitor compreenda a imagem (PENN, 2002, p. 325). 
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Gemma Penn (2002), em seu artigo “Análise semiótica de imagens paradas”, 

traz o detalhamento do processo para uma análise bem sucedida, baseada nos elementos 

estudados por Roland Barthes. 

De acordo com os apontamentos de Penn, o primeiro passo trata-se da seleção. 

A etapa consiste em escolher as imagens e os conteúdos para a análise. Foi definido, 

portanto, que o objeto de análise vai se tratar das capas da revista Veja, no período 

março a maio de 2016, que citam ou trazem imagens de Dilma Rousseff.  

Na segunda etapa do processo, o semiólogo deve identificar os elementos do 

conteúdo selecionado. Para isso, podem ser elaboradas listas ou anotações sobre as 

imagens e textos presentes no objeto de análise, que será dividido em detalhes para 

maior aprofundamento no olhar do semiólogo. Resumidamente, essa fase consiste em 

uma catalogação dos materiais coletados. 

O terceiro lugar, Penn define como uma análise de níveis de significação mais 

altos. Nessa etapa, o objetivo é descobrir as conotações de cada elemento, as relações 

estabelecidas entre eles e qual é o conhecimento necessário para o leitor compreender a 

mensagem do material. É possível analisar aqui a tipografia utilizada nos textos, a 

sensação que as palavras provocam, os desenhos, as fotografias, angulações utilizadas, 

as formas, o plano de fundo e até as referências utilizadas para produzir o conjunto da 

imagem. Esse processo não é finito e pode ter incessantes desdobramentos.  

 
[...] é sempre possível descobrir uma nova maneira de ler uma imagem, ou um 

novo léxico, ou um sistema referente, para aplicar à imagem. Para fins práticos, 

contudo, o analista irá normalmente querer declarar a análise terminada a certa 

altura (PENN, 2002, p. 332). 
 

A apresentação dos resultados ficará a critério do semiólogo, quando sentir-se 

satisfeito com o significante final do estudo. O formato também pode ser apresentado de 

formas diversas, como tabelas ou discursos.  

 

 

Catalogação e análise dos elementos 

 

Capa 1: Um espetáculo 
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Na primeira capa do material de estudo coletado (edição 2467, de 02/03/2016), 

a Revista escolheu a frase “Operação Acarajé saiu muito mais caro” como manchete 

principal. Para ilustrar, foram utilizadas representações do marqueteiro do Partido dos 

Trabalhadores, João Santana, que ocupa espaço de maior destaque na capa, com uma 

espécie de caricatura dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. Os  

dois últimos estão sentados no colo do primeiro, criando a sensação de inferioridade e 

submissão. Além disso, eles também estão representados como marionetes de João 

Santana, reforçando ainda mais a ideia de que o marqueteiro atuou como um 

manipulador.  

O cenário de fundo por trás da representação das pessoas e o logotipo da 

revista expressam a sensação de espetáculo, com cortinas vermelhas em uma espécie de 

palco. A palavra “Veja” está escrita com a tipografia padrão da revista, com um estilo 

que se assemelham a um letreiro luminoso, também em vermelho. Inclusive, ao olhar 

atentamente para o logotipo, é possível perceber fios de eletricidade, como se estes 

estivessem ligando o letreiro.  

Nessa capa, a Revista Veja mostra um discurso de manipulação por parte do 

marqueteiro com Dilma e Lula. João Santana veste um paletó azul, com uma camisa 

branca e uma pequena gravata preta, no estilo borboleta, traje semelhante com os 

utilizados por mágicos ou outros artistas ligados ao entretenimento - como se ele 

estivesse apresentando um espetáculo. Lula e Dilma são quase duas crianças, com olhos 

arregalados. 

No subtítulo, Veja cita contas secretas de João Santana na Suíça, recebimento 

de dinheiro sujo e a campanhas dos ex-presidentes que ele organizou. O veículo de 

comunicação define o marqueteiro como um “hábil profissional da mentira e da 

manipulação” e ainda aposta na perda do mandato de Dilma e da credibilidade de Lula.  

 

Capa 2: O preto no branco 

 

Na segunda capa (edição 2468, de 09/03/2016), a imagem do ex-presidente 

Lula está em primeiro plano, com grande evidência. Nesse caso, a escolha foi por uma 

fotografia, levemente escurecida. A figura do ex-presidente ocupa o centro da capa, com 

outros homens que vestem terno e gravata. Na parte superior, a luz parece estar 

direcionada para Lula, que olha para o lado inferior direito, em direção a algo que está 
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fora do quadro e o leitor não pode saber o que é. A expressão facial permeia entre o 

desânimo, a preocupação e a tristeza. Os cabelos estão levemente desgrenhados. O 

fotógrafo escolheu registrar o momento em que os personagens não o notam.  

