
UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS NO PERÍODO  

ELEITORAL DE 2018 NA REVISTA VEJA:  

SENTIDOS EM DISPUTA 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Comunicação e Cultura Midiática da 
Universidade Paulista – UNIP, para obtenção do 
título de Mestre em Comunicação e Cultura 
Midiática. 

 

 

 

CRISTIANE FURLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2021 



CRISTIANE FURLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS NO PERÍODO  

ELEITORAL DE 2018 NA REVISTA VEJA:  

SENTIDOS EM DISPUTA 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Comunicação e Cultura Midiática da 
Universidade Paulista – UNIP, para obtenção do 
título de Mestre em Comunicação e Cultura 
Midiática. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Barbara Heller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRISTIANE FURLAN 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS NO PERÍODO  

ELEITORAL DE 2018 NA REVISTA VEJA:  

SENTIDOS EM DISPUTA 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Comunicação e Cultura Midiática da 

Universidade Paulista – UNIP, para obtenção do 

título de Mestre em Comunicação e Cultura 

Midiática. 

 

 

Aprovado em:  

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_______________________________________, ___/____/_______ 

Professora Dra. Barbara Heller 

Universidade Paulista - UNIP 

 

_______________________________________, ___/____/_______ 

Professor Dr. Paolo Demuru 

Universidade Paulista - UNIP 

 

_______________________________________, ___/____/_______ 

Professora Dra. Fernanda Nalon Sanglard 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC-MG 



DEDICATÓRIA 

 

Ao meu pai, Julio Furlan (In Memorian), que não pode ver a consolidação desse 

trabalho, mas sempre torceu pela realização dos meus sonhos. Sua lembrança me 

inspira. À minha mãe, Maria Madresilva Furlan, que me motivou incondicionalmente a 

estudar. Pais que me ensinaram a viver com amor, ética e determinação.  

Ao Renato Daneval Alves de Castro, grande amor e companheiro, que 

incentivou e apoiou em todos os momentos desse percurso com paciência e carinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço, em primeiro lugar, a Deus, pоr ser essencial еm minha vida, 

socorro presente em minhas angústias e luz no meu caminho. 

Na minha trajetória dentro do mestrado, recebi apoio de muitas pessoas. Por 

isso, gostaria de agradecer imensamente à minha orientadora, Profa. Dra. Barbara 

Heller pela contribuição humanamente singular na construção desse trabalho, e acima 

de tudo, pela confiança depositada em mim. 

Aos professores doutores, Paolo Demuru e Fernanda Nalon Sanglard que 

gentilmente aceitaram participar de minha banca na qualificação, na qual 

apresentaram contribuições que enriqueceram o presente trabalho. 

À Profa. Dra. Carla Longhi, por iniciar o desenvolvimento desse trabalho, 

pelas crescentes discussões em sala de aula e inestimável contribuição. 

A todos os professores do mestrado pelos ensinamentos compartilhados. 

À minha família, Julio Furlan (in memorian), Maria Furlan, Wesley Furlan e 

Renato Castro por todo apoio nos momentos difíceis, paciência e amor incondicional. 

Por tudo o que fizeram e sempre fazem por mim, estando ao meu lado em toda e 

qualquer situação. Amo imensamente vocês! 

Ao amigo, Anderson Benaglia, por todo incentivo, parceria, amizade e futuros 

projetos. Gratidão por compartilhar o caminho! 

Ao meu primo, Rafael Furlan, que sempre incentivou meus estudos 

acadêmicos. 

À Iva Oliveira, pela força, sugestões de leitura, experiências compartilhadas, 

conversas enriquecedoras, amizade que quero por toda a vida. 

Ao amigo, Alexandre Almeida, pelo incentivo, bom humor, conhecimento e 

experiência.  

À Michele Mota, amiga desde a graduação, obrigada pela motivação nos dias 

trabalhosos. 

Ao Felipe pelos momentos de debate ao longo das aulas e desenvolvimento 

de trabalhos. 

  A todos os colegas de curso que,  de  alguma  forma,  contribuíram  para  a 

superação  deste  desafio  e  especialmente  àqueles  que  estiveram  presentes  neste 

processo, trocando experiências e compartilhando conhecimentos.  



Aos colegas de profissão (ETEC Carolina Carinhato Sampaio, Senac e 

Damásio) pela motivação. 

Aos amigos e amigas que souberam entender meus momentos de ausência 

ao longo desses últimos anos. 

Aos   profissionais   da   secretaria   do   programa   de Pós-Graduação da 

UNIP, especialmente à Christina, que gentilmente dedicou seu tempo a me orientar 

todas as vezes de que necessitei. 

Agradeço, enfim, à CAPES/PROSUP pela bolsa concedida, à UNIP pela 

excelente qualidade e estrutura oferecida ao longo do curso e ao Programa de Pós-

graduação Strico Sensu em Comunicação que permitiram a realização desse 

importante desafio.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Talvez não tenhamos conseguido fazer o melhor, 

mas lutamos para que o melhor fosse feito. 
Não somos o que deveríamos ser,  

Não somos o que iremos ser, 
Mas, graças a Deus,  

Não somos o que éramos. 
Martin Luther King 



RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é compreender as estratégias discursivas construídas pela 

revista Veja durante as eleições presidenciais de 2018 que trouxe à tona um candidato 

de extrema-direita, Jair Messias Bolsonaro, cujas posições autoritárias remetiam aos 

anos do Regime Militar (1964-1985), vivenciados no Brasil no mesmo período em que 

a revista foi fundada. Considerando-se que desde 2013 criou-se forte polarização 

entre os partidos de esquerda e os de direita, procuramos verificar de que maneira e 

sob quais aspectos a revista Veja contribuiu na disputa entre a esquerda, 

representada por Luiz Inácio Lula da Silva e, posteriormente, assumida por Fernando 

Haddad; e Jair Messias Bolsonaro, representando a direita. Formadora de opinião 

para seu público leitor, composto majoritariamente por homens e mulheres da classe 

média, a revista Veja é uma publicação semanal da Editora Abril e considera-se a 

maior revista do Brasil, com 556 mil exemplares em circulação nos formatos impresso 

e digital. Sendo assim, foram selecionadas algumas capas e cartas ao leitor 

publicadas entre 15 de agosto a 31 de outubro de 2018, além da “edição documento” 

veiculada um dia após a eleição presidencial, a fim de analisar a posição da revista 

em relação à escolha do candidato vencedor. A partir dos estudos de Mikhail Bakhtin, 

teórico da Análise do Discurso, e dos conceitos de carnavalização e dialogismo, entre 

outros pudemos concluir ao final das análises das capas e das cartas ao leitor que a 

revista Veja, apesar de afirmar-se democrática, não se apresentou imparcial durante 

o período eleitoral, apoiando mais as posições partidárias identificadas à direita. 

 

Palavras-chave: Veja, análise do discurso, Bakhtin, esquerda, direita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this research is to understand the discursive strategies constructed by 

Veja magazine during the 2018 presidential elections that brought to light an extreme 

right-wing candidate, Jair Messias Bolsonaro, whose authoritarian positions referred 

to the years of the Military Regime (1964-1985), experienced in Brazil in the same 

period the magazine was founded. Considering that since 2013 there has been a 

strong polarization between left-wing and right-wing parties, we sought to verify how 

and under what aspects Veja magazine contributed to the dispute between the left-

wing, represented by Luiz Inácio Lula da Silva and later, assumed by Fernando 

Haddad; and Jair Messias Bolsonaro, representing the right-wing. An opinion maker 

for its readership, made up mostly of middle-class men and women, Veja magazine is 

a weekly publication by Editora Abril and is considered the largest magazine in Brazil, 

with 556 thousand copies in circulation in print and digital formats. Therefore, some 

covers and letters to the reader published between August 15 and October 31, 2018 

were selected, in addition to the "document edition" published one day after the 

presidential election, in order to analyze the magazine's position in relation to the 

choice of winning candidate. From the studies of Mikhail Bakhtin, theorist of Discourse 

Analysis, and the concepts of carnivalization and dialogism, among others, we could 

conclude at the end of the analysis of the covers and letters to the reader that Veja 

magazine, despite claiming to be democratic, is not it presented itself impartial during 

the electoral period, supporting more the party positions identified on the right-wing. 

 

Keywords: Veja, discourse analysis, Bakhtin, left-wing, right-wing. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A presente pesquisa visa investigar a polarização entre os atores de esquerda 

e direita nas eleições presidenciais de 2018, por meio da revista Veja. Sabe-se que, 

especificamente, essa corrida presidencial foi considerada singular sob vários 

aspectos, já que pela primeira vez, em âmbito nacional, um candidato foi esfaqueado 

durante a campanha, enquanto aquele que seria seu maior oponente, acusado de 

corrupção, foi preso e substituído por outro presidenciável. Tais fatos repercutiram na 

mídia impressa, digital e televisiva e ajudaram a consolidar a polarização entre direita 

e esquerda, que desde a eleição de 2014 já se encontrava bastante acirrada. 

Com base nesse cenário político, buscamos analisar o período eleitoral de 

2018, a partir das capas e editoriais (carta ao leitor) da revista Veja, publicadas entre 

15 de agosto a 31 de outubro de 2018, totalizando 13 edições. A escolha de tal período 

se deve ao cumprimento do Calendário Eleitoral disponibilizado pelo Tribunal Superior 

Eleitoral que determina ser este [15 de agosto] o “último dia para os partidos políticos 

e as coligações apresentarem no Tribunal Superior Eleitoral, até às 19 horas, o 

requerimento de registro de candidatos a presidente e a vice-presidente da 

República”1, conforme a Lei n. 9.504 de 1997 em seu artigo 11. 

Sendo assim, em 15 de agosto os partidos documentaram quem seriam seus 

representantes para a corrida eleitoral, que só foi encerrada no dia 28 de outubro, por 

meio de eleição em segundo turno. Ademais, achamos importante abordar também a 

edição imediatamente seguinte à escolha do presidente, publicada em 31 de outubro, 

a fim de analisar a posição da revista em relação à escolha do presidente eleito. 

O objetivo geral desta pesquisa é compreender se e como a revista Veja 

ajudou a promover a polarização entre direita e esquerda no período eleitoral de 2018. 

Dessa maneira, os objetivos específicos visaram: 

 analisar por meio de capas e editoriais da revista Veja a representação 

dada aos sujeitos políticos durante a campanha eleitoral à presidência do 

Brasil em 2018; 

 identificar os efeitos de sentidos produzidos pela revista, ressaltando seu 

posicionamento político em relação aos presidenciáveis, principalmente, os 

                                            
1 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm. Acesso em: 17 dez. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm
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representantes da esquerda e da direita que disputaram a eleição em segundo 

turno. 

 investigar as estratégias discursivas adotadas pela revista Veja a fim de 

persuadir seu leitor, por meio da linguagem verbal e não-verbal, a partir dos 

estudos bakthinianos. 

Para tanto, utilizamos a abordagem teórica e analítica do Círculo de Bakhtin, 

grupo de intelectuais que propôs que a interação ocorre por meio de relações 

dialógicas. Segundo Bakhtin (2011, p. 323), “as relações dialógicas são relações 

(semânticas) entre toda espécie de enunciados na comunicação discursiva”, ou seja, 

“as relações dialógicas pressupõem linguagem”. Para o autor “dois enunciados, 

quaisquer que sejam, se confrontados em um plano de sentido (não como objetos e 

não como exemplos linguísticos), acabam em relação dialógica”.  

É importante destacar que não descartamos as contribuições de outros 

estudiosos vinculados à Análise do Discurso, como Eni Orlandi e comentadores das 

obras bakhtinianas, como José Luiz Fiorin e Beth Brait, entre outros. 

Nesse sentido, ao tratarmos dos acontecimentos políticos do presente, faz-se 

necessário compreender alguns fatos que marcaram o passado e que ajudaram a 

promover certos posicionamentos da revista em seus primeiros anos até a atualidade. 

Como exemplo, citaremos o período de governo militar, que após o golpe de Estado 

ocorrido em 31 de março de 1964, derrubou o presidente João Goulart2 e promoveu 

a ascensão do regime autoritário militar (direita) até 19853. 

Tal governo passou a decretar Atos Institucionais naquele período, como o      

AI-2, Art. 18, publicado em 15 de julho de 1965, sob o qual foram “extintos os atuais 

Partidos Políticos e cancelados os respectivos registros”. Sendo assim, o cenário 

político passou a ser organizado por meio do bipartidarismo: Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB), partido que lutava pela redemocratização, e a Aliança Renovadora 

Nacional (ARENA), partido do governo.  

Segundo Schmitt (2005, p. 36-37), “durante a vigência do sistema bipartidário 

as eleições para o Congresso Nacional realizaram-se sempre no dia 15 de novembro 

                                            
2 Segundo Darcy Ribeiro “O governo Jango não caiu, foi derrubado. E assim sucedeu porque ele era 
uma ameaça inadmissível para a direita e inaceitável para os norte-americanos. Daí a contrarrevolução 
preventiva, feita contra a reforma agrária e contra o controle do capital estrangeiro (1981, p. 353). 
3 O Brasil durante 21 anos viveu sob o comando de cinco generais: Castelo Branco, Costa e Silva, 
Médici, Geisel e Figueiredo. 
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(o feriado da Proclamação da República)”. Além disso, “com a eliminação das eleições 

diretas para cargos executivos (presidente e governadores), o calendário eleitoral 

previa apenas a realização dos pleitos legislativos (senadores e deputados)”.  

Outro decreto que destacamos foi o Ato Institucional n. 5, instaurado em 13 

de dezembro de 1968, que estabeleceu, entre outros aspectos, a censura estatal e o 

fechamento do Congresso, permitindo ao presidente cassar mandatos e criar leis. 

Segundo Cotrim (2005, p. 261): 

 

[...] o poder ditatorial e a violência repressiva contra as oposições foram ainda 
maiores. Os direitos fundamentais dos cidadãos foram suspensos. Qualquer 
um que se opusesse ao governo podia ser preso. Nas escolas, nas fábricas, 
nos teatros, na imprensa sentia-se a “mão de ferro” do autoritarismo. 
 

Em meio a esse cenário de incertezas, a revista Veja, lançada apenas 3 (três) 

meses antes do AI-5, procurava driblar a censura e desempenhar seu papel enquanto 

fonte de informação. Para Orlandi (2007, p. 114-115), “o gesto de ler adquiriu um 

sentido histórico muito particular nesse momento” já que possibilitava ao leitor 

entender o cenário político da época. Contudo, as informações eram censuradas pelo 

governo. Como sinal de resistência, alguns editores passaram a deixar os espaços 

reservados para elas em branco. O leitor assíduo, acostumado com a estrutura da 

revista, percebia os “vazios” deixados pelos editores. Entretanto, “isso também foi 

proibido”, o que resultou na inserção de receitas, poemas, figuras de anjos, entre 

outros elementos, que possibilitaram resistir ao período de censura. 

Conforme Orlandi (2007, p. 85): 

 

A censura joga com o poder-dizer impondo um certo silêncio. Entretanto, 
como o silêncio significa em si, à “retórica da opressão” – que se exerce pelo 
silenciamento de certos sentidos – responde a “retórica da resistência”, 
fazendo esse silêncio significar de outros modos. 

 

Outro ponto relevante nesse período foi o autoritarismo imposto pelos 

governos militares que controlavam os setores por meio da criação de leis e decretos. 

Como outro exemplo, citamos, a Lei 5.536/68, que censurava obras teatrais e 

cinematográficas, além de criar o Conselho Superior de Censura; e o Decreto 

1.077/70 que promulgou a censura em textos escritos, como segue: “Art. 1º - Não 

serão toleradas as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons 

costumes quaisquer que sejam os meios de comunicação”. Entretanto, em meio à 
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censura imposta, além da perda dos direitos de manifestações públicas, várias formas 

de resistências eclodiram: 

 

 movimentos artísticos como o Teatro de Arena e o Teatro do Oprimido; 

 movimentos na classe operária e sindical com influência de grupos de 

esquerda;  

 movimentos estudantis que receberam apoio da classe média, já que essa 

estava desiludida com o regime militar, passando a apoiar os estudantes 

contra a política econômica vigente, o arrocho salarial e sobretudo a ditadura, 

repressão e censura. Além disso, o movimento contou com a participação de 

escritores, intelectuais e artistas como: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico 

Buarque, Geraldo Vandré, entre outros, que por meio de festivais de música 

promoviam canções de protesto, como a música “Pra não dizer que não falei 

das flores”, composta por Vandré e que se tornou um hino contra a ditadura. 

 

Destaca-se, no entanto, que esses eventos não ocorriam apenas no Brasil.  

Outros países como França e Portugal, em 1968, vivenciavam repressões parecidas, 

visto que a população insatisfeita com os governos vigentes em seus países também 

realizava manifestações nas ruas.  

Importante ressaltar que as ruas da França, em maio de 1968, às vésperas 

da Conferência de Paz, em Paris, foram tomadas por uma onda de protestos que teve 

início com o movimento estudantil, conforme explica Roberto Sander: 

 

[...] os estudantes da Sorbonne queriam transformar a mais tradicional 
instituição de ensino francesa, com oito séculos de história, em Universidade 
Autônoma e Popular, ou ‘Universidade Crítica’, na qual qualquer cidadão 
poderia entrar e dizer o que quisesse. (2018, s/n.) 

 

Sob o lema “é proibido proibir”, o movimento questionava os valores da “velha 

sociedade”. Sander (2018, s/n) afirma que “ao longo do mês, os protestos foram 

crescendo [...] ganhando várias adesões e culminando com uma greve geral que 

envolveu dez milhões de trabalhadores”. Além disso, “o engajamento ganhou uma 

dimensão tal que passou a ser exigida a renúncia do presidente Charles de Gaulle”, 

que ocorreria em 1969. 
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Os portugueses, por sua vez, impactados pelas ações que aconteciam na 

França e insatisfeitos com a ditadura salazarista4 passaram a protestar nas ruas de 

Portugal, e em 1974 conseguiram destituir o poder vigente com a chamada Revolução 

de Abril ou Revolução dos Cravos. 

 Já no Brasil, em 1978 ocorreu o fim do bipartidarismo, com a extinção do 

MDB e ARENA que lideraram as correntes políticas desde a instituição do AI-2. 

Começava-se assim um novo episódio na política brasileira, visto que ao instituir 

novamente o pluripartidarismo, partidos como: PMDB (no lugar do MDB), PT, PDT, 

PP, PTB, entre outros, foram criados para disputar a eleição seguinte. Logo, posições 

partidárias, algumas mais identificadas à direita, outras mais identificadas à esquerda, 

enquanto outras permaneciam no centro, passaram a ser difundidas no meio social.  

Com efeito, a mídia impressa tinha como tarefa a cobertura dos 

acontecimentos, apesar de todas as restrições e perseguições a quem se opunha ao 

regime, uma vez que o período ditatorial ainda vigorava. 

Dessa maneira, o que nos motivou na escolha do corpus de Veja é que seu 

jornalismo esteve presente tanto nos anos em que a direta, por meio do regime militar, 

ditava as leis; quanto no início dos movimentos sindicais, organizados pela esquerda. 

Em 2013 se deparou novamente com manifestações públicas expressivas em boa 

parte do país, cujas consequências, entre outros fatores, se fizeram sentir nas 

eleições de 2018, ano em que a revista semanal completou 50 anos.  

 

São cinco décadas em defesa de três princípios inabaláveis: a democracia, a 
livre-iniciativa e a justiça social. São cinco décadas oferecendo jornalismo de 
qualidade, com informações exclusivas, furos de reportagem e análises 
densas. Cinco décadas fiscalizando o poder – qualquer poder. E hoje, mais 
do que nunca, a revista é um porto seguro contra a infestação das fake-news. 
(MIDIA KIT, 2019).  

 

Note-se que a revista se apresenta com o objetivo prioritário de manter a 

população informada, reafirmando continuamente seu papel jornalístico; “ela se 

consolidou através da segurança com que disseca alguns dos momentos mais 

                                            
4 “[...] António de Oliveira Salazar assumiu, em 1932, a presidência do Conselho de Ministros e, a partir 
de então, conduziu a vida política do país como chefe do governo até 1968. (Nesse ano, sofreu um 
derrame cerebral [após cair de uma cadeira], sendo substituído no governo por Marcelo Caetano, ex-
ministro das Colônias Portuguesas). Salazar implantou uma ditadura autoritária, tendo como base 
jurídica a Constituição de 1933. Acabou com a atividade dos diversos partidos políticos portugueses 
existentes, instituindo a União Nacional como partido único. O movimento dos trabalhadores foi 
severamente controlado pelo Estado. A democratização política de Portugal desenvolveu-se somente 
após a morte de Salazar, em 1970.” (COTRIM, 2005, p. 442). 
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tumultuados, confusos e caóticos da vida nacional” (VEJA, EDIÇÃO ESPECIAL 37, 

14 set. 1988, p. 9).  

No mercado há mais de cinco décadas, Veja considera-se a maior entre as 

semanais de informação do Brasil e a segunda maior do mundo, apresentando 

números significativos junto ao público leitor de 556 mil exemplares em circulação no 

impresso e no digital (MIDIA KIT, 2020). A revista ainda afirma que “os leitores de Veja 

buscam conteúdo de qualidade, são formadores de opinião e grandes consumidores 

em diversos segmentos”. Ressalte-se que, dentre seus leitores, 88% pertencem às 

classes AB; 65% possuem de 40 a 69 anos; 55% são homens, enquanto 41% são 

mulheres (MIDIA KIT, 2019). 

Para validar a relevância deste estudo, pesquisamos o tema das Eleições 

2018 em algumas bases de dados nacionais, entre os anos de 2015 e 2020. Usando 

como chave de busca as palavras “Eleição 2018”; “Bolsonaro”; “Veja”, na Biblioteca 

Virtual de teses e dissertações (BDTD), no Repositórios Institucionais em Ciências da 

Comunicação (Reposcom), em periódicos bem qualificados pela Capes; em anais de 

evento como o Intercom; e finalmente no sistema EBSCO, encontrou-se apenas um 

artigo intitulado “Disputas discursivas, legitimação e desinformação: o caso Veja x 

Bolsonaro nas eleições brasileiras de 2018”, de Raquel da Cunha Recuero, 

sustentada pela seguinte pergunta de análise: “Como ocorreram as disputas 

discursivas das narrativas anti e pró Bolsonaro no caso da matéria da revista Veja no 

Twitter?”.  

Sabemos que a internet, principalmente as redes sociais, impulsionaram a 

candidatura de Bolsonaro e já foram bastante analisadas, contudo, há lacuna 

acadêmica sobre o impacto da mídia impressa. Logo, um novo estudo sobre o papel 

dessa revista poderá contribuir para o campo da comunicação, a partir dos seguintes 

questionamentos: Como a revista Veja contribuiu para a polarização entre os 

atores/sujeitos de direita e esquerda nas eleições presidenciais de 2018? Houve 

imparcialidade em seu discurso? Quais os efeitos de sentido produzidos em suas 

capas e editoriais? 

Dessa maneira, a pesquisa estrutura-se em capítulos que apresentam 

discussões sobre comunicação, mídia impressa, política, discurso e polarização.  

No primeiro capítulo apresentamos um panorama cronológico sobre a 

constituição de Veja, destacando seu posicionamento a respeito de alguns atores 

políticos que mais representam a direta e/ou esquerda. 
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Embora nosso estudo seja realizado a partir da revista impressa, utilizamos o 

formato digital, idêntico às edições em papel e disponibilizado pela Veja Acervo Digital, 

condição que nos proporcionou contato com todas as edições desde o lançamento da 

revista. 

Dessa maneira, o embasamento desta pesquisa foi realizado por meio das 

capas e editoriais que rememoram sua trajetória desde o período da ditadura, assim 

como seu posicionamento sobre questões políticas eleitorais, já que em alguns 

momentos se faz explícito e em outros implícito por meio do discurso verbal e não-

verbal. Além disso, destacaremos alguns fatos relevantes que marcaram o retorno da 

política de extrema-direita no país, após mais de três décadas da consolidação do 

processo de redemocratização, por meio da Constituição Federal de 1988.  

Já no segundo capítulo abordaremos como a mídia teve papel decisivo na 

desconstrução do presidenciável Lula, representante do Partido dos Trabalhadores, 

que às vésperas de sua candidatura foi preso e substituído por outro candidato. Tal 

desconstrução já estava sendo alicerçada há muito tempo, porém, com o prenúncio 

de uma possível ascensão da esquerda ao poder, pode-se observar que a mídia 

investiu não só na polarização entre direita e esquerda, como também na memória do 

leitor, passando a manipular informações contra a esquerda, por meio de estratégias 

discursivas. Segundo o Dicionário de Análise do Discurso: 

 

O discurso não adquire sentido a não ser no interior de um universo de outros 
discursos, através do qual ele deve abrir um caminho. Para interpretar o 
menor enunciado, é preciso colocá-lo em relação com todos os tipos de 
outros, que se comentam, parodiam, citam... (2014, p. 172). 
 

 

Nesse sentido, analisaremos algumas capas e editoriais (carta ao leitor) que 

remetem às estratégias persuasivas de comunicação, como a carnavalização, 

utilizadas pela revista para ridicularizar um candidato que tinha grande potencial de 

vitória, mas contrário à posição da revista. Tal escolha de discurso verbal e não verbal 

já mostra a parcialidade da Veja às vésperas da eleição. 

Destarte, no terceiro capítulo, analisaremos capas e seus respectivos 

editoriais (carta ao leitor) durante a corrida presidencial, ressaltando os atores políticos 

oficiais que ganharam visibilidade, além dos efeitos de sentido promovidos por meio 

de estratégias verbo-visuais que ressaltam a polarização entre direita e esquerda. 
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Assim, os três capítulos mencionados estão intrinsecamente ligados, já que 

apresentam discussões sobre comunicação, mídia impressa, política e discurso a fim 

de compreender o contexto das eleições presidenciais em 2018 e sua contribuição 

para a polarização dos atores de direita e de esquerda. Para tanto, levaremos em 

consideração a abordagem metodológica sobre comunicação e mídia impressa a 

partir dos estudos de John B. Thompson (2011) e Manuel Castells (2019), enquanto 

o entendimento sobre os conceitos de política pauta-se nos estudos de Norberto 

Bobbio (1995; 1998; 2004). As discussões acerca do discurso norteiam-se nos 

estudos de Mikhail Bakhtin (1999; 2011), de Eni P. Orlandi (2012), de Beth Brait (2006; 

2009; 2012), e de José Luiz Fiorin (2016; 2018). 
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CAPÍTULO 1. ESQUERDA E DIREITA SOB A PERSPECTIVA DE VEJA 
 

Um dos aspectos que marcaram o cenário eleitoral brasileiro de 2018 foi a 

consolidação da polarização entre esquerda e direita a partir de alguns 

acontecimentos que marcaram 2013, como descreveremos melhor ao longo desse 

capítulo. Para isso é importante entendermos que: 

 

O fenômeno da polarização não deve ser confundido com o simples debate 
de posições contrárias, mesmo veemente. Na polarização não há debate, ou 
esta deriva para a desconexão e para a violência simbólica – que pode, 

conforme as circunstâncias, chegar à violência física. [...] Nas situações 

polarizadoras, o Outro, definido no polo oposto, é visto exclusivamente pela 
característica que o faz se classificar como diferente. Reduzido a essa 
dimensão única, todos os indicadores que comporiam um espaço de 
pluralidade e permitiriam interações são apagados. O único vínculo entre os 
polos passa a ser o eixo da diferença excludente.  (BRAGA, 2020, p. 25) 

 

Braga ainda define a polarização como “a convivência forçada de 

adversários”. (2020, p. 27). Nesse sentido, pretendemos contextualizar o papel que a 

revista Veja teve no campo político-eleitoral, compreendendo como foram retratados 

os representantes dos partidos de esquerda e direita pela revista no período pré-

eleitoral. É importante ressaltar que muitos partidos transitam entre direita e esquerda 

a fim de criar coligações partidárias, contudo um dos partidos que será destacado 

neste trabalho, o PT, sempre representou a esquerda desde sua concepção5. 

Sendo assim, apresentaremos neste capítulo uma breve reconstituição 

histórica desse acirramento político e ideológico, que pretende mostrar o percurso 

editorial de Veja, a partir de recortes que nos permitam entender como a revista 

constrói seu discurso ideológico e passa a informar ideologicamente seu leitor a 

respeito dos representantes da esquerda e direita. 

 

1.1 Breve histórico da revista VEJA 
 

 
Ao ser publicada pela primeira vez, no dia 11 de setembro de 1968 (durante 

a ditadura militar no Brasil que perdurou de 1964 a 1985) a revista VEJA já 

apresentava seu propósito, por meio do seu primeiro editorial6”: 

                                            
5 O PT “foi oficializado partido político em 10 de fevereiro de 1980, pelo Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral”. Disponível em: <https://pt.org.br/nossa-historia/>. Acesso em: 13 mar. 2021. 
6 Destacamos que ao longo dos anos o editorial de Veja recebeu duas titulações “Carta do Editor” 
(quando constava a assinatura que seu editor/fundador) e “Carta ao Leitor” (quando o editor 
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O Brasil não pode ser o velho arquipélago separado pela distância, o espaço 
geográfico, a ignorância, os preconceitos e os regionalismos: precisa de 
informação rápida e objetiva a fim de escolher rumos novos. Precisa saber o 
que está acontecendo nas fronteiras da ciência, da tecnologia e da arte no 
mundo inteiro. Precisa acompanhar o extraordinário desenvolvimento dos 
negócios, da educação, do esporte, da religião. Precisa, enfim, estar bem-
informado. E este é o objetivo de VEJA. (EDIÇÃO 1, 11 set. 1968, p. 21) 

 

Fundada por Victor Civita (pai) e Roberto Civita (filho), Veja revolucionou o 

âmbito das revistas semanais no Brasil a partir do planejamento estratégico em formar 

e contratar profissionais na área7: 

 

Agora nasce Veja. Para fazê-la, selecionamos 100 entre 1800 candidatos 
universitários de todos os Estados e realizamos um inédito Curso Intensivo 
de Jornalismo. Ao término do Curso, com cinquenta desses moços e outros 
tantos jovens “veteranos”, formamos a maior equipe redacional já reunida por 
uma revista brasileira. Enviamos editores e redatores para o exterior a fim de 
observar as principais revistas congêneres em ação. Abrimos ou ampliamos 
escritórios regionais em todas as grandes cidades do País e montamos uma 
complexa rede de telecomunicações para mantê-los em contato constante 
com a redação em São Paulo. (VEJA, EDIÇÃO 1, 11 set. 1968, p. 20 e 21) 

 

Antes disso, Victor Civita (1907 – 1990), filho de italianos, vivendo a partir dos 

dois anos em Milão, na Itália:  

 
[...] cursava o Instituto Técnico de Estudos Comerciais e trabalhava na oficina 
do pai. Não ia muito bem nos estudos, mas saia-se muito bem na retífica de 
motores – acumulando um conhecimento que depois se mostraria útil quando 
lançou, décadas depois, a revista QUATRO RODAS. (VEJA, EDIÇÃO 1145, 
29 ago. 1990, p. 78) 

 

Conheceu a América aos 20 anos, quando seu pai lhe deu “um talão de 

cheques, uma passagem de navio para os Estados Unidos e a ordem: ‘Vire-se’.” 

Durante esse tempo “perambulou por 27 cidades durante quase um ano, empregando-

se como operário em fábricas, participando de seminários, frequentando óperas e 

conversando com todo tipo de pessoas” (VEJA, EDIÇÃO 1145, 29 ago. 1990, p. 78). 

Retornou a Milão, conheceu Sylvana Alcorso, com quem se casou e teve dois filhos 

                                            
chefe/diretor de redação era o responsável). Destacamos a importância deste gênero textual, pois ele 
reflete o posicionamento e os valores defendidos pela instituição, por isso o nosso objetivo em analisá-
lo. 
7 Em entrevista, posteriormente, Roberto Civita afirmou “Tive a ideia de selecionar pessoas e treiná-las 
em um curso. Escrevi um anúncio que foi publicado em algumas de nossas revistas. O texto descrevia 
o tipo de jornalista que procurávamos naquele momento e que procuramos até hoje: ‘Procuramos 
homens e mulheres inteligentes e insatisfeitos, que leiam muito, sempre perguntem ‘por que’ e queiram 
colaborar na construção do Brasil de amanhã’. Recebemos milhares de currículos”. (VEJA, EDIÇÃO 
2324, p. 100). 
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Roberto Civita8 (1936 – 2013) e Richard Civita (1939). A escolha de viver no Brasil, 

em especial em São Paulo, onde criaram a Editora Abril em 1950, foi inusitada: 

 

Durante a II Guerra, o irmão mais velho de meu pai, César Civita, 
estabeleceu-se em Buenos Aires, onde montou a Editora Abril, em 1949, ele 
propôs a VC [Victor Civita], como meu pai seria sempre chamado, que fizesse 
uma editora no Brasil. VC ficou espantado com a sugestão e a princípio 
descartou a ideia. Mas, pela insistência de César, acabou vindo conhecer o 
país. Teve uma má impressão do Rio de Janeiro e resolveu vir ver como era 
São Paulo. ‘Não perca seu tempo’, foi o que ouviu, ‘Aquilo é uma província. 
Não tem gráfica, não tem revista, não tem jornalista, não tem nada’. Mas ele 
veio. São Paulo tinha 2 milhões de habitantes, uma grande parte descendente 
de italianos. Meu pai ficou encantado. Foi um caso de amor à primeira vista. 
Minha mãe, meu irmão e eu estávamos em Nova York. Um dia, voltando da 
escola, a encontramos sentada na entrada do nosso apartamento na Rua 86, 
a meio quarteirão do Central Park. Estava com uma carta manuscrita na mão 
e em estado de choque. E ela nos disse “vostro padre è impazzitto”, seu pai 
enlouqueceu. “Ele está falando nesta carta que vamos viver no Brasil e que 
eu devo vender o apartamento, chamar uma empresa de mudança, 
encaixotar tudo, comprar um carro para usarmos lá...” Chegamos no carnaval 
de 1950. Naquele mesmo ano, VC fundou a Editora Abril e lançou a revista 
O PATO DONALD9. (VEJA, EDIÇÃO N. 2324, 05 jul. 2013, p. 96). 
 

  

É importante destacar que, em 1959, Victor Civita convidou o jornalista 

genovês, Mino Carta, para ser o diretor de redação, mas ele dirigiu primeiramente a 

revista Quatro Rodas, e trocou a Editora Abril pelo grupo Estado em 1964. Em janeiro 

de 1968, novamente sob o convite de Victor Civita, Mino Carta retornava à revista com 

o objetivo de lançar a revista Veja, conforme descreve Almeida (2009, p. 24-27). 

Logo, a Editora Abril consolidava sua posição no mercado por meio de Veja, 

uma vez que esta tinha como visão “ser a grande revista semanal de informação de 

todos os brasileiros” (VEJA, EDIÇÃO 1, 11 set. 1968). Porém, para chegar às mãos 

de “todos os brasileiros” era necessária uma força tarefa muito grande, já que a 

logística de entregas no país ainda era muito escassa. Contudo, segundo a revista 

“nunca na história da imprensa brasileira uma publicação foi comprada por tanta gente 

em tão pouco tempo” e ainda enfatiza: “Os 700 mil exemplares da tiragem inaugural 

– mais de 200.000 quilos – tinham que estar em 10 mil bancas do País entre segunda 

                                            
8 Roberto Civita, também conhecido como RC foi editor e diretor presidente da Editora Abril. “Depois 
de estagiar na empresa Time, e fazer cursos de pós-graduação em Sociologia na Universidade de 
Columbia, voltou ao Brasil e ingressou, em fins de 1958, na Abril. [...] Foi também o primeiro diretor de 
Redação da revista Realidade que, mesmo depois de extinta, é ainda hoje um marco de Jornalismo 
combativo e investigativo para a história da imprensa brasileira”. In: VIEIRA, Geraldinho. Complexo de 
Clark Kent: são super-homens os jornalistas? São Paulo: Summus Editorial, 1999. Disponível em: 
<https://bit.ly/3dsluiY>. Acesso em: 10 jun. 2020. 
9 Declaração de Roberto Civita. 
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e terça-feira. Mobilizando aviões, ônibus, trens e uma frota de 27 caminhões.” (VEJA, 

EDIÇÃO  2, 18 set. 1968, p. 21). 

Todavia, seus primeiros anos não foram fáceis, uma vez que foi lançada três 

meses antes de ser decretado o Ato Institucional n. 5, que por meio do Art. 5º 

suspendiam-se os direitos políticos, amparado pelos incisos: III que proibiam as 

atividades ou manifestações sobre assuntos de natureza política, e IV que aplicavam 

medidas de segurança, sob a alínea “a” de liberdade vigiada. Logo, por meio do AI-5 

os órgãos de imprensa conheceram a face ditatorial do governo, conforme descrito 

em seu editorial: 

 

Havia durante a ditadura dois tipos de censura a atazanar a imprensa 
brasileira. O primeiro consistia num comunicado às redações, sob a forma de 
um bilhete ou um telefonema, de que estava proibido tal ou qual assunto. Era 
a censura branca [...] O segundo era a censura prévia oficial, exercida seja 
na própria redação, por um censor nela instalado, seja por meio do envio das 
matérias ao órgão policial ou militar designado, antes de serem baixadas às 
oficinas. A censura por telefonemas ou bilhetinhos atingia virtualmente a 
totalidade da imprensa e resultava por vezes na ironia de informar os 
jornalistas de assunto de que não tinham conhecimento. (VEJA, EDIÇÃO 
2601, 26 set. 2018, p. 61) 

 

O censor era um indivíduo designado pelo governo a fim de examinar o 

conteúdo que seria publicado. Segundo Almeida (2008, p. 83), “censura e repressão 

tornaram-se institucionalizadas pelo regime militar, promovendo toda sorte de 

perseguição àqueles que abertamente o criticassem ou que pudessem vir a criticá-lo”. 

Em diversos momentos a censura foi instalada nas redações de Veja, que viu inclusive 

edições inteiras serem confiscadas das bancas de jornais. Contudo, ao celebrar 10 

anos, ainda sob o olhar do governo autoritário, Veja recordava por meio de seu 

editorial que “nasceu praticamente junto com o AI-5, com ele sofreu, apesar dele 

floresceu e a ele, finalmente sobreviverá”. (VEJA, EDIÇÃO 523, 13 set. 1978, p. 18). 

Nesse mesmo editorial, exprimiu que: “Em momentos como estes, expor com 

clareza as próprias posições torna-se tarefa de crescente premência. É necessário 

deixar explícito o que pode estar apenas implícito” (VEJA, EDIÇÃO 523, 13 set. 1978, 

p. 18), ou seja, a revista queria deixar claro ao seu leitor sua posição, por isso, 

prosseguiu reafirmando seus princípios: 

 

Para começar, queremos afirmar que nos consideramos liberais. Muito se tem 
discutido, com variados graus de sofisticação, sobre se estas velhas e 
tradicionais definições ainda são válidas. Para nós são. E ser liberal, para 
nós, é querer o progresso com ordem, a mudança pela evolução, e a 
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manutenção da liberdade e da iniciativa individuais como pedra angular do 
funcionamento da sociedade. Acreditamos, assim, no capitalismo 
democrático e estamos convencidos de que a livre iniciativa é o meio mais 
eficiente para se promover o progresso social.  
[...] Nossa convicção é de que a democracia é a forma mais justa de conciliar 
a escassez de recursos com a multiplicidade de reinvindicações. (VEJA, 
EDIÇÃO 523, 13 set. 1978, p. 18-19, grifo nosso). 

   

A partir do excerto acima, destacamos trechos no qual a revista Veja expõe 

sua posição favorável ao liberalismo tradicional. Ressalte-se que o termo “liberalismo” 

foi formulado pelo escocês Adam Smith no século XVIII, preconizando a “liberdade 

individual no campo econômico e social”. Para ele, “o homem é sempre impulsionado 

por um interesse pessoal, egoísta, sequer pensando na sociedade”. Dessa maneira, 

tal “preocupação consigo próprio, afirma, conduz o indivíduo, de modo natural a 

preferir a modalidade do investimento capaz de beneficiar a sociedade, pois o que é 

vantajoso para ela também o será para ele, que dela faz parte”. Logo, “estabelece-se, 

dessa maneira, uma identificação entre o interesse pessoal e o da sociedade”. 

(AZEVEDO, 2018, p. 280). 

Destacamos que:  

 

[...] o liberalismo é um conjunto de ideias que surgiu na Europa iluminista 
durante o século XVIII em um contexto de crítica ao poder absolutista dos reis 
e do papel do Estado como agente controlador da economia. As revoluções 
europeias difundiram no Ocidente os ideais de liberdade e igualdade e 
instituíram a divisão de poderes, o pacto social entre população e governo, 
além da proteção à propriedade privada e da garantia de livre-iniciativa. 
Influenciadas por essas ideias, as colônias europeias na América passaram 
a reivindicar sua liberdade política e econômica. Assim, ao longo do século 
XIX, ao declarar suas independências, as nações latino-americanas se 
estruturaram com base no liberalismo. 
Politicamente, contudo, o liberalismo desenvolvido no Brasil e nos países 
vizinhos manteve um grupo restrito nas esferas de poder, excluindo da 
política formal a grande maioria da população, composta de pobres, negros, 
indígenas e mulheres. Na esfera econômica, os liberais defendiam a não 
interferência do Estado nos negócios e nos lucros privados, mas, ao mesmo 
tempo, o estímulo a esses grandes capitais. Assim, o Estado deveria manter 
a segurança das fronteiras, garantir a ordem social, proteger a propriedade 
privada, resolver conflitos de interesse e intervir em socorro de determinados 
grupos sociais em momentos de vulnerabilidade econômica e social. 
Exercendo esse papel, o Estado brasileiro mediou diversos conflitos entre 
escravocratas e abolicionistas, elites agrárias tradicionais e elites urbanas 
modernas, industriais e operários. (SOUZA; VAZ, 2020, p. 72) 

 

No liberalismo clássico, busca-se “produzir apenas o bem-estar exterior, 

porque sabe que as riquezas interiores, espirituais, não podem atingir o homem de 

fora”, ou seja, o liberalismo entende que o bem-estar do indivíduo ocorre pela 
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satisfação de desejos realizados materialmente, conforme explica Mises (2010, p. 35-

36). 

Bobbio, todavia, atenta para a dificuldade em definir o termo, em virtude de as 

correntes liberais clássicas terem se constituído de maneiras distintas em países 

como Inglaterra, Alemanha, França, Itália e Estados Unidos, visto que “o Liberalismo 

se manifesta nos diferentes países em tempos históricos bastante diversos, conforme 

seu grau de desenvolvimento”. Sendo assim, os interesses de cada país em adotar o 

liberalismo não são os mesmos, logo não se pode compreender o liberalismo como 

uma conceituação homogeneizada. (1998, p. 687). 

Contudo, a ideologia liberal promovida pela revista foi apontada por Vitor 

Civita, em seu editorial intitulado “Nos dez anos de VEJA, uma reafirmação de 

princípios”: 

 

[...] somos contrários a um capitalismo estático, excludente, onde o bem-estar 
de uns poucos é obtido às custas da privação dos outros [...] consideramos 
indispensável que o capitalismo brasileiro se modernize e democratize [...] 
cabe ao Estado criar e desenvolver a infraestrutura econômica bem como 
exercer atividades regulatórias, disciplinadoras e coordenadoras. Mas não 
admitimos a entrada do Estado em setores nos quais a livre iniciativa pode 
desincumbir-se sozinha [...]” (VEJA, EDIÇÃO 523, 13 set. 1978, p. 18-19).  

  

A partir da afirmação acima, é possível entender que “o Liberalismo” 

entendido pelos editores “busca sua fundamentação primeira no conceito de 

liberdade. A liberdade, tratada em relação ao agir humano, é entendida como 

ausência de coerção sobre os indivíduos” (HOLANDA, 2001, p. 30), ou seja, o Estado 

deve criar e desenvolver infraestrutura, além de coordenar, mas não pode entrar nos 

setores da livre iniciativa. 

Nessa acepção, “o liberalismo se opõe a uma maior extensão da ação do 

governo na economia”, visto que o Estado não deve “interferir na propriedade privada 

e na liberdade dos indivíduos, roubando espaço e se tornando um concorrente do 

capital” (HOLANDA, 2001, p. 36). 

Logo, tal liberdade na concepção liberal só é conferida a uma pequena elite, 

os proprietários. Segundo Holanda (2001) “o indivíduo, enquanto proprietário, deve 

encontrar-se livre” (p. 29) o que é compatível com o posicionamento da revista Veja 

que defende a “livre iniciativa”, ou seja, “todo o indivíduo deve ter liberdade para fundar 

uma empresa e vender produtos, todo trabalhador deve vender sua força de trabalho 
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em troca de um salário determinado, obedecendo à lei da oferta e da procura” 

(HOLANDA, 2001, p. 35).  

Thompson (2011, p. 29-30) em seus estudos, ressalta que: 

 

Os argumentos liberais tradicionais a favor da "liberdade de imprensa" se 
baseavam no pressuposto de que as formas de poder com mais possibilidade 
de serem restritivas e de impedir a capacidade dos meios emergentes de 
expressar a diversidade de opiniões e pontos de vista seriam as formas de 
poder institucionalizadas no estado moderno. [...] 
Ao colocar tanta ênfase nos perigos do poder do estado, os primeiros teóricos 
liberais não deram suficiente atenção à ameaça que estava surgindo de urna 
fonte diferente: O crescimento incontrolado das indústrias dos meios de 
comunicação como interesses comerciais.  

 
Dessa maneira, pode-se entender a visão liberal defendida por Veja, visto que 

nas empresas o Estado deve intervir o mínimo possível a fim de garantir a livre 

concorrência de mercado, uma vez que a “concepção liberal é essencialmente 

competitiva” (BOBBIO, 1998, p. 701).  

Achamos importante evidenciar esse aspecto tradicional do liberalismo 

presente no jornalismo da revista desde a sua concepção, pois é oriundo do tempo 

em que Roberto Civita trabalhou estadunidense Time, conforme seu depoimento:  

 

Depois de ter estudado nos Estados Unidos, onde praticamente não havia 
esquerdistas nas faculdades que cursei, e de ter trabalhado na revista Time, 
eu não imaginava que no Brasil ainda existisse gente com um pensamento 
que eu considerava retrógrado. Minha visão sempre foi liberal em relação aos 
costumes, mas no plano político e econômico já estava convencido de que a 
livre-iniciativa é o único caminho para o progresso e o desenvolvimento. Não 
se pode ter, na minha concepção, um país livre e democrata com capitalismo 
de estado. A livre-iniciativa faz parte da equação da democracia. Sem livre-
iniciativa, não há concorrência. Sem concorrência, não há publicidade. E sem 
publicidade não há imprensa independente.” (VEJA, EDIÇÃO 2324, 05 jul. 
2013, p. 99-100, grifo nosso). 

 

Outro aspecto que destacamos no trecho acima é a afirmação de que Roberto 

Civita não tinha contato com pessoas de esquerda nos EUA. Por isso, ao chegar no 

Brasil, ele chama esse grupo de “retrógrado”. Isso se dá pois, ao conviver com os 

grupos liberais, a interpretação que tinha dos grupos de esquerda (estudantil, 

operário, sindicalista, intelectual, hippie, entre outros) promoveu um efeito ideológico. 

Para Orlandi “o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia para que se produza 

o dizer” (p. 46), uma vez que “não há discurso sem sujeito. E não há sujeito sem 

ideologia.” (p. 47). 
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O efeito ideológico nessa concepção, segundo a autora, permite que “as 

palavras ‘colem’ com as coisas” (ORLANDI, 2012, p. 48), ou seja, tais grupos que não 

só contestavam a ordem vigente como também lutavam por liberdade econômica, sob 

diversas perspectivas distintas, passam a ser considerados “retrógrados” por um 

sujeito que ocupa uma posição acessível ao direito de exteriorizar seu discurso. 

Importante destacar que “o estudo do discurso explicita a maneira como a 

linguagem e ideologia se articulam, se afetam em sua relação recíproca”, uma vez 

que “todo discurso se delineia na relação com outros: dizeres presentes e dizeres que 

se alojam na memória” (ORLANDI, 2012, p. 43). 

Diante disso, achamos importante ressaltar que termos “esquerda” e “direita” 

foram originados durante a Revolução Francesa, já que “serviu para dividir o universo 

político em duas partes opostas” (BOBBIO, 1995, p. 32): os girondinos, considerados 

um grupo mais conservador, representando a alta burguesia francesa; e os jacobinos, 

considerados como grupo radical, representando a pequena burguesia. O fato teria 

ocorrido no salão da Assembleia Nacional, uma vez que os girondinos se sentaram à 

direita e os jacobinos à esquerda, enquanto os oscilantes ficaram no centro. “Eles não 

imaginavam que os lugares em que se sentaram naquela assembleia lançariam as 

bases para o vocabulário político até os dias atuais” (LOHSE, 2019, p. 32).  

Os jacobinos sustentavam o radicalismo “porque em sua época não existia 

uma classe que pudesse fornecer uma solução social” (HOBSAWM, 2015, s/n). Daí 

provém uma das bandeiras da ala esquerda: a defesa das questões sociais. 

Segundo Bresser-Pereira “a esquerda se caracteriza por atribuir ao Estado 

papel ativo na redução da injustiça social ou da desigualdade”, já a direita “defende 

um papel do Estado mínimo, limitado à garantia da ordem pública, dando 

preponderância absoluta para o mercado na coordenação da vida social” (2006, s/n). 

Destarte, Bobbio (1995) define “esquerda” e “direita” como termos “antitéticos” 

e “excludentes”, já que “nenhuma doutrina ou nenhum movimento pode ser 

simultaneamente de direita e esquerda”, além disso, “há mais de dois séculos têm 

sido habitualmente empregados para designar o contraste entre as ideologias e entre 

os movimentos em que se divide o universo, eminentemente conflitual, do 

pensamento e das ações políticas”. (p. 31).  

O autor ainda ressalta: 

 
[...] “esquerda” e “direita” não indicam apenas ideologias. Reduzi-las a pura 
expressão do pensamento ideológico seria uma indevida simplificação. 
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“Esquerda” e “direita” indicam programas contrapostos com relação a 
diversos problemas cuja solução pertence habitualmente à ação política, 
contrates não só de ideias, mas também de interesses e de valorações [...] a 
respeito da direção a ser seguida pela sociedade, contrastes que existem em 
toda sociedade [...]. (BOBBIO, 1995, p. 33) 

 

Em vista disso, desde a redemocratização no Brasil, “nenhum partido político 

brasileiro com representação no Congresso Nacional se [assumiu] ‘de direita’, por 

conta da carga valorativa negativa deixada pela ditadura militar” (SILVA, 2014, p. 150), 

ou seja, mesmo que alguns partidos se colocassem mais à direita ou centro-direita10, 

nenhum havia ostentado a bandeira da extrema-direita11 até Jair Bolsonaro (ex-militar) 

em 2018. 

 

 
1.2 VEJA e sua relação com os movimentos sindicais de esquerda 
 

 

Embora o Brasil ainda estivesse sob o regime de ditadura militar, a década de 

1970 também foi marcada por diversos movimentos sociais que “foram essenciais 

para a expansão da consciência política do brasileiro que passou a reivindicar 

mudanças substantivas, no campo da justiça redistributiva” (AVELAR, 2007, p. 227). 

Dentre os movimentos sociais de esquerda, destacamos, por meio do editorial abaixo, 

a presença dos sindicatos que foram amplamente criticados por Veja em seu editorial: 

 

[...] os sindicatos devem existir livremente e livremente negociar salários; sua 
atuação é peça importante para ajudar a compor o avanço social. Mas 
demandas exageradas não aproveitam a ninguém. A greve deve ser o último 
recurso, não o primeiro instrumento de pressão. E é ilusório pensar que o 
prejuízo trazido por paralisações de trabalho ou reinvindicações excessivas 
possa sair de graça: ele acaba sendo pago, e com juros, por toda a 
comunidade. Por isso nos opomos, neste momento, a toda e qualquer 
iniciativa que leve à exacerbação ou à radicalização da questão trabalhista. 
Por isso nos opomos às greves gerais ou de solidariedade, de inevitáveis 
prejuízos materiais à nação. Por isso nos opomos à fundação de centrais 
sindicais tipo CGT, que fatalmente se concentram na ação político-ideológica. 
(VEJA, EDIÇÃO 523, 13 set. 1978, p. 19, grifo nosso). 

 

                                            
10 “no centro-direita, doutrinas e movimentos simultaneamente libertários e inigualitários, entre os quais 
se inserem os partidos conservadores, que se distinguem das direitas reacionárias por sua fidelidade 
ao método democrático, mas que, com respeito ao ideal da igualdade, se prendem à igualdade diante 
da lei, que implica unicamente o dever por parte do juiz de aplicar imparcialmente as leis, e à liberdade 
idêntica, que caracteriza [...] igualitarismo mínimo” (BOBBIO, 1995, p. 119). 
11 “na extrema-direita, doutrinas e movimentos antiliberais e anti-igualitários, [...] bem conhecidos como 
fascismo e nazismo. (BOBBIO, 1995, p. 119). 
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Note-se que a revista se consolidou em meio aos leitores composto 

majoritariamente por homens e mulheres da classe média, seguindo os princípios 

liberais, além de defender a perspectiva ideológica dos patrões (que eram seu maior 

público leitor). Para Lippmann (2010), o leitor habitual, ou seja, aquele público 

consumidor fiel de assinatura paga, continuará lendo apenas se as notícias o 

interessarem. Ademais, os anunciantes também ocupam um papel de influência, pois 

o veículo depende também deles para se consolidar no mercado editorial. Nesse 

sentido, a “imprensa está compelida a respeitar o ponto de vista do público 

consumidor. É para este público que os jornais [revistas] são editados e publicados, 

pois sem aquele apoio o jornal [revista] não pode viver” (p. 278-288). Logo, é 

importante observar o lugar que a mídia ocupa na opinião da sociedade, já que possui 

forte influência sobre seus leitores. 

Por isso, ao destacar seu lugar na história da imprensa, Veja não só afirmava 

ser contra as greves como também defensora da “manutenção da ordem pública” já 

que são “[...] inseparáveis a ordem e a liberdade é que estaremos permanentemente 

contra a agitação, o desrespeito à propriedade pública e privada, e a baderna”. (VEJA, 

EDIÇÃO 523, 13 set. 1978, p. 18-19, grifo nosso). Em contrapartida, os sindicalistas 

não tinham apoio da grande imprensa, já que eram símbolos da “baderna”, conforme 

citado.  

Todavia, Hjarvard (2012, p. 54) explica que “os meios de comunicação não 

são apenas tecnologias que as organizações, os partidos ou os indivíduos podem 

optar por utilizar – ou não utilizar – como bem entenderem”. Isso se dá, pois, “uma 

parte significativa da influência que a mídia exerce decorre do fato de que ela se tornou 

uma parte integral do funcionamento de outras instituições”. Para Maria Ivete Fossá 

(2015, p. 31), “a mídia tem um papel muito importante nesse processo devido à 

penetração e legitimação que alcança” e a define como sendo um “poder instituído” 

que permite “ser mediadora da realidade objetiva, trazendo para si a responsabilidade 

de transmitir a verdade dos fatos, referenciados pelos próprios indivíduos, que são 

chamados a reforçar respectivos pontos de vista”. Nesse sentido, precisamos 

observar que tais meios de comunicação podem definir contextos políticos a partir da 

construção textual, como é o caso do gênero editorial12, cujo texto é predominante 

argumentativo, emitindo a opinião oficial da revista, como citamos: 

                                            
12 O gênero editorial será mais bem abordado nos segundo e terceiro capítulos. 
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Não pretendemos ser donos da verdade – e VEJA o comprova, com sua 
disposição permanente em ouvir opiniões de todas as tendências no debate 
dos grandes temas nacionais. Mas o leitor sabe de que lado lutamos ao longo 
desses agitados, controvertidos, mas certamente estimulantes, dez anos de 
vida. E sabe, também, onde nos encontrará amanhã. (VEJA, EDIÇÃO 523, 
1978, p. 18-19, grifo nosso). 

 

Por meio do trecho acima, podemos observar que a revista afirma ouvir todas 

as opiniões, mas questionamos se apresenta ao leitor visão total dos fatos. Sabemos 

que não há imparcialidade, ou seja, a mídia tende a posicionar-se ideologicamente, 

contudo, em certas coberturas específicas, muitas vezes pode revelar suas escolhas 

políticas por meio das entrelinhas e/ou pela disposição dos vários elementos da capa, 

como no caso dos movimentos sindicais, em que seu principal representante, Luiz 

Inácio Lula da Silva, foi frequentemente apresentado de forma disfórica, como 

mostramos a seguir em suas três primeiras aparições nas capas de Veja: 

 

Figura 1 - Lula em queda 

 

Figura 2 - Lula intransigente 

 

Figura 3 - Lula condenado 

 
Fonte: VEJA, 28.03.1979 Fonte: VEJA, 09.03.1980 Fonte: VEJA, 04.03.1981 

 
 

Ressalta-se que Lula surgiu em meio aos movimentos sindicais liderado pelos 

metalúrgicos do ABC paulista no final dos anos 1970 e início de 1980. A partir das 

capas apresentadas, pode-se observar pela Análise do Discurso (AD) “a força que a 

imagem tem na constituição do dizer” (ORLANDI, 2012, p. 42), ou seja, ao utilizar 

ângulos fotográficos que expõem expressões sob um “olhar carrancudo” (Fig. 1 e 3) 

ou de “assertividade” perante um microfone (Fig. 2), o leitor de Veja tende a assimilar 

aversão pelo sindicalismo.  
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Diante disso, com representatividade limitada e comprometida pela grande 

mídia, a imagem de Lula13 foi construída como alguém em “queda”, “intransigente”, 

por isso merecia ser “condenado”. Outro aspecto que merece destaque são os demais 

elementos que compõem as capas, uma vez que constituem uma narrativa única ao 

leitor mais atento, como é o caso do termo “greve” destacado nos títulos das Figuras 

1 e 2 que contrastam com “acordo” e “reféns em Bogotá” presentes no intertítulo, ou 

seja, a greve poderia ter dois fins: ou o acordo ou a prisão política, como no caso dos 

colombianos. Já na Figura 3 podemos observar que enquanto Lula era condenado, o 

príncipe Charles noivava, ou seja, temos “príncipe” versus “condenado”. 