De certa forma, toda a construção da imagem feita pela Revista Veja remete a 

um flagrante, algo associado ao crime. Tanto os pixels visíveis, como se a foto tivesse 

sido esticada e aproximada, quanto a posição do ex-presidente reforçam essa ideia, já 

que ele parece estar com os braços para trás. O título principal e as quatro chamadas 

secundárias colaboram com essa construção. Dessa vez, a frase de maior destaque é 

“Lula e a lei’, que vem acompanhada com outras pequenas manchetes, sempre 

relacionadas ao ex-presidente ou ao Partido dos Trabalhadores. Na primeira delas, a 

Veja condena o ex-presidente por “debochar” da justiça depois de depor na Polícia 

Federal. A segunda está mais associada ao partido e o contexto de oposição entre o juíz 

federal Sérgio Moro, que conduz a Operação Lava Jato, com os petistas. O que a 

Revista expõe, nesse caso, é um dossiê contra o trabalho do juiz, que circula entre 

membros do partido. O adjetivo utilizado para classificar esse documento é “fajuto”, 

que significa algo de má qualidade, falso. A terceira chamada trata da delação premiada 

do ex-senador Delcídio do Amaral, qualificando-a como uma “bomba arrasa-quarteirão 

contra Dilma e Lula”. A quarta e última chamada da capa tem maior relação com o 

objetivo deste estudo, já que trata unicamente da ex-presidente Dilma Rousseff, 

principalmente no aspecto econômico. A ideia transmitida é que Dilma custou caro para 

o país. Mesmo que a frase esteja relacionada ao contexto econômico, o termo “Custo 

Dilma” chega próximo de uma ideia de objetificação, já que ela “custou” algo para o 

Brasil, como um produto. 

O logotipo está, dessa vez, em preto, na única parte branca da capa. Essa 

escolha de colocar “o preto no branco” pode estar associada a expressão conotativa da 

língua portuguesa, que remete ao esclarecimento, a verdade, o que está claro e 

documentado.  

 

Capa 3: A Jararaca 

 

A terceira capa (edição 2469 de 16/03/2016) do material de estudo utiliza o 

termo jararaca para qualificar o ex-presidente Lula, que é novamente o alvo da Revista 

Veja. Lula, que já tinha se comparado com uma jararaca dias antes da publicação desta 
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edição, é colocado agora com várias cobras na cabeça, como se elas formassem um 

cabelo. Algumas das cobras estão com a boca aberta, mostrando os dentes. A expressão 

de Lula na foto utilizada para fazer a montagem é a mesma: boca aberta, com dentes à 

mostra, em uma posição de ataque, testa e nariz franzidos.  

O título trazido pela capa é “O desespero da jararaca”, frase que é explicada no 

subtítulo “Com o governo Dilma derretendo sob a ameaça do impeachment, Lula sai 

atrás de apoio em Brasília, recorre ao Supremo Tribunal e termina acuado por um 

pedido de prisão preventiva”. As duas frases, se analisadas em um conjunto, deixam ao 

leitor a sensação que o ex-presidente tentou, de todas as formas possíveis, fugir de uma 

eventual prisão e, consequentemente, da lei. Além disso, a relação feita com o governo 

Dilma deixa nas entrelinhas certa dependência mútua entre ambas as partes - enquanto 

um está derretendo, o outro está desesperado e não conseguem se apoiar um no ombro 

do outro.  

 

Capa 4: Chamas 

 

Entre todo o material coletado, a capa “Dilma em liquidação” (edição 2473 de 

13/04/2016) carrega um dos maiores discursos de ódio. Logo à primeira vista, as 

chamas que cobrem toda a página alimentam esse discurso. Combinadas com a frase 

principal em destaque e os subtítulos “Superqueima de cargos. Corra! Últimos 

ministérios!”, a capa provoca no leitor o lado sensorial: é como se uma voz gritasse em 

um comercial de televisão sobre promoções de uma loja. Novamente, Dilma e seu 

governo são comparados a um produto, com um custo para o país. Alguns elementos 

gráficos confirmam essa ideia, como por exemplo, a tipografia utilizada e a inclinação 

da mesma, além do uso de amarelo, comum em anúncios comerciais, e do fogo.  

No canto inferior da página, a Revista deixou um recado para os deputados: 

segundo a Veja, só eles poderiam acabar com essa farra. Esse pequeno trecho da capa 

representa o quanto o veículo estava favorável ao impeachment de Dilma. A forma 

como isso é colocado parece estar tentando convencer os deputados que o caminho para 

o voto consciente é ser favorável ao afastamento da ex-presidente.  

Até as chamadas secundárias escolhidas para completarem a capa dessa edição 

estão associadas com dívidas e crise financeira no Brasil. No primeiro caso, Veja expõe 

o “Drama de Fittipaldi”, bicampeão de Fórmula 1, brasileiro e grande empresário. Ao 
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observar por um viés econômico, a vida do ex-automobilista parece estar bem resolvida 

mas, o que está na capa é o extremo oposto. Mesmo parecendo ser um caso de sucesso 

na carreira, Fittipaldi é encaixado na edição para ressaltar que a crise é para todos. 