Consideramos que tais imagens de Lula promoveram efeitos de sentido que 

posteriormente seriam retomados pela memória discursiva14 de seus leitores, uma vez 

que, por meio do interdiscurso, o já-dito poderá ser retomado em outro lugar “sob a 

forma do pré-construído” (ORLANDI, 2012, p. 31). Por interdiscurso entende-se, 

segundo Orlandi (2012), “todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que 

determinam o que dizemos” (p. 33). Desse modo, termos como “Lula”, “greve”, 

“esquerda” estariam entrelaçados na memória dos leitores por meio de uma relação 

de sentidos no qual “um discurso aponta para outros que o sustentam, assim como 

para dizeres futuros” (p. 39). Esse fato foi retomado ao longo dos anos, como na 

edição comemorativa de 40 anos em que Veja o descreve: 

 
[...] o pobre, nordestino e iletrado LUIZ INÁCIO DA SILVA, o Lula. [...] Sob 
seu comando milhares de trabalhadores enfrentaram grandes empresas e a 
ditadura militar. Das empresas, queriam melhores condições de trabalho. Dos 
generais, liberdade de organização. Para se fazerem ouvir, retomaram uma 
prática que havia quase uma década estava banida do Brasil: a greve. O líder 
desse movimento mostrou, desde o início, a capacidade de mesmerizar a 
massa, de cativar a esquerda universitária. [...] Lula fundou o Partido dos 
Trabalhadores e decidiu que, em vez de enfrentar o governo, queria ser o 
governo. (VEJA, EDIÇÃO ESPECIAL N. 2077, ANO 41, 2008, p. 35, grifo 
nosso). 

 

Para muitos empresários a presença dos sindicalistas não representava uma 

opção favorável aos negócios, com isso, a imagem de Lula começou a ser 

desconstruída. Segundo Orlandi (2012, p. 39-40), “nossa sociedade é constituída por 

                                            
13 O destaque à Lula nesse primeiro capítulo se deve também pela presença marcante que terá na 
Eleição de 2018, principalmente nas capas da revista Veja, conforme abordaremos melhor no próximo 
capítulo. 
14 Por “memória discursiva” entende-se “o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retoma 
sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada de 
palavra”. (ORLANDI, 2012, p. 31) 
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relações hierarquizadas, são relações de força, sustentadas no poder desses 

diferentes lugares, que se fazem valer na ‘comunicação’”. Dessa maneira, é possível 

afirmar que os lugares dos sujeitos no discurso são determinantes, já que a mídia 

possui um lugar de fala que reverbera interesses políticos e ideológicos, comumente 

hegemônicos. Consideramos relevante alicerçar a presença de Lula e o 

posicionamento da revista sobre ele desde o princípio dos movimentos sindicais, pois 

as classes trabalhadoras, em geral, aderiam às lutas promovidas pela esquerda.  

Contudo, um dos momentos mais emblemáticos da sociedade brasileira foi o 

movimento das Diretas Já! que teve enorme mobilização popular no Brasil entre 1983 

e 1984. Este movimento reivindicava eleições presidenciais diretas no Brasil. A maior 

manifestação ocorreu na Praça da Sé no dia 25 de janeiro de 1984, promovendo a 

união de diversos partidos políticos e seus representantes, além de artistas 

intelectuais pelo mesmo objetivo: 

 
Figura 4 - Personagens políticos nas Diretas Já! 

 

Fonte: VEJA, 01.02.1984, p. 14. 

 

Note-se que da esquerda para a direita aparecem na foto duas fileiras de 

políticos: Ida Guimarães, Ulysses Guimarães, Lucy Montoro, Leonel Brizola, Franco 

Montoro e Lula (VEJA, Ed. 804, 01.02.1984, p. 14), ou seja, naquele momento não 

era a luta de um partido, mas de uma demanda popular por democracia. 



38 
 

Com o fim da ditadura militar em 1985, o presidente Tancredo Neves foi eleito 

pelo Colégio Eleitoral, pois a emenda de Dante de Oliveira para eleições diretas fora 

derrotada na Câmara dos Deputados. Apenas em 1988 o Brasil promulgou a 

Constituição Federal instituindo um país democrático e com direito ao voto direto. 

Nesse cenário, Lula continuou representando os setores sindicais e investiu em 

diversas candidaturas presidenciais, porém, só venceria as eleições de 2002, 

tornando-se o 35º Presidente do Brasil. Iniciava-se, assim, o governo petista15 que por 

14 anos seguidos procurou reduzir “a desigualdade” e promover “as chamadas 

‘políticas identitárias’, necessárias à concretização da democracia”, conforme aponta 

Casara (2020, p. 67). 

É importante deixar claro que não é objetivo desse trabalho analisar o governo 

de Lula, mas sim observar como a revista Veja descrevia os atores políticos, neste 

caso, os de esquerda. Nesse sentido, apresentaremos brevemente outro ator político 

que não só representou o Partido dos Trabalhadores, mas sucedeu a Lula após sua 

reeleição, destacando seu lugar e algumas estratégias promovidas pela mídia de 

desestabilização do governo. 

 

1.3 Era Dilma: os impactos das manifestações contra a Esquerda 
 

Após o término do segundo mandato de Lula em 2010, Dilma Rousseff foi 

escolhida para representar o PT na corrida eleitoral, tornando-se a primeira Presidenta 

na história do país. Seu governo iniciou-se em 2011, sob forte pressão da mídia e 

desde a primeira edição sobre seu mandato, VEJA a descrevia em sua matéria de 

capa com “três estados de espírito [...]: brava, muito brava e superbrava”, além de 

qualidades negativas como “cobradora”, “exigente”, “impaciente”, “intolerante”, 

“temperamento explosivo”, “ter um certo físico roliço”, entre outros16. (VEJA, EDIÇÃO 

                                            
15 Após concluir seu primeiro mandato, Lula foi reeleito na campanha presidencial de 2006, uma vez 
que, dentre diversas ações, ampliou o desenvolvimento social do país. Ao final de seu segundo 
mandato, conseguiu promover como sucessora Dilma Roussef que iniciou seu primeiro governo em 
2011. 
16 Não é o foco deste trabalho analisar discursivamente a presidenta Dilma. Porém, é possível observar 
que a seleção das imagens publicadas pela revista Veja sobre Dilma não a privilegiavam, enquanto a 
construção da esposa do seu vice (Michel Temer) era exaltada tanto no discurso visual quanto no 
verbal, já que era descrita, na mesma edição, como “Marcela, a bela”, além de atributos como “loira”, 
“sinuosidades que nem Niemeyer seria capaz de imaginar”, “imagnetizou”, “encantou”. (VEJA, EDIÇÃO 
2198, ANO 44, N. 1, 5 jan. 2011, p. 82-84). 
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2198, ANO 44, N. 1, 5 jan. 2011, p. 82-84), ou seja, a revista já prenunciava o discurso 

disfórico que teria sobre seu governo. 

Um dos momentos de maior impacto no governo de Dilma ocorreu em 2013, 

durante as massivas manifestações nas ruas das grandes capitais do país, após o 

aumento da tarifa do transporte público. É importante contextualizar esse período, pois 

ele marcaria também as eleições de 2018.  

O ano de 2013 foi significativo para os brasileiros, pois muitos passaram a 

vestir a camisa da seleção (verde e amarela) durante a Copa das Confederações que 

ocorreu no Brasil, ou seja, reacendia-se o espírito patriótico, já que nesse mesmo 

evento os torcedores brasileiros iniciaram o Hino Nacional “à capela” – fato que 

marcaria todos os jogos da seleção até os dias atuais. Além disso, o Brasil se 

preparava para a sediar a Copa do Mundo em 2014 e uma frase ecoava nas ruas “O 

gigante acordou17.”  

Considera-se que tais fatos foram relevantes, pois surgiram diversas 

manifestações em todos os estados do país, inclusive em anos posteriores, quando 

pessoas passaram a protestar com a camisa verde e amarela, símbolo da seleção 

brasileira, empunhando a bandeira nacional em sinal de patriotismo contra o governo 

vigente da época, representado pela esquerda.  

Para Manoella Neves (2018): 

 

Em um primeiro momento, a imprensa brasileira repercutiu negativamente as 
manifestações, iniciadas em 6 de junho de 2013. No dia 13, a polícia militar 
reprimiu populares e jornalistas com violência que “reverberou” mal no 
exterior, gerando repúdio de instituições como a Anistia Internacional. A partir 
do dia 17, a imprensa iniciou uma cobertura mais positiva em relação às 
manifestações. Primeiramente, a palavra usada pela imprensa para se referir 
às manifestações era “vandalismo”, portanto os “vândalos” estavam na rua. 
Depois, houve uma amenização da cobertura e a palavra foi trocada, 
passando-se a usar, por exemplo, “milhares” e “manifestantes” (s/n). 

 

A partir da citação acima, pode-se afirmar que houve uma estratégia midiática 

durante as manifestações de 2013, envolvendo interesses políticos e estratégias 

                                            
17 É importante observar o papel da mídia na construção dos momentos políticos no país: algumas 
propagandas comerciais foram fortes influenciadoras dos movimentos sociais, como foi o caso do 
slogan “Vem pra rua” baseado no comercial da Fiat que incentivava os torcedores a irem para a rua; e 
“O gigante acordou”, da campanha publicitária Johnnie Walker, intitulada “Keep walking, Brazil” que foi 
exibido em 2011 e reeditado em 2013, com cenas das manifestações. 
Vem pra rua. Fiat do Brasil. Youtube. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=LKMwzMtuL90>. Acesso em: 14 jun. 2020. 
Keep walking, Brazil. Johnnie Walker. Youtube. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Onp_fQ5awSk>. Acesso em: 14 jun. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=LKMwzMtuL90
https://www.youtube.com/watch?v=Onp_fQ5awSk
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discursivas da mídia a fim de diminuir a representatividade do governo petista. Logo, 

Veja também se apropriou daquele momento em uma edição histórica, cuja capa 

apresentava o título “Os sete dias que mudaram o Brasil”, enfatizando em matéria que 

“O PT assistiu, pasmo e impotente, a um território que antes lhe pertencia. [...] O PT 

perdeu as ruas.” (VEJA, EDIÇÃO 2327, 26 jun. 2013, p. 69-70) retomando as greves 

que eram realizadas pelos sindicatos em anos anteriores.  

Entretanto, naquele momento surgia não só uma insatisfação contra o 

governo de esquerda por meio das manifestações, mas uma nova ideologia 

conservadora, por meio de um pequeno grupo que se instalava em meio à multidão 

pedindo a volta da “nova” intervenção militar: 

 

Figura 5 - Cartaz “Intervenção Militar Constitucional Já” 

 
Fonte: Disponível em: <https://veja.abril.com.br/politica/jovem-com-cartaz-pedindo-intervencao-

militar-e-hostilizado-no-rio/>. Acesso em: 21 jun. 2020. 

 

A partir da Figura 5, é possível entender as características do gênero 

discursivo “cartaz”. Para Bakhtin “a vontade discursiva do falante se realiza antes de 

tudo na escolha de um certo gênero de discurso. Essa escolha é determinada pela 

especificidade de um dado campo da comunicação discursiva” (2011, p. 282). 

Segundo o autor, “falamos apenas através de determinados gêneros do discurso, isto 

é, todos os nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de 

construção do todo” (2011, p. 282). 

Para Fiorin (2016): 

 

O gênero estabelece, pois, uma interconexão da linguagem com a vida social. 
A linguagem penetra na vida por meio dos enunciados concretos e, ao 
mesmo tempo, pelos enunciados a vida se introduz na linguagem. Os 

https://veja.abril.com.br/politica/jovem-com-cartaz-pedindo-intervencao-militar-e-hostilizado-no-rio/
https://veja.abril.com.br/politica/jovem-com-cartaz-pedindo-intervencao-militar-e-hostilizado-no-rio/
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gêneros estão sempre vinculados a um domínio da vida humana, refletindo 
suas condições específicas e suas finalidades. (p. 61-62) 

 

Diante disso, podemos inferir que o enunciador ao segurar o cartaz (Fig. 5) 

com os dizeres impressos tem a intenção discursiva que se realiza por meio da forma 

composicional do gênero do discurso, ou seja, utiliza padrões textuais construídos 

socialmente que podem se manifestar em textos orais e escrito. 

Bakhtin (2011) ainda explica que há três elementos centrais na constituição 

dos gêneros: o tema, o estilo e a forma. Observando a Figura 5, podemos entender 

que o gênero cartaz, com seu estilo e forma, emoldura o tema por meio de uma 

expressão individual externada “INTERVENÇÃO MILITAR CONSTITUCIONAL JÁ” 

determinada pelo contexto das manifestações na rua, ou seja, cria uma situação de 

interação social, utilizando o recurso linguístico para compor a mensagem.  

Nesse sentido, um dos aspectos que merece destaque é o espaço estrutural 

do cartaz que não permite muitas informações, já que no meio da manifestação 

poucos teriam tempo, condições ou desejo de lê-lo por inteiro. Por isso, opta-se por 

termos em caixa alta que reproduzem de forma simples e objetiva a informação 

desejada “INTERVENÇÃO MILITAR CONSTITUCIONAL JÁ”, a fim de alcançar o 

maior número de pessoas. Salienta-se que tais atores não representavam o discurso 

de todos, mas eles se apropriavam daquele momento de insatisfação política para 

defender sua ideologia. 

Segundo Neves (2018, s/n), “o objeto cartaz é instituído pela mensagem que 

sustenta, pelo sentido que faz o seu uso e pela condição que os atores possuem para 

constituí-lo”. Para Maingueneau “todo gênero de discurso implica um certo lugar e um 

certo momento” (2013, p. 73), sendo assim, é importante observar o “momento” e o 

“lugar” escolhido para que tal enunciação fosse apresentada por meio do cartaz: 

durante as manifestações que levaram centenas de pessoas à rua. Pelo ângulo 

fotográfico pode-se observar que a pessoa escolhe ficar acima dos demais integrantes 

a fim de ter visibilidade.  

Note-se ainda que o discurso apresentado no cartaz afirma que a intervenção 

militar é constitucional, entretanto, esse mesmo modelo implementado após 1968 

suprimiu liberdades e garantias individuais, inclusive a liberdade de manifestar-se 

contra ou a favor de qualquer governo. Tal postura reforça a ideia de polarização ao 

recursar o atual Estado Democrático consolidado desde a Constituição Federal de 

1988. Para Braga (2020, p. 25), a 
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[...] polarização se evidencia na própria escolha da palavra para referir o 
fenômeno. Diante de uma urgência, de um problema a ser enfrentado em que 
há divergência de perspectivas entre participantes – seja para caracterizar o 
que é a questão, para definir os objetivos do enfrentamento ou ainda para 
elaborar as estratégias –, as posições se organizam em modo binário.  

 

Em 2014 a polarização foi ainda mais intensificada, principalmente durante o 

período eleitoral presidencial, visto que PT e PSDB além de liderarem a corrida 

presidencial no primeiro turno, disputaram o segundo turno das eleições. Entende-se 

que durante as eleições “a diversidade tem um papel equilibrador na sociedade” 

(BRAGA, 2020, p. 32), inclusive no segundo turno, já que as eleições presidenciais 

promovem apenas dois candidatos para tal etapa.  

Para Braga “no Brasil, esse tipo de polaridade política era constatado entre as 

duas principais forças políticas, desde os anos 1990. Até 2014, essa organização dual 

da política não parecia trazer maiores riscos à democracia”. (2020, p. 32). Contudo, o 

que se observou a partir das eleições de 2014 foi a intolerância com o Outro, ou seja, 

não só entre os partidos, mas também entre os eleitores. 

Igualmente importante foi a influência dos meios de comunicação de massa, 

que, segundo Chauí (2010, p. 141), “transmitem informações de acordo com os 

interesses de seus proprietários e das alianças econômicas e políticas destes com 

grupos de detentores do poder econômico e político”. Para Fiorin (2018, p. 75): 

 

A finalidade última de todo ato de comunicação não é informar, mas persuadir 
o outro a aceitar o que está sendo comunicado. Por isso, o ato de 
comunicação é um complexo jogo de manipulação com vistas a fazer o 
enunciatário crer naquilo que se transmite. Por isso, ele é sempre persuasão. 

 

Podemos analisar como exemplo de comunicação persuasiva a capa abaixo, 

na qual Veja descreveu o candidato Aécio Neves (PSDB) como “fator surpresa”. 

Observamos que “o enunciador utiliza certos tipos de procedimentos argumentativos 

visando a levar o enunciatário a admitir como certo, como válido o sentido produzido” 

(FIORIN, 2018, p. 75). 
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Figura 6 – O fator surpresa 

 

Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2395, 15 out. 2014. 

 
A capa apresenta o presidenciável Aécio Neves, cujo sorriso reforça o 

enunciado de ter agregado “mais 30 milhões de votos de um dia para outro”. A imagem 

surge da direita e seu olhar dirige-se levemente à esquerda. Além disso, o fundo azul 

retoma a ideia de novas perspectivas para o futuro, como uma nova luz, representada 

pela lâmpada acesa e brilhante acima do logo da revista.  

 
Figura 7 – Recorte da faixa superior da Figura 6 

 

Fonte: Autora. 
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Os outros elementos que compõem a capa, como os subtítulos igualmente 

posicionados acima da chamada principal, reforçam tal posicionamento. Se Aécio 

Neves é considerado o fator surpresa, o candidato favorável, em contrapartida 

também havia o “monstro”, o médico Abdelmassih, que por sua vez dialoga com o PT, 

explicitamente vinculado ao escândalo do Petrolão. O discurso da corrupção é posto 

às claras, pelo “triunfo da luz”, que também ilumina a revista. A cor preta, contrastada 

pelas letras brancas dos subtítulos, cedeu à azul, predominante em toda a capa. 

Não obstante, Dilma Rousseff é apresentada dias antes do segundo turno 

como a candidata sombria na disputa eleitoral: 

 
Figura 8 - Eles sabiam de tudo 

 

Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2397, 29 out. 2014. 
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Novamente o termo “Petrolão” retoma o discurso da corrupção na Petrobrás. 

Tal “argumentação consiste no conjunto de procedimentos linguísticos e lógicos 

usados pelo enunciador para convencer o enunciatário” (FIORIN, 2018, p. 75). Note-

se que o título em vermelho remete à cor do Partido dos Trabalhadores, informa que 

“Eles sabiam de tudo”. Nesse caso, o pronome pessoal plural “eles” refere-se também 

ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, que divide a capa com Dilma Rousseff. O 

primeiro tem os olhos fixos no leitor e a boca fechada, enquanto a segunda apresenta 

um olhar que tenta se esquivar do leitor, além de dentes aparentes, ambos com as 

sobrancelhas cerradas, designando preocupação. Tanto Lula quanto Dilma estão sob 

fundo negro, que além disso os separa. Tal escolha de cor para o fundo pode 

representar a escuridão em que os representantes do PT se encontram. 

Destaca-se, nesse caso, o subtítulo da chamada principal que dialoga com os 

elementos verbais e não verbais ao centro da capa, já que afirma ao leitor que Lula e 

Dilma sabiam da presença do “doleiro”, da “corrupção na Petrobrás” e das “tenebrosas 

transações na estatal”. 

Consequentemente, os elementos superiores da capa reverberam de forma 

implícita o discurso central: 

 

Figura 9 - Recorte da faixa superior da Figura 8 

 

Fonte: Autora. 

 

Por meio da chamada superior, podemos observar que o termo “fantasma” 

representa algo sombrio ou assustador, corroborando com a escolha da apresentação 

dos rostos de Lula e Dilma que aparecem no meio da escuridão. Nesse caso, pode-

se entender que caso o PT ganhasse as eleições em 2018, o país teria “escassez 

permanente” do dinheiro advindo da Petrobrás. Outra leitura, ainda, refere-se aos 

termos “fantasma permanente” (já que o PT estava no poder há vários anos), ou seja, 

caso Dilma fosse reeleita o país continuaria a viver momentos sombrios e 

assustadores, já que o tema da corrupção estava vinculado aos atores Lula e Dilma. 

O processo comunicacional promovido pela revista ao publicar tal capa 

possibilitou aos receptores promoverem fluxos de circulação nos dias em que sucedeu 
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o segundo turno. Nesse caso, a capa de Veja ganhou as ruas em forma de capa-

panfleto e capa-banner: 

 
Figura 10 - Capa de Veja em forma de banner no pátio do MASP 

 

Fonte: Disponível em: <https://teoriaedebate.org.br/2015/01/13/%EF%BB%BFo-golpe-de-veja-na-

eleicao-de-2014-ii/>. Acesso em: 01 nov. 2020. 
 

Figura 11 - Capa de Veja vira panfleto eleitoral do PSDB 

 

Fonte: Disponível em: < https://blogdacidadania.com.br/2015/03/dilma-ja-pode-processar-veja-por-
calunia-na-vespera-do-2o-turno/>. Acesso em: 01 nov. 2020 

 

Segundo Thompson (2011, p. 28) “a recepção de acontecimentos mediada 

pela comunicação” aumenta “enormemente o quadro de experiências possíveis a que 
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as pessoas estão, em princípio, expostas”. Dessa maneira, podemos entender os três 

aspectos que Thompson (2011) define como “comunicação de massa”: “primeiro, a 

produção e transmissão, ou difusão, de formas simbólicas mediadas por tais meios; 

segundo, a construção de mensagens comunicativas; e terceiro, a recepção e 

apropriação das mensagens da mídia.” (p. 35-36). Logo, por meio do “campo de 

interação, os indivíduos baseiam-se nesses diferentes tipos de recursos para alcançar 

seus objetivos particulares”. (p. 195) 

Todavia, em meio à forte pressão midiática e de opositores, Dilma chegou ao 

final de seu primeiro mandato, reelegendo-se na campanha de 2014. Destaca-se que 

“as eleições de 2014 foram intensamente polarizadas e registraram o resultado mais 

equilibrado na série histórica do confronto entre PT e PSDB. Dilma Rousseff venceu 

Aécio Neves pela escassa margem de 3,2 pontos percentuais” (MOURA; 

COBERLLINI, 2019, p. 44). 

Para Braga (2020): 

 
Após as eleições de 2014, [...] o partido então na oposição, não conformado 
com a ausência de alternância por mais um período, desistiu do caminho 
democrático, desencadeando uma instabilidade política e social que 
atravessou o quadriênio, levando, através do período eleitoral, a uma 
polarização da intolerância [...] O processo substituiu a polaridade de perfil 
democrático, ironicamente levando de roldão o partido que tomou a iniciativa 
da ruptura. (p. 33). 

 

 É importante também destacar que nas eleições de 2014 “parlamentares com 

viés mais conservador ganharam representatividade no Congresso Nacional”. 

(MOURA; COBERLLINI, 2019, p. 44). Logo, os adeptos ao conservadorismo 

aproveitaram o momento de “instabilidade política” descrito por Braga (2020) para 

reeditar a “Marcha da Família com Deus pela Liberdade” em março de 2014, ou seja, 

logo nos primeiros meses do segundo mandato de Dilma, as pessoas novamente 

voltaram às ruas para protestar. 

Ressalta-se que a primeira marcha de mesmo nome foi organizada em 19 de 

março de 1964, mesmo dia em que se comemora o dia de São José, padroeiro da 

família, por diversos setores religiosos, dentre eles “senhoras católicas, autoridades 

civis, empresários e parte da classe média” que caminhavam da Praça da República 

até a Praça da Sé, em São Paulo. Outros Estados também aderiam às manifestações 

posteriormente. A marcha foi uma reação ao comício realizado pelo então presidente 

João Goulart, em 13 de março de 1964, em frente à estação Central do Brasil, no qual 
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“expôs as dificuldades do seu governo e anunciou a necessidade de um conjunto de 

reformas de base para o país”. Tais medidas “acirravam ainda mais os ânimos das 

elites dominantes e contrariavam os interesses estrangeiros” já que tinham como 

proposta as reformas agrária, educacional, eleitoral e tributária.  (COTRIM, 2005, p. 

554) 

Em edição especial de 2014, a revista Veja salienta que em 1964 ocorreu uma 

“gigantesca Marcha da Família com Deus pela Liberdade, montada em cinco dias” 

(2014, Edição 2366, p. 93), reunindo cerca de 500 mil pessoas. Apesar do pouco 

tempo e sem os recursos tecnológicos atuais, as mídias foram essenciais para reunir 

essa multidão, já que “os instrumentos de mobilização popular mais utilizados foram 

os meios de comunicação convencionais existentes à época, principalmente o rádio, 

a televisão e a comunicação boca a boca”. (FARHAT, 2007, p. 301): 

 
Figura 12 - Marcha da Família com Deus pela Liberdade em 1964 

 

Fonte: VEJA, Especial 1964, Edição 2366, ano 47, n. 13, p. 93. 

 
Os manifestantes em 1964 eram contra o governo de João Goulart e temiam 

a implantação do regime comunista no país, traziam faixas com os seguintes dizeres: 

“Comunismo não, democracia sim”, conforme imagem acima. Ressalta-se que “a 

direção da marcha e, consequentemente, a sua promoção foram realizadas por 

mulheres, de classes média e alta, organizadas em uma entidade conservadora, a 

União Cívica Feminina” (COSTA, 2016, p. 13).  

Frise-se que as classes média e alta sentiam-se prejudicadas, uma vez que, 

para o historiador Marcos Napolitano (2014), “O golpismo de direita, liberal e 

autoritária, nunca aceitou o voto popular, o nacionalismo econômico, a agenda 

distributiva, a presença dos movimentos sociais de trabalhadores” (p. 66). Logo, 

aqueles que difundiam os ideais de esquerda eram considerados comunistas. 



49 
 

Conforme explica Cotrim (2005, p. 554): 

 
Em 31 de março de 1964, explodiu a rebelião das forças armadas contra o 
governo de João Goulart. O movimento militar teve início em Minas Gerais 
[...]. Rapidamente, os golpistas contaram com a adesão de outras unidades 
militares de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do antigo estado da 
Guanabara [...]. Sem condições de resistir ao golpe militar, o presidente João 
Goulart deixou Brasília em 1º de abril de 1964 [...]. Era o começo dos 

governos militares18.  

 

Ao ser retomada em 2014, a “Marcha da Família com Deus pela Liberdade” 

tinha objetivos similares aos de 50 anos antes: mostrar o apoio dos conservadores 

para os mesmos grupos que possibilitaram o Golpe de 1964 (Forças Armadas) e, 

posteriormente, a intervenção militar. 

No campo da ciência política, “o termo Conservadorismo designa ideias e 

atitudes que visam à manutenção do sistema político existente e dos seus modos de 

funcionamento, apresentando-se como contraparte das forças inovadoras” (BOBBIO, 

1998, p. 242). Segundo o autor, “conservadorismo” e “progressismo” são termos 

inseparáveis, visto que o primeiro teria nascido para opor-se aos ideais do segundo, 

ou seja, aquele é “sempre apresentado como negação, mais ou menos acentuada” 

deste (BOBBIO, 1998, p. 243) 

Diante disso, grupos conservadores ligados às instituições religiosas, adeptos 

à tradição dos bons costumes, em 2018, passaram a manifestar-se: 

 
Figura 13 - Marcha a favor da intervenção militar em 2014 

 
Fonte: Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/22/marchas-a-
favor-e-contra-intervencao-militar-reunem-centenas-em-sp-e-no-rio.htm?foto=28>. Acesso em: 15 

mar. 2020. 

                                            
18 Após o Golpe de 64 a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, passou a ser chamada de Marcha 
da Vitória. 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/22/marchas-a-favor-e-contra-intervencao-militar-reunem-centenas-em-sp-e-no-rio.htm?foto=28
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/22/marchas-a-favor-e-contra-intervencao-militar-reunem-centenas-em-sp-e-no-rio.htm?foto=28
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Figura 14 - Marcha a favor da intervenção militar em 2014 

 
Fonte: Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/22/marchas-a-
favor-e-contra-intervencao-militar-reunem-centenas-em-sp-e-no-rio.htm?foto=21>. Acesso em: 15 

mar. 2020. 

 

Note-se que as Figuras 13 e 14 apresentam como imagem de fundo a Praça 

da Sé19, local que marcou o início, em 1964, da Marcha da Família com Deus pela 

Liberdade. Além disso, as faixas retomam discursos anteriores como “Livre do 

Comunismo”, “SOS FFAA20, “Intervenção Militar Já”. É possível observar, segundo 

Orlandi, que “[...] para que suas palavras tenham sentido é preciso que já tenham 

sentido”, ou seja, o que dizemos “é determinado, pelo interdiscurso, pela memória do 

dizer: algo fala antes, em outro lugar, independente”. (1999, p. 64) 

Para Bakhtin “o ato de fala, ou, mais exatamente, seu produto, a enunciação, 

não pode de forma alguma ser considerado como individual, no sentido estrito do 

termo”, uma vez que “a enunciação é de natureza social”. (1999, p. 109, grifo nosso). 

Nesse sentido, “a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente 

organizados” já que “a palavra dirige-se a um interlocutor” (p. 112). Logo, 

 
[...] toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de 
que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela 
constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda 
palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, 
defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 
coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os 
outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se 
sobre meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 
interlocutor. (BAKHTIN, 1999, p. 113). 

                                            
19 Além de São Paulo, outras cidades do país também apoiaram a manifestação em apoio aos militares 
em 2014, contudo, a imprensa de maneira geral comparava os dois períodos e afirmava que o número 
de apoiadores era inferior na atualidade. 
20 FFAA refere-se às forças armadas brasileiras: Marinha, Exército e Aeronáutica. 
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A partir do excerto acima pode-se observar que as pessoas que aderem a 

uma determinada palavra ou expressão associada entre um certo grupo de 

manifestantes constroem suas relações por meio do pensamento ideológico que 

compartilham. Porém, a palavra ou expressão têm duas faces, ou seja, para a ala 

conservadora pode significar algo positivo o retorno dos militares no comando do país, 

já que a ordem seria instaurada; entretanto, a outros grupos, principalmente aqueles 

que viveram sob a censura, pode remeter à repressão. 

Sendo assim, o jogo discursivo dos enunciados produzidos nas faixas (Fig. 13 

e 14) atravessa a memória dos leitores. No sentido discursivo, “a memória – o 

interdiscurso [...] é o saber discursivo que faz com que, ao falarmos, nossas palavras 

façam sentido”, conforme aponta Orlandi (1999, p. 64). Diante disso, podemos inferir 

que “a chama” pelo retorno do militarismo foi reacendida na história do Brasil, 

ganhando proporções maiores na eleição 2018. Segundo Moura e Corbellini (2019), 

“esse ambiente era dominado por uma base social de classe média, nacionalista, de 

perfil político conservador, antipetista” (p. 43-44). Seria este o prenúncio de um mal 

maior que estava por vir? 

 

1.3.1 A presença de Bolsonaro nas manifestações de 2014 

 

Apesar do número ainda reduzido de pessoas em 2014 nas passeatas em 

prol da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, personagens políticas, como o 

então deputado federal, Jair Bolsonaro (PP-RJ) integrava a lista de manifestantes que 

apoiavam o ato. 

Jair Messias Bolsonaro nasceu em Glicério-SP, mas foi registrado em 

Campinas-SP em março de 1955. Foi membro das Forças Armadas, integrando a 

Academia Militar das Agulhas Negras no Rio de Janeiro, tornando-se capitão da 

reserva somente ao se aposentar.  
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Figura 15 - Bolsonaro durante manifestação 

 

Fonte: Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/22/marchas-a-
favor-e-contra-intervencao-militar-reunem-centenas-em-sp-e-no-rio.htm?foto=32>. Acesso em: 15 

fev. 2020. 

 

Seu primeiro aparecimento na mídia ocorreu por meio da revista Veja no dia 

3 de setembro de 1986, quando ainda integrava o 8º Grupo de Artilharia de Campanha 

e escreveu um artigo protestando contra os baixos salários dos militares. No ano 

seguinte seria assunto de outra matéria que informava sua punição por ter colocado 

bombas nos quartéis, afirmando que era “só a explosão de algumas espoletas” (VEJA, 

EDIÇÃO 999, 28 out. 1987, p. 41).  

Em 1987, afastou-se temporariamente das funções militares para disputar a 

eleição como vereador21. Iniciava-se assim seu percurso no campo político, passando 

por diversos partidos: em 1988 foi eleito vereador do Rio de Janeiro pelo Partido 

Democrata Cristão (PDC). Ainda pelo PDC foi eleito em 1990 como deputado 

federal22. Funda, em 1993, o Partido Progressista Reformador (PPR) – que foi a fusão 

do PDC com o Partido Democrático Social (PDS). Reelege-se em 1994 pelo mesmo 

partido. Em 1995, transfere-se para o Partido Progressista Brasileiro (PPB), no qual 

assumiu mandatos como deputado federal em 1998 e 2002. Já em 200323 filia-se ao 

                                            
21 Após ganhar como vereador pelo Rio de Janeiro, passou a enquadrar a Lei 6880/80 do Estatuto 
Militar que dispõe: “se eleito, será, no ato da diplomação, transferido para a reserva remunerada, 
percebendo a remuneração a que fizer jus em função do seu tempo de serviço.” Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm>. Acesso em: 03 fev. 2021. 
22 Neste mandato, enquanto deputado federal, votou a favor do Impeachment de Fernando Collor de 
Mello em 1992. 
23 Neste ano tem uma discussão com a deputada Maria do Rosário (PT-RS), no salão verde da Câmara 
– durante entrevista de Bolsonaro para a RedeTV, no qual ao ser chamado de “estuprador”, responde 
“Jamais estupraria você, porque você não merece”, além de chamá-la de “vagabunda”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=yRV98Im5zRs>. Acesso em: 31 mar. 2020. 
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Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Em 2005 troca o PTB pelo Partido da Frente 

Liberal (PFL), nesse mesmo ano, deixa o PFL e passa a integrar o Partido 

Progressista (PP), pelo qual foi reeleito em seu quinto mandato em 2006. Em 2010 e 

201424, novamente foi reeleito como deputado federal pelo Rio de Janeiro. Em 2016 

filia-se ao Partido Social Cristão (PSC)25 e, por fim, em 2018, vincula-se ao Partido 

Social Liberal (PSL), no qual concorreu à presidência do Brasil26. Sendo assim, 

Bolsonaro foi eleito 9 vezes: 

 
Tabela 1 - Candidaturas de Bolsonaro 

ANO PARTIDO CARGO QUE OCUPOU 

1988 PDC Vereador 

1990 PDC Deputado Federal 

1994 PDS Deputado Federal 

1998 PPB Deputado Federal 

2002 PPB Deputado Federal 

2006 PP Deputado Federal 

2010 PP Deputado Federal 

2014 PP Deputado Federal 

2018 PSL Presidente da República 

Fonte: Autora. 

 

Pertencente à ala evangélica, embora tenha começado com pouca 

notoriedade pública, Bolsonaro defendia os interesses dos militares e evangélicos 

com quem compartilhava ideais e opiniões de extrema-direita, como: a liberação de 

porte de armas a civis; oposição a uniões de pessoas do mesmo gênero; concessão 

da maior autonomia aos militares, excluindo-os de ilicitude; entre outros. É importante 

registrar sua presença nos atos contra o governo Dilma, pois ele aproveitou o 

momento para cultivar apoiadores por meio do populismo (que seria sua marca nas 

eleições de 2018) e intensificar o antipetismo com a exaltação contra a corrupção. 

Por populismo, Bobbio define que a “fonte principal de inspiração e termo 

constante de referência é o povo, considerado como agregado social homogêneo e 

como exclusivo depositário de valores positivos, específicos e permanentes” (1998, p. 

                                            
24 Em 2014, tinha interesse em se candidatar como presidenciável, porém o partido em que estava 
afiliado não o levou a sério. 
25 Em 2016, pelo PSC, vota a favor do impeachment de Dilma Roussef. 
26 FOLHA DE SÃO PAULO. Veja a biografia de Jair Bolsonaro, presidente eleito do Brasil. 
Publicado em: 28 out. 2018 às 19h58. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/veja-a-biografia-de-jair-bolsonaro-presidente-eleito-do-
brasil.shtml>. Acesso em: 31 mar. 2020. 
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980). Sendo assim, sua política fundamenta-se no aliciamento de classes sociais de 

menor poder aquisitivo, prometendo representar os interesses do povo. 

Edward Shils aponta que o termo "se baseia em dois princípios fundamentais: 

o da supremacia da vontade do povo e o da relação direta entre povo e liderança" 

(1954, apud BOBBIO, p. 981). Por isso “a noção de populismo evoca a mobilização 

manipulativa das massas urbanas a partir “de cima” quase sempre por meio de um 

líder carismático” (SOUZA, 2019, p. 146). 

Entre os anos de 1930 a 1945, Getúlio Vargas governou o Brasil e foi 

considerado um exemplo típico de populismo político uma vez que: 

 
Com as indústrias, cresceu também o número de operários. Ao mesmo tempo 
ampliou-se a consciência dos trabalhadores de que era preciso lutar por seus 
direitos. Percebendo a força socia do operariado, o governo federal elaborou 
uma política trabalhista (e tida por muitos como tática de populismo), que 
segundo análise de alguns historiadores, tinha dupla função: conquistar a 
simpatia dos trabalhadores e exercer domínio sobre eles, controlando seus 
sindicados. [...] Apoiada no avanço das leis trabalhistas, a propaganda 
política do governo apresentava Vargas como “o grande protetor” dos 
trabalhadores, uma espécie de “pai dos pobres”. Para reforçar essa imagem, 
Vargas sempre começava seus discursos dizendo: Trabalhadores do Brasil. 
(COTRIM, 2005, p. 492) 

 

Interessante ainda observar que Vargas “pregava a conciliação nacional entre 

trabalhadores e empresários e colocava-se como uma espécie de juiz dos conflitos 

entre patrões e empregados”. Nesse sentido, “reconhecia as necessidades e 

aspirações dos trabalhadores e por isso fazia ‘concessões’ ao operariado, entretanto, 

“utilizava essas concessões como meio de controlar os trabalhadores e impedir 

reinvindicações mais profundas”. Dessa maneira, aos empresários “o governo 

representou uma garantia de ordem pública e estabilidade social”, conforme explica 

Cotrim (2005, p. 492). 

No contexto atual, Schwarcz (2019) ressalta que líderes populistas “abusam 

das novas formas de comunicação virtual com a justificativa de que não precisam de 

intermediários para se dirigirem ao povo”, ou seja, atacam a imprensa. Além disso, 

“não têm nenhum escrúpulo em manipular e explorar fake news como se fossem 

verdades comprovadas” e ainda “vendem para si uma imagem de lisura e correção na 

gestão do governo, tratando de obliterar seus próprios maus exemplos; acusam os 

demais de corrupção, não estando eles distantes dessa prática”. Com efeito, “se 

autodenominam como “novos” quando estão faz tempo na política e vivem dela; 
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abusam de mensagens moralistas apoiando-se fortemente em conceitos como 

religião, família e nação”. 

 

1.4 O resultado das manifestações: Impeachment 
 

Apesar das pressões nas ruas, em 2014, Dilma Rousseff foi reeleita pelo voto 

direto do povo e assumiu seu segundo mandato em 2015. Neste mesmo período 

surgiu a Operação Lava Jato comandada pelo então juiz Sérgio Moro, que “havia 

defendido explicitamente que o poder da mídia é fundamental para deslegitimar o 

poder político” (SOUZA, 2019, p. 231). Logo, encontrou na imprensa um forte aliado 

para reverberar o “combate à corrupção”.  

 A reeleição de Dilma Rousseff não agradava a alguns setores do país, dentre 

eles, a imprensa tradicional, que a associava à Lava-Jato e à corrupção. Nesse 

sentido, Veja começou a criar uma agenda semanal a fim de manipular a opinião 

pública de que a destituição do comando da presidência era o único caminho para o 

crescimento do país: 

 

Figura 16 - Por que caem os presidentes? 

 

Figura 17 - Impeachment 

 
Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2447, 14 out. 2015. Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2455, 09 dez. 2015. 
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Ao analisarmos as capas, podemos observar que a imagem da presidenta 

Dilma (Fig. 16) inclinada e em primeiro plano, transmite cansaço e/ou preocupação. 

O Palácio do Planalto ao fundo e desfocado, sugere seu distanciamento do gabinete, 

coerente com o intertítulo “Dilma Rousseff reúne as três condições que, à luz da 

história, são comuns aos governantes de democracias destituídos de seu cargo”. Ao 

utilizar os termos “à luz da história” e “comuns aos governantes de democracias 

destituídos de seu cargo” podemos remeter ao episódio de Impeachment ocorrido com 

o ex-presidente Fernando Collor de Melo em 1992.  

Na capa da revista de outubro (Fig. 16) comparecem três condições para que 

os presidentes perdessem seu cargo: “Altamente impopulares”, “Perdem apoio no 

Congresso” e “Arruínam a economia do país”. Para o especialista em processos de 

Impeachment na América Latina, Aníbal Pérez-Liñan27:  

 
o motor primário, o fator inicial, que começa a tempestade perfeita é a crise 
econômica, que debilita o apoio popular e faz com que os escândalos de 
corrupção gerem mais hostilidade na opinião pública. Isso depois dá um sinal 
ao Congresso para que a coalizão seja desfeita. Então, esses elementos 
estão conectados. (REVISTA ÉPOCA, 2016) 

 

Já na capa da revista de dezembro (Fig. 17) a palavra “Impeachment” ganha 

destaque e dialoga com a Figura 16, pois somaram-se aos três argumentos anteriores 

outros oito: “Por que é falsa a guerra entre Dilma Rousseff e Eduardo Cunha”; “O 

passo a passo do processo que visa a derrubar a presidente”; “Uma ex-cara-pintada 

e um ex-petista são os autores do pedido”; “A  euforia dos mercados sinaliza que, sem 

Dilma, a confiança volta”; “Como a Lava-Jato dará munição aos defensores do 

impedimento”; “O STJ pode soltar os corruptos e a indignação catalisar o processo”; 

“A primeira reação de Collor e Dilma foi a mesma: culpar os adversários”; “Por que é 

indolor no parlamentarismo trocar governante incompetente”. 

A revista apresentou ainda o passo a passo para o processo de Impeachment. 

Segundo Pérez-Liñan:  

 
[...] o impeachment em um sistema presidencial é um procedimento 
extraordinário. O impeachment é sempre traumático, sempre controverso e 
sempre requer algum tipo de justificação legal muito precisa para remover o 
presidente. E, portanto, estes episódios geram muita polarização política e 
frequentemente geram ciclos de instabilidade que se estendem para o futuro. 
(REVISTA ÉPOCA, 2016) 

                                            
27 Entrevista publicada na Revista Época em 12 mai. 2016. Disponível em: 
<https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/05/anibal-perez-linan-crise-no-brasil-nao-se-encerrara-
logo.html>. Acesso em: 15 abr. 2021. 

https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/05/anibal-perez-linan-crise-no-brasil-nao-se-encerrara-logo.html
https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/05/anibal-perez-linan-crise-no-brasil-nao-se-encerrara-logo.html
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Tais ciclos de instabilidade se arrastariam até as eleições de 2018, já que “a 

polarização se instala nas situações de anomia e de ideias prontas” (BRAGA, 2020, 

p. 33), visto que trouxe em seu bojo uma força expressiva presente nas ruas, uma vez 

que “foi dito a este povo que a corrupção política havia sido a causa do nosso 

empobrecimento” (SOUZA, 2019, p. 254). É importante observar que ao criar um 

enunciado, se busca em meio aos interlocutores uma interação dialógica, isto é “um 

elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 2003, 

p. 272) com “alternância dos sujeitos do discurso”. 

 
Todo enunciado [...] tem, por assim dizer, um princípio absoluto e um fim 
absoluto: antes do seu início, os enunciados de outros [...]. o falante termina 
o seu enunciado para passar a palavra a outro ou dar lugar à sua 
compreensão ativamente responsiva. (BAKHTIN, 2003, p. 275)  

 

Veja funcionou como interlocutora para a população contrária a Dilma 

Rousseff, transformando palavras com sentidos completos em enunciados implícitos 

e explícitos. Os elementos da capa referem-se não só à presidenta do Brasil que 

estava sob ataque, mas também a Lula, uma vez que a revista (Fig. 17) procura inserir 

duas chamadas na margem superior: à esquerda, apresenta a imagem do filho de 

Lula, seguido pelo enunciado “Com você não acontece...”. É importante observar que 

ele nem chega a ser denominado pelo nome próprio, mas se contagia do sentido 

altamente negativo atribuído pela imagem amplificada do mosquito transmissor do 

vírus Zika, à direita, sob o título “Para escapar do Zika”. A partir desses elementos, é 

possível inferir que: [1] com Lula nada acontecia, já que ele “escapou” do 

“Impeachment” durante seus mandatos, logo, havia muitos males a serem 

combatidos, não só o processo contra Dilma Rousseff; ou [2] correlacionar Dilma ao 

termo “escapar” do “impeachment”, ressaltando ironicamente por meio do discurso 

“com você não acontece” e dos elementos que compõem sua expressão corporal, 

cabisbaixa (Fig. 13), remetendo à apreensão que se nota no close de seu rosto (Fig. 

14). As cores de fundo, escuras, reforçam o pessimismo generalizado e as inúmeras 

implicações decorrentes do Impeachment que já então se configurava.  

Para Thompson (2011, p. 31):  

 
a comunicação de massa se tomou o meio mais importante para a operação 
da ideologia nas sociedades modernas, isso se deve ao fato de ela se ter 
transformado num meio importante para a produção e transmissão de formas 
simbólicas, e porque as formas simbólicas assim produzidas são capazes de 
circular numa escala sem precedentes, alcançando milhões de pessoas que 
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compartilham pouco em comum além da capacidade de receber mensagens 
mediadas pelos meios. 

 
Nesse sentido, alguns procedimentos argumentativos presentes nas diversas 

mídias foram utilizados como suporte discursivo aos manifestantes que ocupavam as 

capitais de todo o país reverberando os termos “Corrupto”, “Impeachment”, “#Fora 

Dilma”, entre outros, reproduzidos em cartazes e faixas: 

 
Figura 18 - Protesto contra o governo Dilma em 2015 

 
Fonte: Disponível em: <https://veja.abril.com.br/politica/jovem-com-cartaz-pedindo-intervencao-

militar-e-hostilizado-no-rio/>. Acesso em: 15 mai. 2020. 
 

Figura 19 - Protesto contra o governo Dilma 

 

Fonte: Disponível em: <https://veja.abril.com.br/politica/jovem-com-cartaz-pedindo-intervencao-militar-
e-hostilizado-no-rio/>. Acesso em: 15 mai. 2020. 
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Figura 20 - Protesto contra o governo Dilma 

 

Fonte: Disponível em: <https://veja.abril.com.br/politica/jovem-com-cartaz-pedindo-intervencao-militar-
e-hostilizado-no-rio/>. Acesso em: 15 mai. 2020. 

 

Note-se que “estávamos diante de uma classe média altamente mobilizada e 

representativa de uma opinião pública, àquela altura dos acontecimentos, 

majoritariamente favorável à queda de Dilma Rousseff”, conforme define Moura e 

Corbellini (2019, p. 45). Outro aspecto importante é que as cenas registradas nas 

figuras 18, 19 e 20 ocorreram em 2015, ano posterior à Copa do Mundo no Brasil. 

Contudo as pessoas já haviam adotado as cores verde e amarela como símbolo 

patriótico para saírem às ruas, conforme ressaltamos anteriormente e que seriam 

também utilizadas nas eleições de 2018, conforme veremos no capítulo 3. 

Em meio às manifestações a favor de Impeachment, também havia 

apoiadores da intervenção militar, como mostra a Figura 20, no quadrante inferior à 

esquerda. Nela, um enunciado em primeiro plano pede a volta dos militares, dando 

continuidade ao discurso proferido em anos anteriores. Pode-se observar que o 

enunciador toma a palavra de modo subjetivo por meio do “Eu quero intervenção 

militar já!”. Para Bakhtin (2003) “em cada enunciado [...] sentimos a intenção 

discursiva do discurso ou a vontade discursiva do falante [...]”, ao verbalizar sua ideia 

o enunciador escolhe a “forma do gênero na qual será construído o enunciado” (p. 

281). Nesse caso, o uso ocorre por meio de cartaz ou faixa, alicerçado pelo já-dito na 

imprensa. 

Para Casara: 
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Como em todo movimento que busca a destruição política dos adversários e 
a denominação econômica de um país, para alcançar o objetivo visado foi 
necessário produzir uma nova realidade, uma nova trama envolvendo o 
simbólico e o imaginário, com a introdução de novas ideias e de novos valores 
que serviram para legitimar e justificar a substituição de um governo e de um 
projeto político por outro. (2020, p. 28). 

 

Por isso, em 2016, Dilma sofre um golpe parlamentar e perde seu cargo como 

Chefe de Estado. De acordo com o Senado Federal28:  

O processo de impeachment de Dilma Rousseff teve início em 2 de dezembro 
de 2015, quando o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha 
deu prosseguimento ao pedido dos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior 
e Janaína Paschoal. Com uma duração de 273 dias, o caso se encerrou em 
31 de agosto de 2016, tendo como resultado a cassação do mandato, mas 
sem a perda dos direitos políticos de Dilma. Na justificação para o pedido de 
impeachment, os juristas alegaram que a então presidente havia cometido 
crime de responsabilidade pela prática das chamadas "pedaladas fiscais" e 
pela edição de decretos de abertura de crédito sem a autorização do 
Congresso.  

 
Casara aponta que “do ponto de vista jurídico, o processo de Impeachment 

contra Dilma Rousseff revela várias atipicidades e uma ilegalidade incontornável: a 

ausência de um crime de responsabilidade praticado pela então presidente” (2020, p. 

30), visto que com base na Constituição Federal de 1988 “o processo de Impeachment 

só é legítimo se o presidente tiver cometido um crime de responsabilidade tipificado 

na lei brasileira” (p. 30). Ou seja: 

 
No caso da ex-presidente Dilma Rousseff, os fatos imputados à presidenta 
no procedimento sequer eram “crimes de responsabilidade” segundo a 
legislação brasileira. Não por acaso, o julgamento transformou-se em um 
espetáculo farsesco com cenas grotescas como as ocorridas no dia do “juízo 
de admissibilidade”. (CASARA, 2020, p. 30). 

 

Destaca-se como “cena grotesca”, conforme explicitado acima, o discurso do 

deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) que dedicou seu voto contra Dilma ressaltando29: 

“pela família e pela inocência das crianças em sala de aula”, “contra o comunismo”, 

“pela nossa liberdade”, “contra o foro de São Paulo”, “pela memória do coronel 

Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff”, “pelo exército de 

Caxias”, “pelas nossas Forças Armadas” e por aquilo que viria a ser o slogan da sua 

                                            
28 Fonte: Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/28/impeachment-de-
dilma-rousseff-marca-ano-de-2016-no-congresso-e-no-brasil. Acesso em: 06 nov. 2011. 
29 A cobertura dos votos pela mídia visual, foi considerada por muitos como um espetáculo, no qual não 
eram observados os interesses do país, mas sim, questões particulares de cada deputado. 
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campanha presidencial em 2018 “por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de 

todos”30. Importante destacar que: 

 

Para desconstruir a imagem de Dilma Rousseff recorreu-se ao método 
autoritário de reescrever a história para colocar em dúvida a existência da 
ditadura militar instaurada em 1964 no Brasil. Dilma Rousseff, que havia sido 
presa e torturada na juventude por participar da luta armada contra uma 
ditadura, foi descrita para uma parcela da sociedade como uma terrorista que 
defendia interesses contrários aos da pátria. (CASARA, 2020, p. 31). 

 

Diversas mídias contestaram a dedicatória no voto ao coronel Ustra, uma vez 

que ele acionava na memória discursiva a tortura durante a ditadura no Brasil. 

Também Veja se posicionava na mesma linha, afirmando que “ode à tortura é demais 

- e repulsivo” (VEJA, Edição, 27 abr. 2016, p. 33). Entretanto, segundo Casara “nos 

programas de rádio e de televisão”, aqui também incluímos a mídia impressa, “a 

defesa pública tanto de torturadores quanto da tortura como método tornou-se cada 

vez mais frequente na arena pública” (2020, p. 31). O autor ainda enfatiza que: 

 
Nos meses que antecederam o golpe contra Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro 
passou a ganhar cada vez mais espaço na mídia brasileira apresentando-se 
como a antítese de Dilma: o militar de direita que se opunha à ex-guerrilheira. 
Jair Bolsonaro, com suas manifestações polêmicas e ataques ao governo, 
passou a ser uma figura frequente nos principais jornais, revistas e canais de 
televisão brasileiros (CASARA, 2020, p. 32). 

  
É importante ressaltar a representatividade de Bolsonaro nesse período, pois 

seu discurso construído gradativamente contra os ideais petistas, apoiava-se no 

combate à corrupção, abordagem que já repercutia fortemente nos meios de 

comunicação de massa e impactou nas eleições de 2018. Para Casara: “O processo 

de Impeachment de Dilma Rousseff foi a forma encontrada para disfarçar o golpe 

contra um projeto político que não mais interessava aos detentores do poder 

econômico” (2020, p. 29). 

Dessa maneira, observa-se que apesar de o papel da imprensa ser o de 

manter informada a população, ela também pode promover ascensão e 

desconstrução de personagens, neste caso do âmbito político, de acordo com os seus 

interesses e estratégias de manipulação. Esta afirmação pode ser comprovada pelo 

próprio editorial comemorativo da revista ao celebrar seus 30 anos, quando em tom 

                                            
30Voto de Jair Bolsonaro no processo de Impeachment (17.04.2016). Youtube, Publicado em: 17 abr. 
2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2LC_v4J3waU>. Acesso em: 21 mar. 2020. 
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confessional, afirmou ter contribuído com a ascensão e queda do ex-presidente 

Fernando Collor:  

 
Com o fim dos ‘anos de chumbo’ e o início traumático da redemocratização, 
o país e Veja [...] atravessamos outra turbulência traumática, desta vez uma 
que nós mesmos contribuímos para criar a ascensão e queda de um 
jovem presidente que parecia estar inaugurando uma nova era e que 
acabou – sem querer – acelerando o processo de maturação política do país, 
por meio da percepção fundamental de que a lei deve estar acima – e não a 
serviço – dos governantes” (VEJA, ESPECIAL 30 ANOS, grifo nosso) 

 

A partir da declaração acima, reafirmamos o que nos moveu acerca desta 

pesquisa: uma vez que a imprensa tem forte impacto sobre as tomadas de decisões 

do país e não apresenta discurso imparcial, pretendemos assim verificar as 

estratégias discursivas de Veja no que se refere a noticiar fatos políticos envolvendo 

a polarização dos atores de esquerda e direita durante nas eleições de 2018. 

 
 
1.5 A guinada da Direita 
 

Com a destituição de Dilma Rousseff, seu vice, Michel Temer (PMDB), 

assumiu a presidência de 31 de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2018. Foi 

considerado o presidente mais impopular entre os impopulares desde a 

redemocratização (1979-1985) do Brasil. Isso se deveu, por ter sido “um governo [...] 

[com] problema de legitimidade eleitoral, porque não surgiu de uma eleição” 

(REVISTA ÉPOCA, 2016), conforme destaca Pérez-Liñan em entrevista.  

 Consequentemente, a imprensa passou a cogitar quem poderia sucedê-lo 

nas eleições seguintes. Logo a Pesquisa Datafolha31 apresentava projeções já em 

2016, publicadas em Veja:  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
31 Destaca-se que quando a Pesquisa Datafolha foi publicada, Michel Temer estava como chefe 
interino, enquanto Dilma permanecia afastada da Casa Civil. 
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Gráfico 1 - A novidade: Bolsonaro 

 

Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2474, 20 abr. 2016, p. 65 

 

Note-se que o título do gráfico chama a atenção para um candidato com pouca 

visibilidade entre os possíveis presidenciáveis, ou seja, “a novidade” para 2018 seria 

Bolsonaro descrito como: 

 

O único entre os nanicos a subir realmente foi o deputado Jair Bolsonaro (PP), 
cujo porcentual de intenção de voto permanece pouco expressivo, mas o fato 
é que dobrou de dezembro para cá: de 4% para 8%.   
O despontar de populistas e radicais em momentos de crise ou vácuo de 
representação política é uma tragédia clássica na história das democracias, 
e esta não pode estar mais bem representada do que na figura de Bolsonaro. 
Seu projeto de lei mais famoso prevê a castração química de estupradores, 
e, entre as declarações pelas quais é conhecido, consta aquela em que disse 
preferir ter um filho morto a um filho gay. Sua ascensão nas pesquisas é a 
face nefasta da desesperança que acomete os brasileiros. Que passe rápido. 
(VEJA, EDIÇÃO 2474, 20 abr. 2016, p. 65) 

 

Termos como “populista” e “radical” já eram atribuídos ao deputado por sua 

visão autoritária e antidemocrática. Segundo Bobbio (1998, p. 93), “o termo 

‘autoritarismo’ designa, na verdade, uma situação na qual as decisões são tomadas 

de cima, sem a participação ou o consenso dos subordinados”. O autor ainda explica 

que 
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A autonomia dos outros grupos politicamente relevantes é destruída ou 
tolerada enquanto não perturba a posição do poder do chefe ou da elite 
governante. [...] Para alcançar seus objetivos, os Governos autoritários 
podem recorrer apenas aos instrumentos tradicionais do poder político: 
exército, polícia, magistratura e burocracia. [...]. (1998, p. 100). 

 

Tal postura não dialoga com os princípios da democracia, no qual há a 

participação dos cidadãos. Constituída etimologicamente pelo grego “demos” =  

“povo” e “kratos” = “poder”, resultando “poder ao povo”. Segundo Cotrim (2005, p. 