Segundo essa edição da Veja, ele acumulou dívidas que totalizam 27 mil reais. O 

segundo caso é muito semelhante, já que mostra alternativas de empreendedores 

brasileiros e milionários no Vale do Silício. A escolha dos editores da Revista é, no 

mínimo, curiosa. Foi utilizado o termo “deixar o país”, para criar certo impacto. Além 

disso, combinar essas duas chamadas parece ter sido uma estratégia pensada unicamente 

para esse trabalho. 

 

Capa 5: Veja jogando cartas 

 

A quinta capa do material coletado (edição 2474, de 20/04/2016) é a simulação 

de um cartaz que foi arrancado. Dilma Rousseff ocupa grande parte da página, em sua 

fotografia oficial como presidente. O estrago na foto esconde uma parte do rosto de 

Dilma, quase todo o cabelo, um olho e uma pequena parte da boca, que sorri. No fundo, 

é possível notar que o cartaz foi colado em um lugar que parece ser de pedra ou 

cimento, com alguns danos bem visíveis, como arranhões. 

O jogo de cores dessa capa - cor do título, cores da faixa presidencial e o cinza 

de fundo - pode ser colocado como uma referência aos protestos que encheram as ruas 

do país com manifestantes vestidos de verde e amarelo, pedindo o afastamento da ex-

presidente. 

No título “Fora do baralho”, a Revista parece ter certeza da derrota de Dilma 

na votação do impeachment, que ainda não tinha sido realizada no momento da 

publicação desta edição. No subtítulo, existe uma tentativa de se explicar: “Com ou sem 

vitória na batalha do impeachment, Dilma já perdeu a batalha do poder. Seu governo 

esfacelou-se e a presidente, abandonada pelos aliados, não comanda mais o Brasil”. 

Mesmo assim,  afirmar que ela perdeu a batalha do poder e que não comanda mais o 

país é como atirar no escuro para a Revista. Além de deixar evidente a oposição ao 

governo Dilma, essa capa aposta em questões que não haviam sido decididas no 

momento da publicação. 

 

Capa 6: O adeus 
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Na sexta capa do material coletado (edição 2477 de 11/05/2016), a Revista 

Veja usa de uma expressão que se tornou popular no momento: “Tchau, querida. Tchau, 

querido”. A página carrega a representação de Dilma Rousseff, em primeiro plano, e do 

deputado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que está em 

segundo plano. Os dois parecem estar juntos, quase em uma fusão, mesmo que tenham 

posições políticas completamente opostas. Estão também na mesma posição e com 

expressões faciais muito semelhantes. 

Nas palavras, a cor escolhida foi o vermelho, com grande destaque para o título 

principal. Logo abaixo, a Veja insinua que o afastamento dos dos políticos pode ser uma 

grande reviravolta no contexto brasileiro, principalmente para “limpar” a vida pública.  

A chamada secundária, nesse caso, mostra novamente a relação do ex-

presidente Lula com a justiça. Uma nova acusação contra Lula  feita pelo procurador -

geral da República é o motivo para a Veja escolher o título “No topo da cadeia”. Mais 

uma vez, a Revista “prevê” algo que não aconteceu.  

 

Capa 7: O Lula quebrado 

 

Na última capa do período selecionado para análise (edição 2478 de 

18/05/2016), o assunto principal é o Partido dos Trabalhadores e seu maior 

representante, o  ex-presidente Lula.  

No topo da página, a Revista novamente insiste em acusar Lula e relacioná-lo 

com a justiça.  

A imagem da capa faz relação com todo o conteúdo, mostrando o ex-presidente 

como um busto histórico, uma escultura quebrada, desmoronando. Além de ter relação 

com o passado, como se o Lula tivesse ficado para trás, a Veja coloca ele destruído, 

com danos no mesmo lado da ex-presidente Dilma na capa anterior - “Fora do Baralho” 

(edição 2474, de 20/04/2016). O título principal é a principal justificativa para o uso 

desse recurso na imagem: “A ruína do PT”.  

Nesta capa, três pequenas chamadas acompanham o título. A primeira trata dos 

treze anos de governo, qualificando o período como um mar de corrupção. A segunda 

trata especificamente da ex-presidente Dilma, que, para a Veja, deixou um “país 

quebrado” para o seu sucessor. A última explica de forma mais polida os ajustes do 
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governo Temer, sem dar adjetivos para a gestão, sem previsões negativas e, muito 

menos objetificação do presidente.  

 

Considerações finais   

 

Mesmo que as influências da Revista Veja no processo de impeachment da ex-

presidente Dilma Rousseff não possam ser mensuradas, existe clara intervenção ou, ao 

menos uma tentativa, do veículo de defender interesses e opiniões. A Veja, com grande 

frequência, sobrepõe o jornalismo e o código de ética da profissão para defender 

princípios particulares. O questionamento que permeia depois de analisar um veículo 

como a Veja é se existe, na prática, uma linha que divide informação e linha editorial. 

Apesar de ser consolidada no Brasil, a Revista deixou de fazer jornalismo em essência 

para reforçar estereótipos, como é o caso da objetificação de Dilma, e ainda tentar 

exercer algum controle no meio político.  
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