544), “são muitos os significados atribuídos à democracia”, todavia, ao analisar o 

conceito ele exemplifica democracia formal e substancial: 

 

O aspecto formal da democracia consiste, por exemplo, na existência de 
instituições como voto secreto e universal, pluripartidarismo político, 
autonomia dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, liberdade de 
pensamento e de expressão etc. São os meios pelos quais se exerce o “jogo 
democrático”. 
Já no aspecto substancial, a democracia refere-se aos fins, isto é, aos 
conteúdos alcançados pelos meios formais. Diz respeito, por exemplo, à 
democratização da educação de qualidade, do trabalho digno, das condições 
de saúde pública, do acesso à justiça etc. (2005, p. 544). 

 

Contudo, o que nos chamou a atenção é que para um candidato “nanico” ele 

já recebia destaque em meio a fortes concorrentes. Além disso, a pesquisa 

demonstrava que apenas Bolsonaro e Lula estavam em ascensão, pois enquanto 

Aécio caía abruptamente, Marina permanecia estagnada. 

Ainda em 2016, outro fato marcante ocorreu: o resultado das eleições para 

prefeito32 que não apenas promoveu a ala direita do país, mas já prenunciava o que 

estava por vir nas eleições presidenciais em 2018.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
32Destaca-se que em 2016 o PSDB vence o PT no primeiro turno para prefeito de São Paulo, 
promovendo João Dória. 
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Figura 21 - A força da direita 

 
Fonte: VEJA, Edição 2499, 12 out. 2016. 

 

Na capa apresentada acima, podemos observar que Veja destaca a “A força 

da direita” presente não só no título como também na imagem de um homem usando 

terno, vestimenta frequentemente utilizada pelos parlamentares. Porém, ao longo do 

tempo, “por baixo do pano” foram criando força e no momento oportuno resolveram 

“rasgar a manga do terno” e mostrar os músculos enrijecidos. Note-se que a luz incide 

sobre a cabeça e o braço direito, que ganham representatividade e podem se 

manifestar às claras para a sociedade. Além disso, podemos observar que nas 

chamadas secundárias os termos “cérebro pornô” remete ao homem sexualmente 

potente, graças aos músculos avantajados. 

Retomando a capa em análise (Fig. 21), observa-se que o braço esquerdo 

não tem a mesma proporção muscular que o direito, além disso, ele permanece 
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parado sobre o quadril em posição de espera, ou seja, enquanto a direita ganhava 

força e se erguia, a esquerda permanecia parada, como sugere o intertítulo: “Na 

primeira eleição depois do fim dos governos do PT, o eleitorado premia os 

conservadores – e isso não se deve apenas à difusão do antipetismo” (VEJA, 2016, 

Capa). Logo, o discurso promove a ala da direita, descrita como conservadora. 

Para Bobbio (1998) o “conservadorismo designa ideias e atitudes que visam 

à manutenção do sistema político existente e dos seus modos de funcionamento, 

apresentando-se como contraparte das forças inovadoras” (p. 242). Além disso,  

 

O Conservadorismo [...] reconhece no poder, na coação política, um fator 
importante e necessário na sociedade, intimamente ligado a finitude humana. 
Profundamente ambíguo e demoníaco, o poder político é, para o 
Conservadorismo, o cimento da sociedade que, seja qual for a sua estrutura, 
sem ele cairia na anarquia. Ao mesmo tempo, porém, confiado ao homem, o 
poder é intrinsecamente tirânico, se não controlado. (1998, p. 245).  
 

Mas, afinal, naquele momento, quais partidos representavam a direita, já que 

muitos transitam entre esquerda e direita a fim de criar coligações partidárias? 

Segundo Veja, a direita era constituída pelos partidos PMDB, PSDB, PSD, PP, PR e 

DEM, conforme gráfico: 

 

Gráfico 2 - Abaixo a esquerda 

 
Fonte: VEJA, Edição 2499, 12 out. 2016, p. 39. 

 

Todavia, mesmo em um contexto de ascensão da direita, Veja prefere intitular 

o gráfico de “Abaixo a esquerda”, ou seja, novamente prefere reforçar o declínio dos 
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partidos como PT, PSB, PDT, PSOL, PSTU e PCdoB. Conforme o gráfico, pode-se 

observar que os partidos de esquerda perderam sua representatividade nas 

prefeituras do país entre os anos de 2012 e 2016 – fato que foi reforçado pela difusão 

do antipetismo, conforme foi destacado na capa da edição.  

Dentre os prefeitos eleitos de direita, a matéria de capa da revista Veja 

apresentava a comemoração do candidato João Dória (PSDB), que em sua primeira 

investidura política foi eleito prefeito de São Paulo, no primeiro turno, sob o título e 

intertítulo “Curva à direita: Na leitura convencional do pleito, o eleitor fez triunfar o 

antipetismo, mas algo mais ocorreu: o Brasil amanheceu mais conservador - e isso 

marcará 2018” (VEJA, EDIÇÃO 2499, 2016, p. 38, grifo nosso). É possível observar 

que em 2016 a revista já projetasse as eleições de 2018 para a ala conservadora do 

país, uma vez que a promoção de prefeitos da direita (micro) poderia criar uma reação 

que abrangeria o Brasil (macro). 

Cumpre afirmar que a força da direita, segundo Veja, foi resultado de três 

fatores: 

 

A força monumental do antipetismo, que infligiu a maior derrota da história 
do PT; a crescente identificação de parte do eleitorado com o ideário de 
direita; e o triunfo, ainda lento e gradual, de um mal perigoso: a antipolítica, 
bandeira levantada, quase sempre por candidatos do conservadorismo. 
(VEJA, EDIÇÃO 2499, 12 out. 2016, p. 39, grifo nosso) 

 

 

O termo “antipolítica”, destacado acima, vincula-se à imagem de João Dória 

em cuja campanha para prefeito declarou: “Não sou político, sou empresário”, 

configurando à imagem do homem político um aspecto negativo, já que a mídia 

associava o termo corrupção atrelado ao PT. Mas além de Dória, quem constituía essa 

nova ala da direita? Veja os classificou como: “O tradicional”, “O religioso”, “O 

neoliberal”, “O populista” e “O libertário”: 
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Tabela 2 - Os tipos de direita 

 

Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2499, 12 out. 2016, p. 42. 
 

Pode-se observar que muitos candidatos reproduzem os ideais de direita, 

reforçando que o Estado não é responsável pelas questões sociais, bandeira que a 

esquerda sempre defendeu. Na tabela acima, Ronaldo Caiado (DEM) é “contra 

programas de compensação social, cotas sociais ou raciais”. Já o Pastor Marco 

Feliciano (PSC) “por razões pragmáticas pode aceitar programas de compensação 

social”, enquanto Henrique Meirelles (PSD) “critica [...] a ineficiência da assistência 

social” e Fernando Holiday (DEM) é “contra o Estado social” (VEJA, 2016, EDIÇÃO 

2499, p. 42) 

Dentre os categorizados, destacamos a imagem de Jair Bolsonaro 

relacionado aos termos “O populista”, “pró-ditadura militar” e “político da direita 

religiosa”. Sendo assim, a tendência populista no Brasil também renascia não só 

porque uma grande parcela do eleitorado havia privilegiado partidos de direita, mas 

porque “sempre que ocorre uma rápida mobilização de vastos setores sociais 

[manifestações], uma politização à margem dos canais institucionais existentes”, ou 

seja, a população espera pela “força regeneradora do mito [...] pronto a materializar-

se, de um instante para o outro, nos momentos de crise” (BOBBIO, 1998, p. 985-986). 

Para Chauí (2010): 
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A “indústria política” - a criação da imagem dos políticos pelos meios de 
comunicação de massa para a venda do político aos eleitores-consumidores, 
aliada à estrutura social do país, alimenta um imaginário político autoritário. 
As lideranças políticas são sempre imaginadas como chefes salvadores da 
nação, verdadeiros messias escolhidos por Deus e referenciados pelo voto 
dos eleitores.  
A imagem populista e messiânica dos governantes indica que a concepção 
teocrática do poder não desapareceu: ainda se acredita no governante como 
um enviado das divindades e que sua vontade tem força de lei. (p. 361) 

 

 É possível entender que os resultados antidemocráticos das manifestações 

de 2013 fizeram com que o povo aguardasse um novo líder: alguém escolhido para 

salvar o povo da corrupção, uma espécie de “mito” proveniente das divindades, 

alguém que pudesse manter uma comunicação de fácil acesso com as diversas 

classes sociais e que se descrevesse como o oposto à corrupção. 

 

1.6 O reposicionamento da nova direita: Bolsonaro ganha visibilidade 
 

Com a ascensão da direita, Bolsonaro soube aproveitar o atributo de 

“novidade”, mesmo sem ter um partido sólido e confiante passou “de deputado 

folclórico, tratado como piada [...] a segundo colocado nas pesquisas presidenciais”, 

conforme aponta Veja (Edição 2551, p. 6). Logo, era tido pela Pesquisa Datafolha 

como o vice-líder em todos os cenários para a eleição presidencial, ficando atrás 

apenas de Lula. Por conseguinte, Veja estampou seu rosto na capa33 sob o título “A 

ameaça Bolsonaro”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
33 Destaca-se que essa era a segunda vez que Bolsonaro aparecia na capa de Veja. A primeira ocorreu 
na edição de agosto de 2017, sob o título “Gangues digitais” no qual abordava a presença de eleitores 
da esquerda e direita descritos como “ativistas”, hostilizando os eleitores de seus opositores por meio 
das redes sociais. 
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Figura 22 - A ameaça Bolsonaro 

 
Fonte: VEJA, Edição 2551, 11 out. 2017. 

 

A capa acima é bem representativa, já que foi a primeira vez que Veja deu 

exclusividade a Bolsonaro, descrito no intertítulo como “extremista” e com “discurso 

insultuoso”, os adversários já poderiam vê-lo como forte concorrente, visto que 

“consolidava-se em segundo lugar nas pesquisas”. Contudo, a revista deixava 

implícito pela escolha da cor vermelha no título a quem ele era motivo de “ameaça”: à 

esquerda, uma vez que a bandeira do PT é constituída pela cor vermelha. 

Entretanto, outros elementos verbais apresentados na capa também chamam 

a atenção do leitor mais atento, visto que em outubro de 2017 a Revolução Russa 

completava 100 anos, logo, a revista questionava “O que 2017 significa nos dias de 

hoje”. É preciso deixar claro que Bolsonaro sempre defendeu a direita, não sendo 
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adepto aos ideais comunistas difundidos pela antiga União das Repúblicas Socialista 

Soviéticas (URSS). Contudo, podemos correlacionar algumas características do 

período histórico que antecedeu a revolução na Rússia, com o que foi proposto neste 

capítulo ao abordarmos cronologicamente algumas questões que marcaram a História 

do Brasil, a fim de entendermos o que leva um governante ser deposto por meio de 

um golpe e as consequências de uma “revolução”. Jaime Pinsky resume bem esse 

período na Rússia: 

 

A Revolução Russa começou com a deposição do czar em fevereiro de 1917. 
Em outubro do mesmo ano, os bolcheviques chegaram ao poder, sob a 
liderança de Lenin. Mas o Estado soviético só se consolida depois de uma 
guerra fraticida que durou até 1922 e causou milhões de mortos. (2017, p. 9) 

 

É importante considerar que a Rússia assim como diversos países34 estavam 

participando da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e haviam gastado muito dinheiro 

na compra de armamento, logo, a população insatisfeita com o governo vigente, 

promovia manifestações populares. Diante disso, alguns partidos foram se revelando 

contra o regime czarista e o país se viu dividido entre os mencheviques e os 

bolcheviques, que culminou no golpe contra o último czar russo, Nicolau II, conhecida 

como a Revolução de Fevereiro (1917). Após a queda do czarismo na Rússia, houve 

um Governo Provisório que concedeu anistia a alguns presos políticos, entre eles 

Lenin e Trotsky. Estes comandariam a Revolução de Outubro (1917), liderando o 

Exército Vermelho e implantariam um novo sistema político: o comunismo. 

Nesse sentido, a correlação que fazemos com o contexto brasileiro é que o 

país foi governado pelo PT por 14 anos, contudo, a partir de 2013 começaram as 

manifestações populares contra o governo vigente criando uma bipolarização entre 

esquerda e direita no país. Ademais, com o golpe contra a ex-presidenta Dilma 

Rousseff (2016), o país passou a ser comando por Michel Temer em um governo 

provisório, até que o próximo presidente fosse eleito democraticamente35. Não 

obstante, neste período reacendeu a chama pelo retorno da intervenção militar, 

conforme descrito anteriormente, promovendo uma figura que representasse a 

extrema-direita no país, algo que não se via desde o fim da ditadura militar em 1985. 

                                            
34 O Brasil foi o único país sul-americano a entrar na Primeira Guerra, contra a Alemanha, que 
torpedeou navios brasileiros.  
35 É interessante observar que nos períodos abordados não havia um consenso sobre golpe, ou seja, 
havia aqueles que defendiam a queda de seus líderes por justa causa, assim como aqueles que o 
defendem como impróprio. 
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Portanto, um novo [ou antigo] sistema político poderia mudar as rédeas democráticas 

no Brasil. 

Outro aspecto interessante na capa acima (Fig. 22), é que ela afirma que 

Bolsonaro já tinha 30 milhões de apoiadores a um ano da corrida eleitoral. O que nos 

chama a atenção é que na reportagem de capa acrescentava que Bolsonaro pertencia 

à “direita radical” “num país que, há poucos anos, tinha vergonha de expor ideais 

dessa tendência”, visto que retomava os ideais do Regime Militar. Contudo, detinha 

17% das intenções de voto no primeiro turno, segundo a Pesquisa Datafolha, “atrás 

apenas do líder de sempre, o ex-presidente Lula com 35%” (VEJA, Edição 2551, 11 

out. 2017, p. 42).  

Sendo assim, o destaque na cor verde dos olhos de Bolsonaro (Fig. 22), e seu 

olhar fixo para o leitor pode sugerir segurança e a expectativa de novos apoiadores. 

A revista de forma implícita mostra que tal possibilidade poderia, sim, ocorrer, já que 

nos primeiros anos de Veja havia poucos exemplares vendidos, porém, por meio de 

diversas estratégias de marketing, em 2017 comemorava 1.200.000 (um milhão e 

duzentos mil) exemplares vendidos toda semana, conforme observamos no canto 

superior esquerdo da capa. Entretanto, “vários dos protagonistas do golpe de 2016 

não imaginavam a possibilidade de vitória de Bolsonaro na eleição presidencial de 

2018”. (CASARA, 2020, p. 35). 

Do ponto de vista eleitoral, diversos outros partidos tentavam encabeçar seus 

candidatos, por isso, na tentativa de apresentar uma opção para partidos do Centro, 

Veja questionava quem poderia representá-los, já que Lula (esquerda) e Bolsonaro 

(direita) lideravam as pesquisas, conforme capa abaixo: 
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Figura 23 - A política que assusta 

 

Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2555, 8 nov. 2017. 

 

Ao observar a capa acima, Veja reforça a polarização entre Lula 

representando a esquerda, e Bolsonaro, a direita. Sobre o fundo negro, ressalta o 

título “A política que assusta”, uma vez que ambos são apresentados como 

representantes dos extremos. Logo, delineia-se entre tais atores políticos aquele que 

poderia ser o representante de centro, a fim de equilibrar os opostos. Nesse sentido, 

surgem como possibilidades: Luciano Huck, que cogitou lançar campanha pelo PSDB, 

porém, desistiu abrindo espaço para Geraldo Alckmin; e Henrique Meireles, que na 

Tabela 2 é descrito como “O Neoliberal” já que é “pró-mercado, crítica a interferência 

do Estado na economia, a irracionalidade do gasto público, a exasperação dos 

impostos e a ineficiência da assistência social”. 
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Destacamos ainda os elementos superiores que compõem a capa: 

 

Figura 24 - Recorte superior da Figura 23 

 

Fonte: Autora 

 

Note-se que o termo “campeões” dialoga com os personagens Bolsonaro e 

Lula, já que ambos lideravam as eleições. Nesse sentido, a revista apresenta “quem 

são” os atores políticos que possivelmente disputariam o segundo turno. Além disso, 

os termos “cai mais um astro de Hollywood” define que um desses protagonistas da 

eleição presidencial iria sair do páreo, ou ambos, caso um personagem de centro 

fosse definido e se destacasse no meio eleitoral. Tal interesse midiático em alavancar 

a candidatura de um homem de centro é reforçado pela referência a “Emmanuel 

Macron” (chamada inferior), que por meio de estratégias políticas venceu as eleições 

francesas. Nesse sentido, Veja apresentaria a “receita da campanha que venceu os 

extremos na França”. 

Importante salientarmos que o centro, representado principalmente pelo 

PSDB, havia passado por diversos percalços antes de definir seu candidato. Com a 

desistência de Luciano Huck, que era um forte candidato para representar o equilíbrio 

entre direita e esquerda, Geraldo Alckmin, que não era a primeira opção passou a 

representar o partido, por isso, na capa abaixo o intertítulo ressalta “o governador 

Geraldo Alckmin assume o comando do PSDB e aproveita a desistência de Luciano 

Huck para fazer avançar sua candidatura ao Palácio do Planalto” (VEJA, EDIÇÃO 

2559, 6 dez. 2017, capa). 

Dessa maneira, Veja apresentou Alckmin desenhado em uma bandeira que 

está empunhada pela mascote do PSDB: o tucano. 
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Figura 25 - O voo dos tucanos 
 

 

Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2559, 2017 

 

Na capa acima, o tucano, símbolo do PSDB, após descer por um escorregador 

sinuoso, pode representar o vai-e-vem das tomadas de decisões do partido em 

relação a quem iria representar o centro. Seu olhar é assustado, enquanto a caricatura 

de Geraldo Alckmin, na bandeira que segura é apresentada como um personagem 

feliz, após ter sido escolhido. Tal narrativa é reforçada pelo título “O voo dos tucanos”.  

Logo abaixo do intertítulo a revista apresenta “mais” informações sobre os 

“erros do partido”, por meio do discurso do ex-presidente e maior representante do 

PSDB, Fernando Henrique Cardoso (FHC), que ainda “denuncia” o “populismo 

excludente”. 
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O tema exclusão mantém dialogismo com as chamadas superiores: 

 

Figura 26 - Recorte Superior da Figura 25 

 

Fonte: Autora. 

 

À esquerda temos a imagem do Príncipe Harry e sua noiva Megan, descrita 

como mestiça e divorciada. Já à direita temos a imagem de “moradores de rua” e o 

discurso de que “a miséria voltou”. 

Segundo a visão de Veja, somente um candidato de centro poderia resolver 

de vez os problemas de “miséria” do país. Podemos perceber uma crítica ao governo 

petista, uma vez que durante sua gestão foram promovidos “programas sociais”, 

entretanto, “com a crise e o esvaziamento dos programas sociais” a quantidade de 

moradores de rua teria aumentado. Trata-se de uma mensagem dirigida, 

principalmente, a Lula, que apresentou ao longo de seus mandatos políticas sociais 

para distribuir melhor as riquezas do Brasil e eliminar a fome, como o programa “Fome 

Zero”.  

Portanto, candidatos populistas, e aqui podemos incluir Bolsonaro que 

procurava angariar apoiadores por meio do populismo, segundo FHC, não seriam a 

melhor opção, restando Geraldo Alckmin como solução, já que ele aparentava ter a 

mesma classe e postura que os membros da realeza da chamada superior à 

esquerda, ou seja, o anúncio do noivado do príncipe Harry “com uma atriz mestiça e 

divorciada” dialoga com anúncio do PSDB que iria “sacudir” o meio partidário, já que 

a polarização entre Lula e Bolsonaro, que havia constituída na capa anterior (Fig. 23), 

teria agora um novo personagem para compensar os opostos. 

É possível observar que o discurso de Veja condiz com a proposta desse 

capítulo, uma vez que se procurou reconstruir o cenário político a partir da linguagem 

verbal e não-verbal, ressaltando o posicionamento da revista sobre a esquerda e 

direita, a fim de identificar as estratégias discursivas e os efeitos de sentido que 

permitiram promover ou desconstruir a imagem de personagens políticos. 

Outro aspecto foi contextualizar a ascensão da nova direita nas manifestações 

de rua, em que uma crescente onda de pessoas pedia a volta da intervenção militar, 
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reforçando a onda de conservadorismo em andamento no país. Além disso, o discurso 

midiático reforça uma estratégia discursiva sobre a eleição em 2018 não só 

polarizando entre esquerda e direita, mas também difundindo o antipetismo. Por 

conseguinte, ao encontrar um candidato que poderia concorrer fortemente contra Lula, 

apesar de atacá-lo discursivamente, consegue promovê-lo, dando-lhe destaque. 

Sendo assim, Jair Bolsonaro apesar de suas ideias contrárias à democracia, crescia. 
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CAPÍTULO 2. PROCESSOS DE DESCONSTRUÇÃO DA ESQUERDA 
 

 

A partir do exposto no capítulo 1, podemos observar que já havia, por meio 

de pesquisas realizadas em 2017, uma possível disputa polarizada entre esquerda e 

direita, representadas por Lula e Bolsonaro, respectivamente. Por isso, entendemos 

que as mídias, em geral, teriam um papel ainda mais fundamental na corrida 

presidencial de 2018, pois iriam lidar com essa divisão de opiniões no noticiário 

político-eleitoral. No caso da revista Veja, seria um ano também de comemoração, 

pelo seu cinquentenário. Por isso, desde a edição n. 2566, publicada em 3 de jan. 

2018, retomou a missão de seu fundador Victor Civita por meio do editorial “VEJA 

QUER SER a grande revista semanal de informação de todos os brasileiros [...]” 

(2018, p. 12). 

Para Manuel Castells (2019, p. 247) “na sociedade contemporânea, em todas 

as partes do mundo, a mídia é o principal meio de comunicação” e informação das 

pessoas. Todavia, a revista ao destacar que pretende ser o meio “de informação de 

todos os brasileiros” apresenta-se como fonte de informação abrangente, contudo, 

devemos recordar que ela compreende apenas seus leitores, pertencentes às classes 

AB. Sendo assim, o leitor constrói posicionamentos a partir da construção textual e 

imagética, linguagem verbal e não-verbal respectivamente, acerca de atores políticos 

apresentados por meio de seu discurso. 

Ao observarmos atentamente diversas capas e editoriais produzidos em 2018, 

podemos considerar que no primeiro momento a revista Veja organizou sua “agenda 

jornalística” sobre a campanha anticorrupção, que já estava em andamento desde as  

operações da Lava Jato (a mesma que teria impulsionado os pedidos de Impeachment 

da ex-presidenta Dilma Rousseff).  

Nesse sentido, procuramos analisar o ano eleitoral por meio de duas etapas. 

Neste capítulo abordaremos exclusivamente o papel da mídia que, por meio de 

estratégias discursivas, relacionaram Lula à corrupção, incentivando a formação de 

uma opinião pública favorável à sua condenação, prisão e inelegibilidade nas eleições 

de 2018. No próximo capítulo procuraremos mostrar a corrida presidencial sem Lula 

e as estratégias midiáticas que omitiram os demais candidatos petistas e favoreceram 

seu maior concorrente, Jair Bolsonaro, acirrando a polarização durante as eleições 

presidenciais. 
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2.1 O discurso nas capas de revista 
 

Segundo Heller e Vargas (2020, p. 4): 

 

“a capa [de um livro] é a sua embalagem e, por isso, não pode ser descartada, 
como ocorre com outros objetos da sociedade de consumo. Além de fazer 
parte da lógica publicitária, a capa é o primeiro espaço visual de contato entre 
livro e leitor; por meio dela, seus elementos essenciais (autor, título, editora 
etc.) ficam imediatamente acessíveis ao consumidor. Essas características 
demarcam a capa, portanto, como forte elemento mediador no consumo: 
“Enquanto face visível do livro, a capa assume um papel privilegiado na 
comunicação com o público e, consequentemente, constitui um veículo 
privilegiado de promoção comercial” (CARVALHO, 2008, p. 13). 

 

Para o jornalista Thomaz Souto Corrêa “Capa é feita para vender revista” 

(apud SCALZO, 2011, p. 62), ou seja, funciona com a mesma lógica da indústria de 

livros. Desde os primeiros anos, Veja, assim como o mercado editorial se valeu da 

produção de capas com imagens e chamadas atraentes, algumas com informações 

“bombásticas” que ajudaram a mudar os rumos do país, inclusive no ambiente político, 

como, por exemplo, a edição n. 1236, publicada em 27 de maio de 1992, na qual 

apresentava o rosto de Pedro Collor36 (irmão do ex-presidente Fernando Collor), com 

a seguinte chamada, “Pedro Collor conta tudo”, e intertítulo “O vídeo e a entrevista 

com os ataques do irmão do presidente”. Não obstante, estampou no canto superior 

esquerdo da capa o termo “EXCLUSIVO”. Tal edição repercutiu no meio político e 

favoreceu o primeiro Impeachment presidencial no Brasil. Mas, além disso, teve seu 

objetivo realizado, pois seus 836.000 exemplares37 foram vendidos. Parte do sucesso 

dessa edição pode ser explicada ao grafismo da capa:  

 

As capas de revistas [...] trazem sempre um forte apelo, pelo impacto das 
imagens e dos recursos visuais, situando-se no intermédio entre jornalismo e 
publicidade. Nesse processo, articulam-se referenciais de caráter informativo 
e os efeitos conotativos, no intuito de seduzir o leitor/consumidor. (SILVA; 
CABRAL, 2015, p. 1) 

 

Ademais, devemos levar em consideração que a revista Veja é semanal, ou 

seja, para que um assunto seja escolhido entre os demais para compor a capa é 

necessário que a informação tenha grande relevância, uma vez que o intuito é gerar 

repercussão social e prender a atenção do leitor com elementos surpresas. Veja 

                                            
36 Ver anexo A. 
37 Fonte: VEJA. Edição n. 1236, publicada em 27 mai. 1992, p. 5 



80 
 

descobriu essa estratégia por volta de 1972, quando realizou uma reforma editorial, 

passando a destacar a cobertura política. Logo, encontrou “a fórmula de revista 

semanal de informação brasileira”, por meio do furo de reportagem que permitia dar 

sentido aos acontecimentos, conforme aponta Almeida (2008, p. 51). 

Dessa maneira, o gênero capa de revista ganha um destaque primordial para 

essa pesquisa, uma vez que, como sugere Bakhtin, “aprendemos a moldar o nosso 

discurso em forma de gênero e, quando ouvimos [vemos] o discurso alheio, já 

adivinhamos o seu gênero”, por meio da sua “construção composicional” (2011, p. 

283), ou seja, “o gênero escolhido nos sugere os tipos e os seus vínculos 

composicionais” (2011, p. 286).  

Segundo Bakhtin (2011, p. 261): 

 

O emprego da língua efetua-se em formas de enunciados (orais e escritos) 
[...]. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de 
cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 
linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 
gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, 
a construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do 
enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um 
determinado campo da comunicação. (p. 261-262). 

 
Dentre os elementos que compõem o campo de comunicação da capa de 

revista temos a imagem central que ganha destaque e a chamada principal; outros 

elementos também podem compor a capa, como as chamadas superiores ou 

inferiores, entretanto, essas são opcionais. Segundo Scalzo (2011, p. 63) “a chamada 

principal e a imagem da capa devem se complementar, passando uma mensagem 

coesa e coerente”, já que “por melhor que seja a imagem escolhida, o fundo da capa 

(seja fotografia ou não) não pode atrapalhar a legibilidade das chamadas. Em uma 

capa, aliás, a legibilidade é tudo”. 

Para Bakhtin, “como a palavra, a oração é uma unidade significativa da língua. 

Por isso, cada oração isolada [...] é absolutamente compreensível, isto é, nós 

compreendemos o seu significado linguístico, o seu papel possível no enunciado” 

(2011, p. 287). Porém, o autor ainda enfatiza que “se essa oração está envolvida pelo 

contexto, ela assume a plenitude do seu sentido” (p. 288). Dessa maneira, a chamada 

principal constituída por elementos verbais, por exemplo, ganha “sentido definitivo” 

quando faz parte de um conjunto de enunciados apresentados na capa (linguagem 
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verbal e não-verbal). Isso ocorre porque “todo enunciado é um elo na cadeia da 

comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2011, p. 289). 

Destarte, ao construir um enunciado, segundo Bakhtin, “escolhemos as 

palavras”, ou seja, “costumamos tirá-las de outros enunciados”, nesse caso, 

“enunciados congêneres [...], isto é, pelo tema, pela composição, pelo estilo, 

consequentemente, selecionamos as palavras segundo a sua especificação de 

gênero”. (2011, p. 292-293). Para o autor: 

 

a palavra existe para o falante em três aspectos: como palavra da língua 
neutra e não pertencente a ninguém; como palavra alheia dos outros, cheia 
de ecos de outros enunciados; e, por último, como a minha palavra, porque 
uma vez que eu opero com ela em uma situação determinada, com uma 
intenção discursiva determinada, ela já está compenetrada na minha 
expressão. (BAKHTIN, 2011, p. 294). 

 
 

Dessa maneira, Bakhtin explica que os dois últimos aspectos “não pertencem 

à própria palavra”, uma vez a palavra tem o contato com a “realidade concreta”, passa 

a ser determinada pela “situação real”, por meio do “enunciado individual” (2011, p. 

294). Sendo assim, podemos compreender que certos enunciados difundidos ao longo 

do tempo carregam “ecos de outros enunciados”, porém, ao ser veiculado pela mídia 

têm-se o aspecto valorativo do proferido a partir do lugar de fala, ou seja, no caso da 

revista Veja, o leitor entende que o que foi dito é investido pela autoridade de uma 

revista que está no mercado há meio século.  

O leitor pode escolher entre reproduzi-lo ou não. Cabe aqui o exemplo 

apresentado no capítulo 1, especificamente, a Figura 8, cuja capa de Veja 

apresentando Dilma e Lula foi reproduzida por meio de outros gêneros do discurso 

(panfleto e banner), ou seja, após apropriar-se de tal enunciado, o leitor escolhe se 

quer reproduzi-lo. Para Bakhtin (2011, p. 297), tais reações podem ser diferentes, já 

que “os enunciados dos outros podem ser introduzidos diretamente no contexto do 

enunciado”; podem ser introduzidos por palavras isoladas; podem ser recontados com 

um variado grau de reassimilação; etc. 

É certo que “as pessoas tomam suas decisões, inclusive suas decisões 

políticas, com base em imagens e informação que, de um modo geral, são 

processadas pela mídia”. (CASTELLS, 2019, p. 278). No que tange a capa de revista 

diante de questões políticas, podemos entender que há diversas estratégias para 

atrair o leitor a fim de influenciar seu discurso, como: furos de reportagem, termo 
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“Exclusivo” inserido na chamada superior (o que confere curiosidade ao leitor), 

escolha da imagem, cor das letras e do fundo, entre outros aspectos. 

Sendo assim, há uma intencionalidade em cada discurso, por isso, Brait 

(2012, p. 72) explica que “A primeira coisa que se deve considerar é que esse é um 

enunciado verbo-visual e, portanto, imagens (cores, figuras, lugar que ocupam os 

espaços enunciativos etc.) e sequências verbais estão inteiramente articuladas”, ou 

seja, “um projeto ‘gráfico’” é “um projeto discursivo” construído para uma determinada 

finalidade.  

 

2.2 A relevância do gênero editorial 
 

Outro gênero textual que merece destaque é o editorial da revista que tem 

caráter argumentativo. Para  Campos (2013, p. 376): 

 

O editorial é um gênero que expressa o ponto de vista do jornal, revista, etc. 
sobre os fatos e notícias recentes que tiveram maior repercussão entre os 
leitores. Como representa a voz do veículo, o nome de quem o escreveu não 
aparece, e o texto é escrito em terceira pessoa.  
O editorial ocupa um lugar fixo de destaque nas páginas dos jornais e revista 
[...]. 

 

Em Veja, desde abril de 1968, com a volta da redação do jornalista Mino Carta, 

o editorial passou a ser intitulado de “carta ao leitor”, como se assim reforçasse o 

caráter dialógico da revista, uma vez que o gênero carta pressupõe respostas ao 

interlocutor, ou seja, o leitor.  

Silva (2009, p. 90) explica que: 

 
O fato de não chamar de editorial tem a ver com a tentativa permanente de 
descaracterizar esse texto como um posicionamento político, buscando 
defini-lo como simples “verdade”, mesmo que o seu sentido original fosse ser 
uma “carta” ao “leitor”. Parece provável que o sentido de “carta” tenha a ver 
com o primeiro diretor de redação, que, por ter maior autonomia editorial com 
relação à direção da revista criou essa expressão. A intenção parece clara: 
de (Mino) Carta ao leitor. 

 

Essa mudança é muito significativa, pois se anteriormente essa seção da 

revista recebia o título de “Carta do editor”, assinada exclusivamente pelo editor e 

diretor Victor Civita, ocasião em que “o editor fala em seu nome, dos editores, 

repórteres, fotógrafos, gráficos e outros profissionais”, expondo o ponto de vista 
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defendido pelo meio de comunicação (Silva, 2009, p. 91), a atenção passou a recair 

sobre a opinião e manifestação do consumidor da revista.  

Ressalta-se que “Mino Carta tinha independência para fazer a revista, mas 

não autonomia editorial”, conforme destaca Almeida (2009, p. 26). Segundo a autora 

“as linhas editoriais defendidas pela empresa deveriam ser seguidas pelo diretor de 

redação” (ALMEIDA, 2009, p 26). 

Para Brait (2012, p. 72):  

 

Perguntas como ‘A quem se dirige o enunciado?’, ‘Como o locutor percebe e 
imagina seu destinatário?’, ‘Qual a força da influência do destinatário sobre o 
enunciado?’ ajudam, na perspectiva bakhtiniana, a compreender a 
composição e o estilo dos enunciados, apontando, tanto quanto os traços de 
autoria, para o que há de extraverbal na constituição verbal.  
 

Nesse sentido, o editorial presente em Veja expõe seu posicionamento prévio 

quanto à seleção dos assuntos que foram relevantes ao longo da semana, sendo 

abordados com mais detalhes em suas respectivas seções. 

Na revista, este gênero é apresentado logo nas primeiras páginas, ocupando 

geralmente uma página composta por título, imagem (opcional) e discurso que se 

correlacionam. Entretanto, nem sempre o editorial dialoga explicitamente com os 

elementos presentes na capa, conforme poderemos observar durante as análises.  

Portanto, a construção argumentativa do editorial tem caráter dissertativo, ou 

seja, comporta uma linguagem objetiva com intenção à persuasão do leitor, visto que 

“não há imparcialidade, ou seja, nele o editor apresenta uma posição claramente 

identificada a partir dos argumentos utilizados” (CRUZ, 2018, p. 27). Sendo assim, 

utilizaremos como estratégia de análise a seguinte organização: “título”, 

“apresentação do assunto”; “desenvolvimento” e “conclusão”. 

 

2.3 A agenda jornalística contra a corrupção 
 

Os meios de comunicação de massa há muito têm colaborado para formar a 

opinião pública, principalmente, em relação à cobertura política. Pautada pela agenda-

setting ou teoria do agendamento38 que retoma constantemente certas notícias ou 

veicula o vazamento de informações em momentos estrategicamente decisivos, a 

                                            
38 Também conhecida como “teoria do enquadramento”. Baseia-se no livro Opinião Pública, de Walter 
Lippmann, publicado em 1922. Posteriormente, os teóricos Maxwell McCombs e Donald Shaw 
consolidaram a teoria de que a comunicação de massa determina os acontecimentos políticos. 
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mídia torna prioridade determinados temas, conforme seus interesses, em detrimento 

de outros. 

Levando em consideração o que abordamos anteriormente nessa pesquisa, 

as mídias pautadas em defender a agenda anticorrupção alavancaram a candidatura 

de Aécio Neves (PSDB). Não obstante, Dilma, mesmo sendo reeleita, não resistiu ao 

processo de Impeachment que tinha como premissa o combate à corrupção 

instaurada pela Lava-Jato. 

Em 2017, como uma das consequências da Lava-Jato, Lula foi condenado 

pelo juiz Sérgio Moro, em primeira instância, acusado de crimes de corrupção e 

lavagem de dinheiro. Embora não tivessem provas para acusá-lo e com a 

possibilidade de se candidatar à corrida presidencial de 2018, diversas mídias, entre 

elas a revista Veja intensificaram a associação de Lula com corrupção. 

Dessa maneira, ao observarmos as Figuras 27, 28 e 29 (capas produzidas 

pela revista em 2018 referentes a Lula), podemos entender que se criou uma narrativa 

que reforçou a necessidade de o Poder Judiciário decretar sua prisão, conforme 

veremos nas análises. 

 

Figura 27 - Capa analisada n. 1 

 

Figura 28 - Capa analisada n. 2 

 

Figura 29 - Capa analisada n. 3 

 
Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2566, 24 

jan. 2018 
   Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2567, 

31 jan. 2018 
Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2577, 

11 abr. 2018 

 
 

Destacamos que no início de 2018, as três capas acima é que deram ênfase 

a Lula, por isso, nossa análise nesse capítulo será baseada nelas e nas respectivas 

cartas aos leitores. Tais discursos apresentam disputas de sentidos travadas por meio 

de estratégias discursivas construídas pela linguagem verbal e não-verbal.  
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2.4 Análise das capas e cartas ao leitor 
 

2.4.1 O julgamento 
 

Em 2017, o ex-presidente Lula havia sido julgado e condenado em primeira 

instância pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, a nove anos e seis meses 

de prisão por “corrupção passiva e lavagem de dinheiro ao ganhar da empreiteira OAS 

a reforma do triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo, em troca do tratamento 

preferencial dado à empresa em seus negócios junto à Petrobras” (VEJA, EDIÇÃO 

2567, p. 44).  

Para Casara (2020, p. 39): 

 

Ao longo da história, em diversos países, o discurso de “combate à 
corrupção” sempre foi utilizado contra os inimigos políticos dos detentores do 
poder econômico. Nas ocasiões em que não houve uma plena identificação 
entre poder político e poder econômico, as elites econômicas, amparadas por 
seus meios de comunicação de massa, recorreram ao significante 
“corrupção” a fim de enfraquecer adversários, pautar governos ou criar 
condições para golpes de Estado, brandos/disfarçados ou severos/explícitos. 

 

Nesse sentido, desde o início de 2018, Veja intensificou seu discurso contra 

a corrupção, publicando capas e reportagens que enfatizavam a eminente prisão de 

Lula. Para Castells (2018, p. 26) “a luta pelo poder nas sociedades democráticas 

atuais passa pela política midiática, pela política de escândalos e pela autonomia 

comunicativa dos cidadãos”. Nas mensagens verbo-visuais de Veja, reconhecemos a 

premissa de Castells, bem como três níveis de persuasão e manipulação que podem 

tê-lo enfraquecido ainda mais: no primeiro, a mídia veicula a informação, objetivo 

principal. Ao transmitir com muita frequência o mesmo assunto, passa ao segundo 

nível, formando opiniões e apresentando discursos que muitas vezes chocam o 

público. No terceiro,o clímax, convence que o fato noticiado é legítimo, conforme os 

estudos de Breton (1999, p. 43). 

Passemos à análise da edição n. 2566, publicada em 24 de janeiro de 2018,  

na qual a revista apresenta a imagem do ex-presidente ao centro, com o olhar voltado 

à esquerda, sobre a chamada principal “Lula a um passo do abismo”, discurso 

reafirmado pelo cenário que compõe a capa, cujas cores remetem ao fundo do mar e 

às suas profundidades abissais. 
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Figura 30 - Lula a um passo do abismo 

 

Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2566, 24 jan. 2018. 

 

Destaca-se que o intertítulo (Fig. 30) “Quem são e o que pensam os três juízes 

que vão decidir o futuro do ex-presidente – que poderá perder o direito de ser 

candidato ao Palácio do Planalto” promove uma estratégia discursiva bastante 

pedagógica, visto que Lula seria julgado em segunda instância por outros três juízes, 

ou seja, colocava-se nas mãos deles o futuro do país. Por meio de tal capa, tornaram-

se visíveis para todos os que tiveram acesso a esta edição. 

Os questionamentos no intertítulo “quem são” e “o que pensam” são 

respondidos por meio da intencionalidade discursiva. Ou seja, na disposição do perfil 

apresentado de cada juiz, os que estão à direita e à esquerda foram indicados pela 
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ex-presidenta Dilma, respectivamente: “o paranaense João Pedro Gebran Neto, de 53 

anos” que mantém o olhar baixo para a esquerda e “o gaúcho Leandro Paulsen, de 

47 anos” que apresenta o olhar horizontalmente à direita. Em ambos, a luz incide para 

o lado em que estão dispostos. Porém, no centro a luz destaca com maior precisão o 

juiz que nomeado por FHC, “o catarinense Victor Laurs, de 54 anos” que também 

direciona seu olhar à direita, porém com ênfase para cima. 

O leitor não sabe o que cada um pensa sobre o tema, porém o olhar 

representado nas imagens possibilita construir hipóteses: Lula olha fixamente para a 

esquerda, com um aspecto confiante, sério e talvez com esperança, porém o juiz João 

Pedro Gebran Neto, único que mantém seu olhar para a mesma direção, não transmite 

tais emoções, talvez porque esteja olhando para baixo, o que sugere pessimismo, 

preocupação. Os demais juízes voltam seus olhos à direção contrária e, assim como 

Lula, miram um ponto mais alto, portanto mais otimista. 

Outro aspecto que devemos considerar entre os elementos da capa são as 

chamadas superiores: 

 
Figura 31 - Recorte Superior da Figura 30 

 
Fonte: das autoras 

 
O leitor deve observar tais discursos, pois eles podem reafirmar a posição 

defendida pela revista diante do tema proposto na chamada central. No caso acima 

(Fig. 31), temos à esquerda a imagem da escritora Danuza Leão que questiona “Que 

história é essa de não poder assobiar para uma mulher?” e à esquerda o caso da 

Boate Kiss “Cinco anos de impunidade na tragédia que comoveu o país”. Termos 

como “que história é essa” e “impunidade” dialogam com a temática central 

apresentada na capa, já que ao leitor estaria sendo contada uma outra história que 

poderia envolver impunidade, caso os juízes não incriminassem Lula. 

Nessa perspectiva, a carta ao leitor não apontou explicitamente para a 

chamada principal da capa, mas remeteu ao incêndio que ocorreu na Boate Kiss em 

2013, fato que provocou a morte de 242 pessoas, além de 636 feridos, afirmando que 

após cinco anos nada havia sido realizado: 

 



88 
 

Tabela 3 – Categorização da carta ao leitor publicada na edição 256639 

Título “A teimosia criminosa” 

Apresentação do 
assunto 

“A tragédia da Boate Kiss, que matou 242 jovens em Santa Maria, no Rio 
Grande do Sul, é um daqueles horrores capazes de abalar um país inteiro.” 

Desenvolvimento “É lamentável que nada disso seja, de fato uma novidade. As tragédias 
nacionais – enchentes devastadoras, naufrágios amazônicos, desabamentos 
urbanos, intermináveis mortes no trânsito – são costumeiramente recebidas 
com promessas eloquentes por parte das autoridades, mas nada, ou quase 
nada, acontece depois que os corpos são enterrados e os sobreviventes 
deixam os holofotes e se recolhem no silêncio de uma dor que não passa.” 

Conclusão “[...] mesmo tudo isso sendo evitável e passível de correção, nem assim se 
faz nada, nem assim os responsáveis foram punidos. Até hoje. É uma 
teimosia criminosa.” 

Fonte: Autora. 

 
Note-se que não há um diálogo explícito entre a chamada principal da capa e 

carta ao leitor, porém o leitor atento ao discurso promovido pela revista é capaz de 

associar que Lula poderá não ser preso, já que as promessas das autoridades não se 

cumprem, como sugerem os enunciados “nada, ou quase nada, acontece”. Portanto, 

percebemos, pelo dito e não-dito, que a revista manipula a opinião pública acerca das 

ações que os juízes (autoridades) devem tomar sobre Lula, já que cabe a eles a 

responsabilidade de promover a justiça e não a impunidade.  

 

2.4.2 A condenação 
 

Já a edição n. 2567, publicada em 31 de janeiro de 2018, uma semana após 

os três juízes julgarem o caso e decidirem por 3 votos a 0 a condenação de Lula, 

permite o dialogismo com a edição anterior, ressaltando que o julgamento em segunda 

instância manteve a condenação anterior e ainda aumentou a pena para 12 anos e 1 

mês. 

Apesar de os advogados de defesa alegarem falta de fundamento, a decisão 

foi unânime pela prisão. Todavia, precisamos considerar o jogo de interesses das 

classes dominantes, pois os meios de comunicação de massa interferem na 

organização da sociedade, principalmente, em épocas próximas de disputas 

presidenciais. 

Uma das premissas é que Lula liderava as pesquisas e “tinha a preferência 

de cerca de 40% do eleitorado, o dobro do segundo colocado, Jair Bolsonaro” 

(SOUZA, 2019, p. 249). Porém, havia interesse em desconstruir rapidamente a 

                                            
39 Ver Anexo B. 
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imagem do petista, pois o TSE já havia publicado o calendário eleitoral, segundo o 

qual os partidos tinham até o dia 07 de abril para obter o registro de seu estatuto. 

Apenas dois dias antes, isto é, em 05 de abril, o juiz Sergio Moro expediu o mandado 

de prisão e, no dia 07 de abril, Lula se dirigiu até a Polícia Federal, sendo, portanto, 

impedido de disputar as eleições. “Para conseguir a condenação do ex-presidente no 

tempo político almejado, os limites democráticos ao exercício do poder punitivo foram 

afastados”, conforme argumenta Casara (2020, p. 131). 

Nesse sentido, a revista investiu no impacto da imagem central, no qual 

constam imagens de Lula: 

 

Figura 32 - O que falta para Lula ser preso 

 
Fonte: VEJA, EDIÇÃO  2567, 31 jan. 2018. 
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Sobre o fundo totalmente branco, que pode configurar transparência nas 

informações apresentadas, a capa é construída destacando duas imagens do ex-

presidente de forma comparativa entre a juventude e a velhice. A da esquerda 

apresenta Lula ainda jovem, em 1980, durante a ditadura, quando foi “condenado a 

três anos e meio de cadeia por ‘incitação à desordem coletiva’, [no qual] ficou detido 

por 31 dias” no cárcere do DOPS - Departamento Estadual de Ordem Política e Social 

(VEJA, EDIÇÃO 2577, ANO 51, N. 15, 2018), trajando camisa de cor clara e uma 

placa de identificação prisional. 

Já a da direita, por meio da palavra “condenado”, aponta sua inequívoca 

prisão. A revista utilizou os mesmos elementos da primeira foto: camisa, fundo e placa 

de identificação. Entretanto, as fotografias em branco e preto, lado a lado, reforçam o 

declínio físico de Lula, muito mais envelhecido, após 38 anos.  

Para Castells (2018, p. 26-28) “a política é fundamentalmente emocional”. 

Sendo assim, o autor explica que “a mensagem mais impactante é uma imagem. E a 

imagem mais sintética é um rosto humano, no qual nos projetamos a partir de uma 

relação de identificação”, ou seja, o leitor ao ver a imagem do ex-presidente estampar 

a capa de Veja com a placa de condenado, vinculado a escândalos de corrupção, é 

manipulado a “inspirar sentimento de desconfiança e reprovação moral”. 

É importante considerar que a revista reafirmou ao longo das primeiras cinco 

décadas ser liberal e contrária aos regimes autoritários, haja vista que ela também 

sofreu com a censura. Contudo, seu discurso, quando apontado para os integrantes 

do PT, promove arbitrariedades que lembram as dos censores. É o que 

depreendemos da projeção criada, já que o título “O que falta para Lula ser preso” 

reafirma sua posição favorável ao encarceramento. Além disso, o subtítulo legitima tal 

posicionamento: “com a condenação unânime e a pena aumentada para doze anos, 

o ex-presidente fica com poucas saídas na Justiça – e, no cenário mais extremo, 

pode estar na cadeia em quarenta dias”. (VEJA, EDIÇÃO  2567, 31 jan. 2018, grifo 

nosso). 

Tais imagens promovem a desconstrução da imagem do ex-presidente, que 

já havia sido preso na juventude por liderar greves sindicais durante o período de 

ditadura, movimento que Veja repudiava, conforme analisamos anteriormente. 

Entretanto, a nova condenação complica ainda mais a imagem do ex-presidente, uma 

vez que foi sentenciado por corrupção. Destaca-se que: 
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O ‘combate à corrupção’ vendido à população, sempre ao gosto dos proprietários 
dos meios de comunicação de massa não atinge as elites econômicas e nem seus 
privilégios, mas permite ações, nem sempre legítimas, contra os indesejáveis, 
inclusive os adversários políticos dos detentores do poder econômico e das 
agências do Sistema de Justiça. (CASARA, 2020, p. 39-41). 

 

Segundo Souza, “foi dito a este povo que a corrupção política havia sido a 

causa do nosso empobrecimento” (2019, p. 254). Portanto, “as mensagens negativas 

são cinco vezes mais eficazes em sua influência do que as positivas” já que ao inserir 

“negatividade de conteúdo na imagem da pessoa que se quer destruir” elimina-se “o 

vínculo de confiança com os cidadãos”. (CASTELLS, 2018, p. 27).  

Outro aspecto que nos chama a atenção é a cor vermelha adotada para 

constituir o logo da revista, o que pode remeter à cor da bandeira do PT, enfatizando 

o enfraquecimento do partido. Além disso, sob o logo aparecem as chamadas 

superiores: 

 

Figura 33 - Recorte da Figura 32 

 

Fonte: Autora. 

 

À esquerda (Fig. 33), sob o título “Inteligência artificial” a revista aborda “as 

profissões que vão desaparecer no futuro breve – e as que surgirão”. Já à direita o 

assunto é a “Febre amarela”, enfatizando “a sucessão de erros que levou ao aumento 

dos casos e das mortes”. Tais discursos dialogam com a chamada central, já que em 

um futuro breve Lula poderá ser preso, “desaparecer”, em virtude de uma “sucessão 

de erros” que levou ao aumento da sua pena. 

Novamente podemos perceber que a carta ao leitor dialoga com um dos itens 

apresentados na chamada superior: 

 

Tabela 4 - Categorização da carta ao leitor publicada na edição 256740 

Título A doença da desinformação 

Apresentação do 
assunto 

“O Brasil já foi referência mundial em matéria de vacinação pública – pela sua 
dimensão e pela sua eficiência.” 

Desenvolvimento “O sistema que se tornou exemplo no mundo teve seus maus momentos. Em 
1974, a ditadura miliar proibiu por meio da censura à imprensa, que se 
noticiasse o surto de meningite. Em 1986 e no início dos anos 2000, ocorreu 

                                            
40 Ver Anexo C. 
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uma explosão de casos de dengue, sem que o governo reagisse com a 
velocidade adequada.” 

Conclusão “[...] o Brasil tem tido dificuldade de se vacinar: a inépcia dos governos para 
disseminar informações corretas e evitar, assim, que a população sucumba a 
temores infundados.” 

Fonte: Autora. 

 

Interessante observar que a revista prefere novamente abordar na carta ao 

leitor assuntos periféricos (da capa), ou seja, não utilizou o espaço para posicionar-se 

explicitamente sobre o julgamento, deixando essa tarefa para as reportagens. 

Entretanto, se analisarmos os termos presentes na chamada superior “a sucessão de 

erros” e a carta ao leitor que julga necessária para que as pessoas não fiquem 

“desinformadas”, podemos entender que implicitamente Veja estabelece discursos 

que remetem seu leitor ao cenário do julgamento e condenação. 

 

2.4.3 A prisão 
 

Após o julgamento e condenação em segunda instância, o fio condutor 

corroborou para a prisão de Lula. Nesse sentido, Veja publicou uma edição especial 

(Fig. 34), cuja capa apresentava apenas o desenho do rosto caricato do ex-presidente 

por trás das grades da prisão. Encomendada ao artista cubano Edel Rodriguez41 que 

“se tornou um ícone do design de revistas ao deixar sua marca ferina nas imagens”, 

tinha como proposta expressar “sua visão sobre a prisão do ex-presidente” (VEJA, 11 

abr. 2018, p. 75). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
41 Edel Rodrigues foi diretor de arte da revista Time entre 1994 e 2008. Com um estilo singular, montou 
seu próprio estúdio e passou a criar com maior liberdade para diversas outras revistas. Em momentos 
decisivos, a revista Time ainda encomenda suas capas, assim como Veja, Newsweek, Der Spiegel, 
Época, entre outras. 
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Figura 34 - Lula preso 

 
Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2577, 11 abr. 2018. 

 

Note-se que, na capa, os elementos verbais ocupam a parte superior, sendo 

compostos por: informações acerca da edição publicada, o logo da revista e os termos 

“Edição Especial”. Nesse sentido, há uma estratégia em não intitular a publicação42, 

ou seja, a revista deixa ao leitor a função de escolher qual título lhe caberia, já que  

                                            
42 Esta não é a primeira vez que Veja deixa de intitular a capa. A edição n. 15, publicada em 18 dez. 
1968, apresentava a foto do então presidente Arthur da Costa e Silva sentado sozinho no Congresso. 
Apesar de não constar a chamada principal, os militares irritaram-se e mandaram apreender todos os 
exemplares da revista. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/brasil/os-50-anos-de-veja-uma-linha-
do-tempo/>. Acesso em: 15 abr. 2021. 

https://veja.abril.com.br/brasil/os-50-anos-de-veja-uma-linha-do-tempo/
https://veja.abril.com.br/brasil/os-50-anos-de-veja-uma-linha-do-tempo/
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“entre o dizer e o não dizer desenrola-se todo um espaço de interpretação no qual o 

sujeito se move” (ORLANDI, 2012, p. 85). 

Ganha destaque, na capa acima, o desenho do rosto do ex-presidente que 

ocupa o espaço total da capa, com barba e cabelo brancos, envolto por fundo e grades 

na cor preta, permitindo apenas que o rosto tivesse a cor da pele.  

O logo da revista na cor branca está sobre todas as informações, permitindo 

que o leitor entenda que acima de tudo está a informação apresentada por Veja, que 

ganha credibilidade ao escolher o branco que emite clareza, pureza, transparência, 

etc.  

Além disso, os termos “Edição Especial” também são compostos pela cor 

branca, permanecendo acima das três barras que podem representar os três juízes 

que o condenaram, ou os três poderes: o Legislativo que estabelece as leis do país, 

o Judiciário que atua no cumprimento das leis e o Executivo que é destinado a 

executar, fiscalizar e gerir as leis a fim de garantir eficácia dos mesmos.  

Ao analisarmos a carta do leitor presente nessa edição, constatamos 

novamente que a revista opta por não se posicionar a respeito do tema central: 

 

Tabela 5 - Categorização da carta ao leitor publicada na edição 257743 

Título Equívoco completo 

Apresentação do 
assunto 

“O comandante do Exército, o general Eduardo Villas Bôas, já deu diversas 
demonstrações de ser um servidor público de irremovível apego à 
democracia.” 

Desenvolvimento “Já seria ruim se o general tivesse vindo a público falar na condição de 
cidadão, pois não há como desvestir-se de seu alto posto militar. Para piorar, 
falou em nome do Exército brasileiro, o que torna sua manifestação um 
equívoco completo.” 

Conclusão “Em matéria política, o silêncio dos militares é a melhor garantia de que o 
Exército compartilha o anseio de todos os cidadãos de bem.” 

Fonte: Autora. 

 

Sendo assim, repete-se o estratagema de deixar ao leitor a interpretação das 

capas, sem o posicionamento explícito no editorial. Porém, tal silenciamento multiplica 

os sentidos, conforme explica Orlandi: “quanto mais falta, mais silêncio se instala, mais 

possibilidades de sentido se apresentam” (2007, p. 47).  

Portanto, devemos considerar que Veja defende a imprensa livre, porém não 

produz notícias imparciais e neutras. Seus discursos têm a intenção de transmitir à 

opinião pública uma aparência de verdade, visto que não dá voz a ambos os lados, 

                                            
43 Ver Anexo D. 
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ou seja, a abordagem com ênfase na prisão do ex-presidente não permitiu que a 

esquerda se manifestasse, reforçando sua visão hegemônica. Tal efeito permitiu a 

desconstrução e desestabilização da esquerda que precisava encontrar um novo 

representante para a disputa presidencial. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISE DO PERÍODO ELEITORAL DE 2018 
 

3.1 Delimitação do corpus 
 

Para a delimitação do corpus, foi respeitado o período eleitoral definido pelo 

TSE compreendido entre 15 de agosto a 31 de outubro de 2018. Nesse intervalo, Veja 

publicou 12 edições, cujas capas e editoriais deram destaque ao cenário político 

levando em consideração o primeiro e segundo turnos. Consideramos ainda analisar 

a Edição Documento, publicada no dia posterior ao resultado das urnas, na qual 

consta quem foi o presidente eleito. 

A tabela abaixo apresenta as chamadas principais e secundárias das 13 

capas analisadas:  

 

Tabela 6 - Capas: destaque das chamadas principais e secundárias 

Qt Edição Data da 
Publicação 

CAPA 
Chamada principal:  
título e subtítulo(s) 

CAPA 
Chamada(s) secundária(s):  

título e/ou subtítulo(s) 

01 2595 15.08.2018 As artimanhas de 
Lula  
Um almanaque das 
jogadas do petista 
para ter sua foto na 
urna eletrônica no dia 
da eleição 

ABORTO 
Por que a 
interrupção da 
gravidez já 
não pode ser 
tratada como 
crime 

ESPECIAL 
BANCOS 
Armínio Fraga 
defende 
menos 
concentração 
no sistema 
financeiro 

CHINA EM 
HOLLYWOOD 
Megatubarão é 
apenas um 
entre os vários 
filmes de ação 
feitos com 
dinheiro 
oriental 

02 2596 22.08.2018 Ele pode ser 
presidente do Brasil 
Quem é e o que 
pensa o economista 
Paulo Guedes, que 
faz a cabeça de 
Bolsonaro 

O E-MAIL 
APARECEU 
A prova 
material da 
propina do 1 
milhão de 
reais para o 
coronel Lima 

NOVA 
TABELINHA 
Está aprovado 
o primeiro 
aplicativo 
antigravidez 
do mundo 

ALÉM DO 
VINHO 
O consumo de 
álcool pode 
reduzir o risco 
de diabetes e 
Alzheimer 

03 2597 29.08.2018 A eleição do pavor 
O mercado se 
assusta com a 
paralisia de Alckmin 
nas pesquisas / Os 
democratas se 
assustam com a 
liderança de 
Bolsonaro / Os que 
acreditam na lei se 
assustam com a força 
de Lula mesmo preso 

“MUITOS 
VALORES” 
Veja leu o 
depoimento do 
hacker do 
celular de 
Marcela 
Temer 

TRISTES 
TRÓPICOS 
A crise na 
fronteira com 
a Venezuela 
retrata a 
ausência de 
tudo 

INTELECTUAL 
POP 
Como o 
escritor Yuval 
Harari virou o 
pensador da 
moda 

04 2598 05.09.2018 Fraudes nas redes 
sociais  
Uma investigação 
sigilosa descobre que 

O ESQUEMA CEARENSE 
O irmão, o marqueteiro e um ex-chefe de Ciro 
estão no centro de um caso de extorsão. Agora, 
uma testemunha diz que Ciro sabia de tudo 
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a Cambridge Analitica 
tinha, de fato, um 
plano para manipular 
a eleição no Brasil / 
Os principais 
candidatos fazem uso 
irregular ou ilegal da 
propaganda digital 

05 2599 12.09.2018 A facada da 
intolerância  
Jair Bolsonaro é alvo 
de um atentado em 
Juiz de Fora.  Um 
resultado dramático 
da radicalização da 
política brasileira 

MUSEU NACIONAL 
E ninguém pediu desculpas, ninguém renunciou, 
ninguém foi demitido 

06 2600 19.09.2018 Quem vai com ele 
qual candidato tem 
mais chance de 
disputar o segundo 
turno com Bolsonaro 
– e por quê 

EXCLUSIVO 
O papa emérito Bento XVI está com Parkinson 

07 2601 26.09.2018 Especial 50 anos: 
1968 – 2018  
Veja nasceu na 
ditadura, floresceu na 
democracia – e chega 
a cinco décadas de 
vida pronta para 
continuar a zelar pelo 
regime das liberdades 

AGORA BOLSONARO E HADDAD QUEREM O 
VOTO DO CENTRO 

08 2602 03.10.2018 O processo 
Em mais de 500 
páginas, às quais 
Veja teve acesso, ex-
mulher acusa 
Bolsonaro de furtar 
um cofre de banco, 
ocultar patrimônio, 
receber pagamentos 
não declarados e agir 
com “desmedida 
agressividade” 

A Petrobras 
desperdiçou 
150 milhões 
de reais – e a 
Lava-Jato não 
viu  

A discórdia 
econômica 
entre 
Bolsonaro e 
Paulo 
Guedes, e 
entre Haddad 
e o PT 

 

09 2603 10.10.2018 O duelo da 
insensatez:  
Por que Bolsonaro e 
Haddad, cada um a 
seu modo, são um 
risco de retrocesso 
para o país 

 

10 2604 17.10.2018 Será isso mesmo?  
Com boas vantagens 
nas pesquisas, 
Bolsonaro está a um 
passo de virar 
presidente. Agora, 
precisa mostrar que é 
capaz de governar e 
pacificar o país 

EXCLUSIVO 

PESQUISA: 
44% dos 
brasileiros não 
gostaram do 
resultado das 
urnas 

VEJA teve 
acesso à 
investigação 
sobre o 
agressor de 
Bolsonaro 

NIAL 
FERGUSON 
critica o papel 
das redes na 
democracia 
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11 2605 24.10.2018 Os generais de 
Bolsonaro:  
Quem são e o que 
pensam os militares 
que cercam o 
presidenciável e 
estão cotados para 
assumir altos pontos 
em seu eventual 
governo 

PROPINA 
Como uma 
transportadora 
fazia a entrega 
do dinheiro 
aos 
criminosos da 
Lava-Jato 

IDEIAS 
O que a falta 
de debate 
entre 
Bolsonaro e 
Haddad está 
escondendo 
do leitor 

MACONHA 
O Canadá 
legaliza a erva 
para tentar 
reduzir o 
consumo entre 
os jovens 

12 2606 Edição 
Documento 

Em caso de 
emergência quebre 
o vidro 
Com a provável 
eleição de Bolsonaro, 
as instituições – que 
resistiram às 
tentações autoritárias 
da esquerda petista – 
terão agora de vencer 
as tentações 
autoritárias da direita 
radical 

 

13   Como Bolsonaro 
chegou lá? 

 

Fonte: Autora. 

 

Conforme comentado anteriormente, nosso intuito também é apresentar o 

posicionamento da revista por meio da carta ao leitor. Por isso apresentamos abaixo 

seus respectivos títulos: 

 
Tabela 7 - Lista de Edições da revista Veja no período eleitoral de 2018 

Qt Edição Data da 
Publicação 

CAPA 
Chamada principal: Título e Subtítulo 

CARTA AO LEITOR 

01 2595 15.08.2018 As artimanhas de Lula 
Um almanaque das jogadas do petista para 
ter sua foto na urna eletrônica no dia da 
eleição 

A lei do aborto 

02 2596 22.08.2018 Ele pode ser presidente do Brasil  
Quem é e o que pensa o economista Paulo 
Guedes, que faz a cabeça de Bolsonaro 

Bolsonaro, para quê? 

03 2597 29.08.2018 A eleição do pavor 
O mercado se assusta com a paralisia de 
Alckmin nas pesquisas / Os democratas se 
assustam com a liderança de Bolsonaro / 
Os que acreditam na lei se assustam com 
a força de Lula mesmo preso 

A perda do consenso 

04 2598 05.09.2018 Fraudes nas redes sociais 
Uma investigação sigilosa descobre que a 
Cambridge Analitica tinha, de fato, um 
plano para manipular a eleição no Brasil / 
Os principais candidatos fazem uso 
irregular ou ilegal da propaganda digital 

Fraudes nas telas 

05 2599 12.09.2018 A facada da intolerância  Amarelas ao vivo 
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Jair Bolsonaro é alvo de um atentado em 
Juiz de Fora.  Um resultado dramático da 
radicalização da política brasileira 

06 2600 19.09.2018 Quem vai com ele 
qual candidato tem mais chance de 
disputar o segundo turno com Bolsonaro – 
e por quê 

Retórica do caos 

07 2601 26.09.2018 Especial 50 anos: 1968 – 2018  
Veja nasceu na ditadura, floresceu na 
democracia – e chega a cinco décadas de 
vida pronta para continuar a zelar pelo 
regime das liberdades 

O nosso DNA 

08 2602 03.10.2018 O processo  
Em mais de 500 páginas, às quais Veja 
teve acesso, ex-mulher acusa Bolsonaro 
de furtar um cofre de banco, ocultar 
patrimônio, receber pagamentos não 
declarados e agir com “desmedida 
agressividade” 

O público e o privado 

09 2603 10.10.2018 O duelo da insensatez  
Por que Bolsonaro e Haddad, cada um a 
seu modo, são um risco de retrocesso para 
o país 

O circo da justiça 

10 2604 17.10.2018 Será isso mesmo?  
Com boas vantagens nas pesquisas, 
Bolsonaro está a um passo de virar 
presidente. Agora, precisa mostrar que é 
capaz de governar e pacificar o país 

Recado aos radicais 

11 2605 24.10.2018 Os generais de Bolsonaro 
Quem são e o que pensam os militares que 
cercam o presidenciável e estão cotados 
para assumir altos pontos em seu eventual 
governo 

Confronto de ideias 

12 2606 31.10.2018 Em caso de emergência quebre o vidro 
Com a provável eleição de Bolsonaro, as 
instituições – que resistiram às tentações 
autoritárias da esquerda petista – terão 
agora de vencer as tentações autoritárias 
da direita radical 

A edição do presidente 

13 2606 Edição 
Documento 

Como Bolsonaro chegou lá?  

Fonte: Autora. 

 

Ao observarmos as 13 edições publicadas por Veja no contexto eleitoral, 

consideramos dividi-las em quatro etapas, assim distribuídas: 
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Tabela 8 - Categorização das 13 edições analisadas 

1ª etapa: Edições publicadas antes do primeiro turno e da facada em Bolsonaro: 

               01                              02                           03                             04 

 
          2595                          2596                         2597                          2598 

2ª etapa: Edições publicadas antes do primeiro turno, após a facada em 

Bolsonaro: 

            05                              06                            07                               08 

 
          2599                        2600                         2601                          2602 

3ª etapa: Edições publicadas antes do segundo turno:            
           09                         10                                    11                          12 

           2603                      2604                            2605                           2606 

4ª etapa: Edição-Documento, publicada após o resultado final das urnas: 

               13 

 
             2606  

Fonte: Autora. 
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3.2 Edições publicadas antes do primeiro turno e da facada em Bolsonaro 
 

Conforme abordamos no capítulo 2, Lula estava preso e, por isso, impedido 

de concorrer às eleições de 2018. Contudo, na Edição 2595, publicada em 15 de 

agosto de 2018, sob o título “As artimanhas de Lula”, a revista Veja destacou que o 

ex-presidente poderia, por meio de estratégias, ou seja, “artimanhas”, conseguir 

colocar seu rosto na urna eletrônica a fim de garantir sua candidatura: 

 
Figura 35 - As artimanhas de Lula 

 

Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2595, 15 ago. 2018. 
 

A capa acima apresenta ao centro a imagem de uma urna com o rosto de 

Lula, sem citar chapa ou número. A capa, emoldurada por arabescos (tipo de adorno 

antigo), tem em seu plano de fundo cores que remetem ao velho, ao antigo, ao 
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desbotado; o que corrobora com o subtítulo “Um almanaque das jogadas do petista 

para ter sua foto na urna eletrônica no dia da eleição”.  

Difundido no Brasil com a vinda da Família Real Portuguesa, o gênero “almanaque” 

era uma espécie de “folhinha”, uma vez que funcionava como manual que orientava as 

pessoas por meio de um calendário que continha: o período do plantio e da colheita, as 

fases da lua, as festas, anedotas, jogos, entre outros. Ou seja, facilitava a vida dos leitores 

por organizar diversas informações. Para Martín-Barbero (1997, p. 151) “os almanaques 

são a primeira enciclopédia popular onde conselhos de higiene e de saúde se acham 

misturados com receitas mágicas”. 

Destacamos que o gênero “almanaque” atualmente está em desuso, 

dialogando com o efeito de sentido pretendido pela revista Veja ao dar ênfase em 

estratégias antigas ou “receitas mágicas” para que a imagem de Lula aparecesse na 

urna no dia da eleição. Entretanto, o que ocorria naquele momento é que o PT 

tentava recorrer da prisão de Lula e esperava que ele voltasse ao páreo eleitoral, 

porém a revista já dava como certa sua não-candidatura. 

Outro aspecto relevante é entender o jogo discursivo implícito nas chamadas 

superiores: 

 

Figura 36 - Recorte da figura 35 

 

Fonte: Autora. 

 

Note-se que os enunciados apresentam termos como “interrupção”, “crime”, 

“sistema financeiro” e “dinheiro” dialogando com os dos demais elementos verbo-

visuais presentes na capa, uma vez Lula ao ser julgado por um crime vinculado a 

dinheiro, foi interrompido de prosseguir na corrida eleitoral. Para Bakhtin: 

 

As relações dialógicas são possíveis não apenas entre enunciações integrais 
(relativamente), mas o enfoque dialógico é possível a qualquer parte 
significante do enunciado, inclusive a uma palavra isolada, caso esta não seja 
interpretada como palavra impessoal da língua, mas como signo da posição 
semântica de um outro, como representante do enunciado de um outro, ou 
seja, se ouvimos nela a voz do outro (2010, p. 210). 
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Exemplo dessa relação dialógica ocorre com a seção carta ao leitor 

apresentada nessa edição: 

 

Tabela 9 - Categorização da carta ao leitor publicada na edição 259544 

Título “A lei do aborto” 

Apresentação do 
assunto 

“EM SETEMBRO DE 1997, VEJA publicou uma reportagem de capa em que 
dezenas de mulheres tiveram a coragem de falar sobre um assunto proibido: 
como, quando e por que fizeram um aborto [...]”. 
 
“Hoje, mais de vinte anos depois [da reportagem de 1997 publicada em Veja] 
o aborto continua praticamente no mesmo lugar do ponto de vista legal” 

Desenvolvimento “O Supremo Tribunal Federal acaba de encerrar a fase de audiências 
públicas, em que ouviu opiniões contrárias e favoráveis a uma ação 
apresentada pelo PSOL. Nela o partido propõe que o aborto realizado até a 
12ª semana de gravidez deixe de ser considerado crime [...]”. 

Conclusão “Por mais valorosas e respeitáveis que sejam as objeções individuais de cada 
um de nós, talvez esse quadro, esse quadro dramático, seja por si só motivo 
suficientemente sólido para que o aborto deixe de ser considerado crime no 
Brasil.”  

Fonte: Autora. 

 

Aparentemente o tema sobre o aborto não apresentaria relações dialógicas 

com “Lula” e “eleição”. Entretanto, a palavra “aborto”, em sentido figurado, poderia 

remeter a interrupção de uma ação (eleição) que seria vista sem sucesso. Ou, ainda, 

retomar o cenário político instaurado na disputa eleitoral de 2010, no qual “o aborto foi 

o tema que predominou na agenda da cobertura eleitoral”, conforme os estudos de 

Mantovani (2017, p. 197). Naquela eleição presidencial, Dilma Rousseff (PT) venceu 

José Serra (PSDB), porém a cobertura jornalística sobre o aborto era “desfavorável 

para Dilma” (p. 199), gerando polarização entre aqueles que defendiam ou não o 

aborto no país.  

Sendo assim, houve uma intencionalidade dos editores ao definirem o que 

seria destaque na carta ao leitor apresentada, visto que retoma uma discussão que 

envolveu, em eleições anteriores, a polarização entre a defesa de posições adeptas 

ou contrárias à descriminalização do aborto. 

Na semana seguinte, com a publicação da edição n. 2596, em 22 de agosto 

de 2018, o medo configurava-se por meio do economista Paulo Guedes, sob a 

chamada principal “ele pode ser presidente do Brasil”: 

 

 
 

                                            
44 Ver Anexo E. 
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Figura 37 - Ele pode ser presidente do Brasil 

 

Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2596, 22 ago. 2018. 

 

Sabe-se que Paulo Guedes não havia se candidatado à presidência, ou seja, 

o eleitor não o teria como possibilidade de escolha. No entanto, a revista afirma que 

ele poderia assumir implicitamente a presidência do país caso Bolsonaro fosse eleito, 

já que Guedes “faz a cabeça de Bolsonaro”, ou seja, ele ditaria as regras da economia 

brasileira, uma vez que Bolsonaro havia afirmado em entrevista para o Jornal O Globo, 

publicado em 21 de julho de 2018, que não entendia de economia45.  

                                            
45 Em entrevista exclusiva para o Jornal O GLOBO, publicada em 21 jul. 2018, Bolsonaro afirmou “não 
entendo mesmo de economia”. Disponível em: <https://glo.bo/3uAl8kr>. Acesso em: 15 ago. 2021. 
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Dessa maneira, a revista Veja instaurava alguns questionamentos 

apresentados no intertítulo “quem é e o que pensa o economista Paulo Guedes, 

que faz a cabeça de Bolsonaro” (VEJA, Edição 2596, Capa, grifo nosso). Podemos 

entender que o gênero capa de revista se realiza por: 

 
[...] um ato de fala impresso, constitui igualmente um elemento de 
comunicação verbal. [...] é objeto de discussões ativas sob a forma de diálogo 
e, além disso, é feito para ser apreendido de maneira ativa, para ser estudado 
a fundo, comentado e criticado no quadro do discurso interior, sem contar as 
reações impressas, institucionalizadas, que se encontram nas diferentes 
esferas da comunicação verbal [...]. Assim, o discurso escrito é de certa 
maneira parte integrante de uma discussão ideológica em grande escala: ele 
responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções 
potenciais, procura apoio etc. (BAKHTIN, 1999, p. 123) 

 

A capa apresenta apenas o perfil de Paulo Guedes, vestindo terno preto, 

camisa clara com risco discreto e sem gravata. A falta da gravata por um economista 

pode representar uma tentativa de aproximar-se dos mais variados tipos de pessoas, 

corroborando com a perspectiva de Bolsonaro em captar o maior número de eleitores. 

Sobre o fundo em tom escuro, aparecem supostas persianas que também 

destacam o preto e o branco. Logo, as cores que predominam na capa: preto e branco 

(principalmente nas escritas) se contrapõem. Uma oposição também é apresentada 

na carta ao leitor dessa edição ao afirmar que “O CANDIDATO E SEU MINISTRO 

Bolsonaro e Guedes: descompasso entre o perfil de um e os planos do outro”. (VEJA, 

Edição 2596, p. 8).  Para exemplificar a carta ao leitor destaca: 

 
Tabela 10 - Categorização da carta ao leitor publicada na edição 259646 

Título “Bolsonaro para quê?” 

Apresentação do 
assunto 

“O ECONOMISTA Paulo Guedes, 68 anos, em entrevista que começa na 
página 32 desta edição, descreve com detalhe e convicção o que um eventual 
governo do deputado Jair Bolsonaro pretende realizar nos campos da 
economia e da política.” 

Desenvolvimento “Na economia, diz Guedes, Bolsonaro tem planos de fazer um governo 
radicalmente liberal, com a mais agressiva agenda de privatizações e 
concessões de que se tem notícia. Simplificando, o plano é ‘privatizar tudo’ 
– tudo mesmo – e entregar à iniciativa privada concessões de toda a 
infraestrutura nacional – toda mesmo”. 
“Jair Bolsonaro, com sua história de estatismo, é pouco indicado para pôr em 
prática um programa de privatização radical e concessões de norte a sul.” 

Conclusão “Chama atenção, no entanto, o alarmante descompasso entre os planos 
anunciados por Guedes e o perfil do presidenciável destinado a executá-los.” 
“Se a agenda está certa, o candidato está errado.”  

Fonte: Autora (grifo nosso). 

                                            
46 Ver Anexo F. 
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Note-se que Paulo Guedes, economista, segundo Veja defende “um governo 

radicalmente liberal” e tem como meta criar uma “agressiva agenda de privatizações”, 

ou seja, “privatizar tudo”. Entretanto, a revista descreve Bolsonaro como “pouco 

indicado para pôr em prática um programa de privatização radical e concessões”. 

Logo, tal descompasso poderia despertar receio ao eleitor, uma vez que o economista 

e o candidato à presidência não defendem as mesmas políticas. 

Na semana seguinte, a tendência ao medo nas eleições transforma-se em 

pavor. Segundo Bakhtin: 

 

É preciso não perder de vista o papel que desempenha o medo cósmico – 
medo de tudo que é incomensurável grande e forte: firmamento, massas 
montanhosas, mar – e o medo das perturbações cósmicas e das calamidades 
naturais, nas mais antigas mitologias, concepções e sistemas de imagens, e 
até nas próprias línguas e nas formas de pensamento que elas determinam. 
[...] Na base esse temor, que não é absolutamente místico, no sentido próprio 
do termo (é o temor inspirado pelas coisas materiais de grande porte e pela 
força material invencível), é utilizado por todos os sistemas religiosos com o 
fim de oprimir o homem, de dominar a sua consciência. (1987, p. 293). 

 

Após as primeiras pesquisas realizadas pelos institutos Ibope e Datafolha, 

dentro do período eleitoral, os seguintes índices de aprovação foram apontados: Lula 

37%, Bolsonaro 18%, Marina 6%, Ciro 5% e Alckmin 5%. A edição n. 2597, publicada 

em 29 de agosto de 2018, apresentou como título “A eleição do pavor” e destacou em 

seus intertítulos: “O mercado se assusta com a paralisia de Alckmin nas pesquisas”; 

“Os democratas se assustam com a liderança de Bolsonaro”; “Os que acreditam na 

lei se assustam com a força de Lula mesmo preso”. 
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Figura 38 - Eleição do pavor 

 
Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2597, 29 ago. 2018. 

 

A revista parodiou em sua capa a obra “O grito” do norueguês Edvard Munch 

(1863-1944), no qual a sensação de pavor seria instituída nacionalmente, uma vez 

que o mapa do Brasil é apresentado em vermelho, substituindo o rosto da obra 

original. Logo, podemos inferir que o vermelho tanto pode representar a “força” do PT 

no país mesmo com Lula preso, quanto os sinais de perigo de que o susto é geral, já 

que “o mercado se assusta”, “os democratas se assustam” e “os que acreditam na lei 

se assustam”. 

Para Graziano Sobrinho “o discurso do medo – importante e eficiente 

tecnologia de controle e de indução de práticas individuais e coletivas – serve para 

controlar as pessoas”, tornando “possível o acesso à vida das pessoas”. (2007, p. 
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160). Sendo assim, ao adotar a obra de Munch no contexto político eleitoral, 

entendemos que o medo invade o país, por não se saber sua procedência: seria o 

crescimento de Bolsonaro nas pesquisas? Seria a inércia de Alckmin? Ou seria a força 

de Lula? Percebemos que a revista destaca a sensação de angústia e medo pelo 

cenário político que está à sua volta de forma distorcida, por caminhos sombrios, já 

que a paisagem remete a cores escuras. 

Destaca-se ainda a chamada superior inserida no centro: 

 

Figura 39 - Recorte da figura 38 

 
Fonte: Autora. 

 

Podemos inferir que o enunciado intitulado “Tristes trópicos” dialoga com o 

tema central da capa, uma vez que “a crise na fronteira [do Brasil] com a Venezuela 

retrata a ausência de tudo”, ou seja, o pavor representado no quadro de Munch por 

um país que grita a “ausência de tudo”. 

Corroborando com o tema presente na capa, a carta ao leitor afirma que não 

há uniformidade de opiniões: 

 

Tabela 11 - Categorização da carta ao leitor publicada na edição 259747 

Título “A perda do consenso” 

Apresentação do 
assunto 

“ATÉ POUCO TEMPO ATRÁS, mesmo durante os governos do PT, a vida 
política no país ainda girava em torno de alguns consensos.” 

Desenvolvimento “[...] a notável resiliência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que 
mesmo preso há quase cinco meses, aparece numa liderança folgada nas 
pesquisas eleitorais; e a solidez inabalável da candidatura do deputado Jair 
Bolsonaro, cuja popularidade atual lhe garante, com facilidade, um lugar no 
segundo turno da eleição presidencial, apesar do seu alarmante despreparo 
e suas posições autoritárias.” 

Conclusão “O país só ganharia se voltasse a chamar corrupção de corrupção, 
democracia de democracia e ditatura de ditadura”.  

Fonte: Autora. 

 

Destaca-se ainda que, na carta ao leitor, a revista faz questão de apresentar 

as imagens de Lula e Bolsonaro descritos como “o preso” e “o autoritário” 

respectivamente. Entende-se que ao dar foco apenas nos dois primeiros candidatos 

                                            
47 Ver Anexo G. 
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da pesquisa, a revista promove a polarização entre a direita e a esquerda, ressaltando 

que tais opções seriam aprovadas pelos eleitores, já que caíram no consenso da 

população, segundo o Ibope e Datafolha. No entanto, aquele que poderia representar 

o centro (Geraldo Alckmin) estava paralisado nas pesquisas, dialogando com os 

intertítulos apresentados na capa. 

Importante ressaltar que Alckmin era o detentor do maior tempo de 

propaganda na TV, conforme podemos observar na tabela abaixo. Logo, esperava-se 

que sua campanha estivesse mais impulsionada: 

 

Tabela 12 - Tempo de TV dos candidatos48 

CANDIDATO PARTIDO HORÁRIO ELEITORAL 
DIÁRIO 

Alckmin PSDB 5 min. 32 seg. 

Lula PT 2 min. 23 seg. 

Meirelles MDB 1 min. 55 seg. 

Álvaro PODEMOS 40 seg. 

Ciro Gomes PDT 38 seg. 

Marina Silva REDE 21 seg. 

Boulos PSOL  13 seg. 

Bolsonaro PSL 8 seg. 

Cabo Daciola PATRIOTA 8 seg. 

Eymael DC 8 seg. 

Vera Lúcia  PSTU 5 seg. 

João Goulart PPL 5 seg. 

Amoêdo NOVO 5 seg. 

Fonte: Autora. 

 

Para Moura e Corbellini (2019), “as eleições de 2018 também se notabilizaram 

pelo esvaziamento do centro político [...]” (p. 49), já que “uma população indignada 

com a política e assustada com a violência não buscava um ‘gestor’ da ‘velha política’”. 

(p. 57), por isso Geraldo Alckmin e Ciro Gomes não teriam se destacado tanto nas 

eleições de 2018. 

Na semana seguinte, Veja apresentou outro aspecto que configurou o medo 

nas eleições, as “fraudes nas redes sociais”, título que foi destaque na edição n. 2598, 

publicada em 5 de setembro de 2018: 

 

 
 

                                            
48 Tabela criada a partir das informações obtidas em 
<https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/graficos/tempo-de-tv-dos-candidatos-
presidente/>. Acesso em: 13 jul. 2021. 
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Figura 40 - Fraudes nas redes sociais 

 

Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2598, 5 set. 2018. 
 

Sobre o fundo escuro surge a imagem de um lobo que ocupa praticamente 

todo o espaço central da capa, com seus dentes afiados, pronto para pegar sua presa. 

À frente temos a imagem de uma mão de pele branca que segura um aparelho celular 

constituído pela moldura branca. Ao tirar uma foto do lobo, entretanto, espelha-se no 

visor do celular a imagem de um cordeiro passivo, manso.  

Tal comparação pode sugerir a forma como alguns candidatos se comportam 

durante as eleições, já que nem sempre se mostra a verdadeira face. Nesse sentido, 

pelo uso das redes sociais produz-se um novo candidato (ovelha) a fim de agradar e 
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captar mais eleitores. Contudo, nos bastidores das redes sociais estaria a face real 

(lobo), daí o título “Fraudes nas redes sociais”. 

Podemos ainda retomar um trecho bíblico descrito no Evangelho de Mateus, 

Novo Testamento, capítulo 7, versículos 15-16, no qual Jesus afirma “Cuidado com 

os falsos profetas: eles vêm até vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos 

ferozes.” E ainda complementa “Pelos seus frutos os conhecereis. Acaso se colhem 

uvas de espinheiros, ou figos de urtigas?” (BÍBLIA SAGRADA, p. 1209) 

Após a leitura dos trechos acima, entende-se que a revista chama a atenção 

para os perigos produzidos nas redes sociais, visto que os políticos podem tentar 

ludibriar seus eleitores com promessas que não serão cumpridas, já que os 

espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos, ou seja, a revista destaca 

em seu segundo intertítulo que “os principais candidatos fazem uso irregular ou ilegal 

de propaganda digital”, ora prometendo ser o que não são, ora constrangendo seus 

adversários por meio de um discurso agressivo. Tal sentido de atenção é destacado 

inclusive pelo nome da revista que foi impresso na cor amarela, sugerindo maior 

cuidado do leitor. 

Já no primeiro intertítulo “uma investigação sigilosa descobre que a 

Cambridge Analytica tinha, de fato, um plano para manipular a eleição no Brasil” 

colocando em xeque as legislações de segurança das redes sociais. Nesse sentido, 

a carta ao leitor dá ênfase a alguns tipos de fraudes que podem se consolidar no 

ambiente virtual: 

 

Tabela 13 - Categorização da carta ao leitor publicada na edição 259849 

Título “Fraudes nas telas” 

Apresentação do 
assunto 

“A ESTA ALTURA, depois de tudo o que veio a público sobre o controvertido 
papel das redes sociais nas eleições de vários países, ninguém ficaria 
genuinamente surpreso ao saber que as campanhas presidenciais no Brasil 
são contaminadas por manobras e ilegalidades.” 

Desenvolvimento “[...] uma investigação sigilosa segundo a qual a Cambridge Analytica, a 
notória empresa inglesa que usou dados de milhões de usuários do Facebook 
para enganar eleitores americanos, tinha planos ambiciosos para manipular 
o pleito no Brasil. Previa, inclusive, violar banco de dados para roubar 
informações.” 
 
“[...] ao examinar o comportamento tão desenvolto de apoiadores de Geraldo 
Alckmin, acabou descobrindo que o tucano estava remunerando uma equipe 
para que simulasse apoio ao candidato em sites noticiosos, o que é 
expressamente proibido por lei.” 
 

                                            
49 Ver Anexo H. 
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“[...] ao acompanhar o movimento das campanhas nas redes sociais, 
descobriu que a equipe do candidato Ciro Gomes, do PDT, vinha burlando o 
aplicativo WhatsApp para divulgar, por meio de robôs, notícias otimistas sobre 
o pedetista [...].” 
 
“[...] detectou uma legião de robôs alavancando artificialmente a popularidade 
digital dos candidatos Jair Bolsonaro, do PSL, e Marina Silva, da Rede – 
embora, nesses dois casos, não haja provas de que a manipulação tenha 
algum vínculo com as campanhas.” 
 
“[...] acesso a um e-mail que mostra que uma agência de marketing digital  
prometia pagar a ‘influenciadores digitais’ para que elogiassem candidatos 
petistas” 

Conclusão “Tudo isso demonstra que as redes sociais, apesar dos esforços para legislar 
sobre o que as campanhas podem fazer no ambiente digital, ainda são terra 
de ninguém.” 

Fonte: Autora. 

 

A Cambridge Analytica foi uma empresa de assessoria britânica que trabalhou 

na campanha do americano, Donald Trump, em 2016. Empresa de marketing político, 

em 2014, “obteve ilegalmente dados de cerca de 50 milhões de perfis de usuários do 

Facebook nos Estados Unidos”, segundo Paulo Alves50. Tais informações 

promoveram algumas decisões na eleição americana. Sendo assim, o medo era que 

ela pudesse também realizar as mesmas ações durante as eleições no Brasil, 

mudando o cenário eleitoral a partir do roubo de dados e intenções de voto, 

corroborando com o discurso de que o “ambiente digital” é “terra de ninguém”. 

Após analisarmos essas primeiras edições, percebemos que o tema medo, 

apresentado por diferentes aspectos na revista, chamava a atenção do leitor, 

acirrando cada vez mais a polarização entre direita e esquerda. 

 

3.3 Edições publicadas antes do primeiro turno, após a facada em Bolsonaro 
 

Na tarde do dia 06 de setembro de 2018, Jair Bolsonaro recebeu uma facada 

no abdômen enquanto fazia campanha eleitoral na cidade de Juiz de Fora, em Minas 

Gerais. Tal acontecimento foi destaque na capa da edição n. 2599, publicada em 12 

de setembro de 2018, sob o título “A facada da intolerância”: 

 
 
 
 

                                            
50 ALVES, Paulo. Facebook e Cambridge Analytica: sete fatos que você precisa saber. Publicado em: 
24 mar. 2018. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/03/facebook-e-cambridge-
analytica-sete-fatos-que-voce-precisa-saber.ghtml>. Acesso em: 13 ago. 2021. 
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Figura 41 - A facada da intolerância 

 

Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2599, 12 set. 2018. 
 

A revista escolheu mostrar em sua capa um Bolsonaro frágil, com expressão 

de dor. Carregado por seguranças, apresenta uma das mãos apoiada no ombro da 

pessoa que aparece na lateral direita da imagem, enquanto a outra mão está 

levemente apoiada no abdômen. Minutos antes ele era carregado nas costas por 

seguranças ou apoiadores: 
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Figura 42 - Bolsonaro durante campanha em Juiz de Fora (MG) 

 

Disponível em: <https://www.euqueroinvestir.com/facada-bolsonaro-bolsa/>.  
Acesso em: 5 jul. 2021. 

 

Trajando calça jeans e camiseta amarela, com a frase em verde “meu partido 

é o Brasil”, cores que retomam a bandeira brasileira, Bolsonaro realizava sua 

campanha de forma populista, inserindo-se no meio de seus apoiadores com o intuito 

de mostrar que era uma pessoa comum, assim como eles. Para Jessé Souza “a noção 

de populismo evoca a mobilização manipulativa das massas urbanas a partir “de 

cima”, quase sempre por meio de um líder carismático” (2019, p. 146). 

Segundo Casara: 

 

A negatividade inerente à personalidade de Jair Bolsonaro, que não podia ser 
facilmente escondida, foi repaginada e apresentada ao eleitor como sinal de 
“simplicidade”, “humildade” e “bom humor”. Construiu-se a imagem de 
Bolsonaro como um homem “simples”, portador de simpatia, dos preconceitos 
e do autoritarismo típico do brasileiro, e, ao mesmo tempo, como um 
personagem extraordinário da política brasileira, o “herói” que iria colocar o 
Brasil “acima de tudo” (2020, p. 141). 

 

Para seus apoiadores, Bolsonaro seria uma espécie de mito, “personagem 

extraordinário, com toques heroicos e que incorpora forças extraordinárias” (CASARA, 

2020, p. 141).  

Após o atentado em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro passou à condição de 

vítima, recebendo destaque da mídia nacional e internacional. Logo, aquele que 

detinha apenas 8 segundos de propaganda na TV, dependendo das redes sociais e 
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campanhas de rua para impulsionar novos eleitores, passa a ser pauta dos noticiários, 

recebendo maior visibilidade entre seus concorrentes, gerando “uma reação imediata 

de comoção entre os eleitores de Bolsonaro” (MOURA; CORBELLINI, 2019, p. 29). 

Segundo Moura e Corbellini (2019, p. 29), “em 5 de setembro, um dia antes 

do atentado, Bolsonaro tinha quase 20% de votos espontâneos nas pesquisas, o que, 

por si só, já o colocava no segundo turno”, ou seja, “bem antes desse episódio, as 

condições que apontavam para a vitória de Bolsonaro já estavam se constituindo”. 

Ao analisarmos a capa de Veja, observamos que o fundo apresentado é preto, 

o que pode inferir repúdio ao ato criminoso, em consonância com a chamada principal, 

“a facada da intolerância”. O termo “intolerância” dialoga com a forma radical de 

Bolsonaro posicionar-se sobre os mais variados temas. Em entrevista para o Jornal 

El País51, em 2014, enquanto ocupava a cadeira de deputado federal e ambicionava 

a presidência da Comissão de Direito Humanos, Bolsonaro afirmou ao entrevistador 

ser adepto: “à redução da idade penal”; “a uma política de planejamento familiar” a fim 

de “reduzir o número de filhos dos mais pobres”, “porque os mais pobres têm bolsas 

(benefícios) que os estimulam a terem mais filhos [...] gente sem cultura acaba tendo 

mais filhos para ganhar 70 reais por mês”; revogação do “estatuto do desarmamento”; 

favorável à pena de morte “[...] eu também defendo a pena de morte. Se levar o cara 

para a cadeira elétrica ele nunca mais vai matar, nem vai assaltar”. Descrito pelo jornal 

como alguém que “cresce diante da adversidade”, Bolsonaro “a cada entrevista, eleva 

o tom das afirmações homofóbicas, elitistas, racistas e incitadoras da violência”. 

Nesse sentido, o intertítulo “um resultado dramático da radicalização da 

política brasileira” exprime como uma campanha de um político de extrema-direita 

poderia influenciar pessoas que não toleravam opiniões contrárias, estimulando 

atitudes radicais como o atentado ocorrido em Juiz de Fora. 

Outro destaque é a chamada superior que apresenta o Museu Nacional do 

Rio de Janeiro durante o incêndio ocorrido na noite do dia 3 de setembro de 2018: 

 

Figura 43 - Recorte da figura 41 

 
Fonte: Autora. 

                                            
51 “Os gays não são semideuses. A maioria é fruto do consumo de drogas.” El País. Publicado em: 
14 fev. 2014. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/02/14/politica/1392402426_093148.html. Acesso em: 13 jul. 2021. 
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Note-se que na chamada superior (Fig. 43) enfatizou-se o termo “ninguém”, 

citado três vezes, “e ninguém pediu desculpas, ninguém renunciou, ninguém foi 

demitido” (VEJA, Edição 2599, Capa, grifo nosso), ressaltando que não havia 

culpados pelo incêndio. 

Podemos correlacionar as chamas do museu com o fulgor do novo cenário 

político, já que os apoiadores de Bolsonaro queriam saber quem ou qual partido 

estaria por trás do atentado. Posteriormente, encontrou-se o autor do atentado, Adélio 

Bispo de Oliveira, 40 anos, que relatou ter motivações religiosas e políticas para 

querer matar Bolsonaro. Contudo, a todo momento, declarou que agiu sozinho, sem 

a colaboração de pessoas ou partidos políticos interessados em tirar o candidato do 

páreo. 

Não podemos deixar de mencionar que a carta ao leitor presente nessa edição 

não fez menção ao atentado, muito pelo contrário, ressaltou o Fórum Amarelas ao 

Vivo, promovido pela própria revista com a presença de plateia no Teatro Santander, 

em São Paulo. 

 

Tabela 14 - Categorização da carta ao leitor publicada na edição 259952 

Título “Amarelas ao vivo” 

Apresentação do 
assunto 

“VEJA PROMOVEU o primeiro debate dos candidatos a vice-presidente na 
terça-feira passada. [...] 
No dia 19 de setembro, VEJA voltará a promover o evento sobre a eleição, 
desta vez com os principais candidatos a presidente.” 

Desenvolvimento “A nova edição do Fórum Amarelas ocorrerá dezoito dias antes do primeiro 
turno da mais imprevisível eleição para presidente da República desde a 
redemocratização.” 

Conclusão “Veja tem-se ocupado em reunir os candidatos para debates e entrevistas 
com uma frequência superior à de pleitos anteriores. É uma forma de a revista 
reforçar a missão de oferecer a seus eleitores e seguidores um jornalismo de 
qualidade, com conteúdo esclarecedor e confiável.” 

Fonte: Autora. 

 

Observa-se que no editorial a revista apresenta-se como produto de 

autorreferencialidade. Segundo Sgorla e Fossá (2008, p. 4): 

 

a autorreferencialidade se apresenta quando determinado campo utiliza 
diferenciadas estratégias de ato e discurso para se mostrar, falar de si, 
explicar seus modos de ser e agir, buscando sua legitimação. No âmbito 
jornalístico, os processos de autorreferência remetem à explicitação de suas 
operações e condições de produção. 
 

                                            
52 Ver Anexo I. 
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Sendo assim, ao falar do Fórum Amarelas, Veja expõe sua estratégia 

discursiva de persuadir leitores afirmando que seu conteúdo é “esclarecedor e 

confiável”. 

Outro aspecto que merece destaque na carta ao leitor presente nessa edição 

é a apresentação dos “presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas de 

intenção de voto” (VEJA, Edição 2599, 12 set. 2018, p. 10): 

 
Figura 44 - Presidenciáveis 

 
Fonte: Autora. 

 

Nas edições anteriores, tanto na capa quanto na carta ao leitor, apenas foram 

citados: Bolsonaro (direita), Lula (esquerda) e Alckmin (centro). Contudo, na edição 

2599, a revista dá visibilidade, segundo ela, aos sete presidenciáveis mais bem 

colocados, além de afirmar que todos (Álvaro Dias, Fernando Haddad, Geraldo 

Alckmin, Henrique Meirelles, Jair Bolsonaro, João Amoêdo e Marina Silva) 

confirmaram presença na nova edição Fórum Amarelas que ocorreria em 19 de 

setembro, não levando em consideração o fato de que Bolsonaro poderia não estar 

presente no evento já que havia sido esfaqueado. 

Destacamos, ainda, que essa foi a primeira aparição, em Veja, de Fernando 

Haddad (segundo - da esquerda para a direita) na posição de presidenciável. Com a 

impossibilidade de Lula concorrer à eleição, o PT escolheu Haddad como 

representante do partido. Professor formado em Direito, com mestrado em Economia 

e doutorado em Filosofia pela USP, foi ex-ministro da educação de 2005 a 2012 e ex-

prefeito da cidade de São Paulo de 2013 a 2017. Segundo Moura e Corbellini: 

 

O partido de Lula apostava numa fórmula bastante simples: levar Fernando 
Haddad ao segundo turno ancorado na popularidade do ex-presidente, e 
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torcer para que Bolsonaro mantivesse sua vaga para o escrutínio final, pois 
seria um adversário facilmente batível. (2019, p. 28) 

 

Entretanto, o cenário político após o atentado colocou Bolsonaro como o 

candidato que já estava garantindo o primeiro turno. Veja enfatizou tal posicionamento 

ao publicar no dia 19 de setembro de 2018 a edição 2600 sob o título: “Quem vai com 

ele”:  

 

Figura 45 - Quem vai com ele 
 

 

Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2600, 19 set. 2018. 
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Ao analisarmos a capa acima, percebemos que Veja optou em apresentar os 

candidatos como personagens de história em quadrinhos53. Com um fundo totalmente 

branco e um intertítulo que questiona “qual candidato tem mais chance de disputar o 

segundo turno com Bolsonaro – e por quê” a revista propõe que qualquer um dos 

candidatos, pode ganhar o primeiro turno: Ciro Gomes, Fernando Haddad, Geraldo 

Alckmin e Marina Silva. A revista menciona apenas os candidatos mais tradicionais 

nas eleições anteriores, o que não corresponde com a carta ao leitor apresentada na 

Edição n. 2599, já que ficaram de fora Álvaro Dias, Henrique Meirelles e João Amoêdo 

(todos listados por Veja como “os mais bem colocados nas pesquisas de intenção de 

voto”). 

Ocupando a parte inferior à direita da capa, Bolsonaro é desenhado trajando 

pijama azul-escuro de bolinhas com tom mais escuro, além de pantufa em tom azul 

claro, cores que remetem a roupas hospitalares, ambiente em que se encontrara após 

o episódio da facada em Juiz de Fora (MG). 

Entendemos, nesse sentido, que enquanto Bolsonaro está afastado, assiste 

à briga política que se instaura entre os demais concorrentes. Com seu braço direito 

cruzado no corpo, braço e mão esquerdas abaixo do queixo, parece indiferente ao 

cenário eleitoral. 

A representação de estar excluído da briga, permite analisar o dialogismo 

entre os discursos verbais e não-verbais: com seu lugar garantido, o enunciado “quem 

vai com ele” reforça a condição de segurança em relação ao pleito próximo. Segundo 

Moura e Corbellini (2019, p. 95):  “no dia do atentado, 6 de setembro, Bolsonaro tinha 

21% das intenções de voto nominais. Em 10 de setembro [...], alcançara 24%. No dia 

18, chegaria a 27%. Em 25 de setembro, a 31% e, em 5 de outubro a 33% [...]”. 

No centro da capa, observamos que a briga é composta por elementos como 

cobras, lagartixas, mãos e pés (de pessoas e animais), guarda-chuva, panela (que 

relembra o panelaço), chinelo, casca de banana, rolo de massa, estrelas, entre outros. 

Não se sabe ao certo a quem pertencem, já que a poeira que envolve todos os 

elementos e personagens não permite evidenciá-los, assim como nas tradicionais 

brigas das histórias em quadrinhos: 

 

                                            
53 Ressalte-se que essa foi a primeira e única capa em que estiveram presentes, mesmo que de forma 
representativa, Ciro Gomes e Marina Silva. Em momentos anteriores, Geraldo Alckmin já havia sido 
mencionado, assim como Haddad. 
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Figura 46 - Exemplo de briga em HQ 

 
Fonte: Disponível em: https://docplayer.com.br/docs-images/67/56771603/images/34-0.jpg. 

Acesso em: 14 set. 2021. 
 

Figura 47 - Exemplo de briga em HQ 

 

Fonte: Disponível em: 
<https://splashpages.files.wordpress.com/2018/03/onobriga.gif?w=674&h=419>.  

Acesso em 14 set. 2021. 

 

Podemos inferir que tais elementos constituem o que Bakhtin (1987) 

conceituou como carnavalização, já que “todas as imagens verbais e gesticulações 

desse tipo faziam parte do todo carnavalesco”, uma vez que estão “impregnado por 

uma lógica única” (p. 128). Para Bakhtin a carnavalização é um espetáculo 

apresentado em praça pública com o intuito de “travestir o sério e obrigá-lo a tomar 

ares cômicos” (1987, p. 75). Dessa maneira, atores políticos são representados como 

se fizessem parte de uma briga corporal, física e não simbólica e de ideias.  

Dentre as diversas características que atravessam a carnavalização, estão 

presentes os elementos grotescos: corpos que se entrecruzam, misturados às coisas 

permitem que imaginemos um “mundo às avessas”, uma vez que “todas as fronteiras 

entre os corpos e as coisas se apagam” (BAKHTIN, 1987, p. 293). 

Tal qual o “carnaval celebra o aniquilamento do velho mundo e o nascimento 

do novo, do novo ano, da nova primavera, do novo reino” (BAKHTIN, 1987, p. 360), 
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podemos inferir que a eleição de 2018 também foi o início de um novo ciclo político 

no qual candidatos que há muitos anos estavam no centro do espetáculo seriam 

destronados por um “candidato nanico”. 

Além disso, na capa analisada (Fig. 45) há símbolos que remetem aos 

partidos políticos, como, por exemplo, o tucano, símbolo do PSDB e remete a Geraldo 

Alckmin e a estrela vermelha com a sigla do PT, a Fernando Haddad. A mão que 

segura a flor, representa o PDT de Ciro Gomes e o símbolo do partido da Rede, que 

Marina Silva representou. 

Outro destaque que nos chama a atenção na capa é a chamada superior, cujo 

termo “exclusivo” acompanha a imagem do papa emérito Bento XVI e a informação 

de que está com Parkinson:  

 

Figura 48 - Recorte da figura 45 

 
Fonte: Autora. 

 

O alemão e conservador Joseph Ratzinger, conhecido como Bento XVI 

abdicou seu título de papa em 2013, fato inédito na história da igreja católica. 

Atualmente, há dois papas, sendo que o Papa Francisco é quem ocupa a função 

principal, cabendo a este as decisões da igreja. Bento XVI passou a ser reconhecido 

como papa emérito. 

Há dialogismo entre as informações apresentadas no tema central da capa 

(Fig. 45) e a chamada superior (Fig. 48), já que no campo político eleitoral brasileiro, 

a presença de um candidato conservador (Bolsonaro) ter conseguido se destacar na 

corrida eleitoral antes mesmo do primeiro turno é inédito. Além disso, os demais 

candidatos estavam brigando entre si, a fim de garantir a eleição no primeiro turno, ou 

seja, a presença do papa emérito não só remete ao segundo lugar, mas também 

demonstra que apenas quem tem poder é que pode mudar as decisões eleitorais. 

A carta ao leitor presente nessa edição intitulada “retórica do caos” apresentou 

a entrevista do cientista político José Álvaro Moisés que estaria presente nas Páginas 

Amarelas: 
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Tabela 15 - Categorização da carta ao leitor publicada na edição 260054 

Título “Retórica do caos” 

Apresentação do 
assunto 

“NA ENTREVISTA das Páginas Amarelas desta edição de VEJA, o cientista 
político José Álvaro Moisés alerta para os riscos de retrocesso na democracia 
– no Brasil e no mundo – e aborda um tema que anda um tanto obscurecido 
pelas paixões: a erosão da civilidade no debate político.” 

Desenvolvimento “O ex-presidente Lula e o petismo de modo geral abriram a porteira para a 
demonização desbragada dos adversários, que foram transformados em 
inimigos. O estímulo ao antagonismo extremo, evidente na oposição entre 
“nós” e “eles”, simplesmente adoeceu o país.” 
 
“O Brasil não está entrando nesse pântano desavisadamente. Nos Estados 
Unidos, o exemplo atual do presidente Donald Trump é mundialmente 
conhecido. O líder americano chama imigrantes ilegais de ‘assassinos’ e 
‘estupradores’, xinga jornalistas e adversários políticos de ‘loucos’, ‘corruptos’, 
‘fracassados’. Com desprezo pela liturgia moral do cargo que ocupa, abusa 
de um linguajar chulo que a maioria das famílias não permite que se use à 
mesa do jantar.” 

Conclusão “Como adverte Moisés [...] ‘a democracia não é um projeto acabado’.” 

Fonte: Autora. 

  

Veja se vale da força da influência do discurso proferido por um cientista 

político (José Álvaro Moisés) que acredita haver “erosão da civilidade no debate 

político” dialogando com a capa, no qual os candidatos (exceto Bolsonaro) são 

apresentados em meio à confusão, ao caos. Ou seja, os elementos (cobras, 

lagartixas, mãos e pés de pessoas e animais, guarda-chuva, panela, chinelo, casca 

de banana, rolo de massa, estrelas, entre outros) ganham sentido também a partir da 

leitura da carta ao leitor, já que são equiparados com “um linguajar chulo que a maioria 

das famílias não permite que se use à mesa do jantar”. Algo que normalmente ocorre 

nas Histórias em Quadrinhos: a troca da linguagem verbal pela não-verbal a fim de 

que o leitor imagine o termo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
54 Ver Anexo J. 
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Figura 49 - História em Quadrinhos 

 

Fonte: Disponível em: <https://1.bp.blogspot.com/-
qdKOYjwTIII/Wswl1NvOj2I/AAAAAAAAeAc/Lf0tlzsld88Jyj5PNQ_AUJzKNFb6GxKfgCLcBGAs/s1600/_

politicamente_correto_palavroes_%25281%2529.jpg>. Acesso em: 15 set. 2021. 

 

Ainda analisando a carta ao leitor, o enunciado  “retrocesso na democracia – 

no Brasil e no mundo” (Tabela 15) pode, nesse caso também, estar ligado a Bolsonaro 

e Trump, respectivamente, visto que “o caos” instalado nos Estados Unidos após a 

eleição de Trump também poderia ocorrer no Brasil. Por isso, a revista se coloca como 

porta-voz da informação aos seus leitores, advertindo que “o Brasil não está entrando 

nesse pântano desavisadamente”. 

Outro aspecto que nos chama a atenção é a dualidade presente nos termos 

“antagonismo extremo”, “oposição”, “‘nós’ e ‘eles’”. Há, portanto, uma identificação 

direta no qual a revista responsabiliza “Lula e o petismo”, aqui configurado pelo “nós”, 

pelo surgimento de seus opositores “eles”, que poderia ser: a) Bolsonaro que já 

estaria, segundo Veja, com vaga garantida no primeiro turno, evidenciado pelo título 

“quem vai com ele”; b) os demais candidatos (Ciro, Marina e Alckmin) que disputavam 

a segunda posição, evidenciando a polarização. 

Na semana seguinte, a edição especial n. 2601 comemorou os 50 anos da 

revista, reafirmando sua missão: “VEJA nasceu na ditadura, floresceu na democracia 

– e chega a cinco décadas de vida pronta para continuar a zelar pelo regime das 

liberdades”.  
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Silva (2009), em seu estudo histórico sobre a carta ao leitor da revista Veja, 

afirma que “uma missão pode simplesmente ser uma incumbência de ‘informar’ [...] 

para fazer isso, ela deve se colocar de fora dos acontecimentos – deve ‘ficar de olho’, 

‘dar o alarme’”. Sendo assim, “ela se coloca na posição de sempre ‘contar’ o que está 

acontecendo, como um sujeito externo e neutro, que simplesmente observa”. (2009, 

p. 95). 

 
 

Figura 50 - Especial 50 anos: 1968 -2018 

 
Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2601, 26 set. 2018. 

 

 

Sobre o fundo branco, a capa apresenta as datas de “1968” e “2018” com as 

cores douradas, exceto pelo número “8”, ao final, que constitui um elo entre as duas 
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datas, fazendo conexão entre passado e presente, o que pode ser confirmado pelos 

elementos que o constituem: fatos e personagens que fizeram parte da história 

mundial. 

Baseados na numerologia, o número 8 representa vitória, prosperidade, 

superação. Tais elementos são enfatizados por meio de episódios em preto e branco 

(passado) e colorido (presente), no qual alguns fatos marcantes foram escolhidos pela 

revista para exemplificar que ao longo dos 50 anos de sua existência muitas 

dificuldades foram vencidas, como a ditadura citada no intertítulo “Veja nasceu na 

ditadura, floresceu na democracia [...]” (VEJA, EDIÇÃO 2601, CAPA). 

Dessa maneira, a constituição gráfica do número 8 expõe ao leitor que 

grandes mudanças ocorreram no cenário mundial e Veja esteve presente nesses 

momentos. Interessante observarmos ainda que o número 8 quando em posição 

invertida remete ao símbolo do infinito (∞). Assim, de um ponto de vista semântico 

discursivo, a inexistência do início e do fim remete ao contínuo que passa pelos 

mesmos lugares de tempos em tempos. Logo, a revista propõe uma nova missão ao 

seu leitor, já que se diz “pronta para continuar a zelar pelo regime das liberdades” 

caso práticas antidemocráticas voltem a ocorrer. 

Ao observarmos a chamada superior da edição analisada, temos nas 

extremidades o perfil de Bolsonaro e Haddad: 

 

Figura 51 - Recorte da Figura 47 

 
Fonte: Autora. 

 

É importante considerarmos que essa edição foi publicada no dia 26 de 

setembro de 2018, ou seja, faltavam 12 dias para o primeiro turno das eleições e Veja 

já afirmava que Bolsonaro e Haddad seriam eleitos e que ambos já queriam o voto do 

centro, dialogando com a edição 2600 que questionava indiretamente: “quem vai com 

ele”. Portanto, a revista já antecipava ao seu eleitor os possíveis candidatos que 

ganhariam o primeiro turno. 

Note-se que Bolsonaro, considerado de viés mais à direita, permanece à 

esquerda da página, enquanto, Haddad, representando pelo viés mais à esquerda, foi 

inserido pela revista à direita. Tal disposição pode inferir diversos sentidos: ao 
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posicionar-se no lado contrário, constata-se [a] interesse nos eleitores do seu 

adversário; ao cruzarem o olhar no centro da página, remete [b] aos eleitores do 

centro. Tais estratégias são normalmente construídas nos momentos de disputa 

eleitoral, visto que não miram só o opositor, mas o eleitorado. 

Considerando que essa edição é comemorativa e destacou de forma 

saudosista os próprios feitos ao longo dos 50 anos, a carta ao leitor retomou discursos 

de seu fundador Victor Civita: 

 

Tabela 16 - Categorização da carta ao leitor publicada na edição 260155 

Título “O nosso DNA” 

Apresentação do 
assunto 

“NO PRIMEIRO NÚMERO de Veja, cuja capa versava sobre as disputas no 
mundo comunista e trazia a data de 11 de setembro de 1968, Victor Civita 
(1907-1990), fundador da revista, escreveu as seguintes palavras no espaço 
destinado à apresentação da nova publicação aos leitores “O Brasil não pode 
ser o velho arquipélago separado pela distância, o espaço geográfico, a 
ignorância, os preconceitos e os regionalismos: precisa de informação rápida 
e objetiva a fim de escolher rumos novos. Precisa saber o que está 
acontecendo nas fronteiras da ciência, da tecnologia e da arte no mundo 
inteiro. Precisa acompanhar o extraordinário desenvolvimento dos negócios, 
da educação, do esporte, da religião. Precisa, enfim, estar bem-informado. E 
este é o objetivo de VEJA.” 

Desenvolvimento “Nos cinquenta anos de sua existência, VEJA renova esse seu compromisso 
histórico e, no momento em que o país se encaminha para uma eleição 
presidencial decisiva, reafirma sua missão incontornável de fiscalizar o poder 
– qualquer poder. São características que fazem parte do DNA da revista e 
com os quais seus leitores e internautas podem sempre contar.” 

Conclusão “[...] de lá para cá, o Brasil mudou profundamente em múltiplos aspectos, mas 
o leitor e o internauta continuam a saber de que lado VEJA está e de que lado 
estará amanhã: o lado da livre-iniciativa, da justiça social e da democracia. E 
praticando sempre, um jornalismo – vale repetir – útil e confiável.” 

Fonte: Autora. 

 

A revista “renova” e “reafirma sua missão” com seus “leitores”, e agora 

também inclui os “internautas”, de “fiscalizar o poder”. A marca discursiva “vale repetir” 

tem a intenção de influenciar seus leitores de que seu “jornalismo” é “útil e confiável”. 

Na semana seguinte, 3 de outubro de 2018, a revista publicaria a edição n. 

2602, cuja chamada principal “O processo” denunciava “em mais de 500 páginas, às 

quais VEJA teve acesso”, reafirmando que seu jornalismo é útil e confiável, que a ex-

mulher de Bolsonaro o havia acusado de “furtar um cofre de banco, ocultar patrimônio, 

receber pagamentos não declarados e agir com ‘desmedida agressividade’”.  

                                            
55 Ver Anexo K. 



127 
 

A capa abaixo é constituída por meio de uma página, do que seria o processo 

a que a revista teve acesso, ou seja, ela afirma e mostra aos seus leitores parte do 

conteúdo. 

 
Figura 52 - O processo 

 

Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2602, 3 out. 2018. 
 

Outro detalhe é que a folha está rasgada ou chamuscada na sua parte inferior, 

como se houvesse algum arrependimento ou interrupção súbita por parte da 

“representante legal do menor”. 

Entretanto, o título da chamada principal, assim como o intertítulo aparecem 

no fundo branco, o que denota transparência nas informações apresentadas pela 

revista. 
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Destacamos que esta edição seria a última antes do primeiro turno, ou seja, 

assim como na eleição de 2014, Veja apresentava uma denúncia contra um 

presidenciável que poderia ou não mudar os rumos da eleição. Valendo-se do assunto 

principal da capa, a carta ao leitor ressaltou o papel do seu jornalismo e especificando 

o que deve ser de conhecimento público diante de um processo que envolve um 

relacionamento conjugal (privado): 

 

Tabela 17 - Categorização da carta ao leitor publicada na edição 260256 

Título “O público e o privado” 

Apresentação do 
assunto 

“É TRADIÇÃO do jornalismo brasileiro preservar a intimidade dos políticos e 
autoridades. Os jornalistas encarregados da cobertura do poder costumam 
ter contato com histórias sobre relações extraconjugais, filhos fora do 
casamento e brigas domésticas em palácio – mas nada disso é exatamente 
assunto de interesse público. VEJA, assim como outros órgãos de imprensa, 
tem por princípio noticiar apenas aquilo que, embora nascido no universo 
privado, seja claramente do interesse dos contribuintes e eleitores. Se um 
presidente da República tem uma relação conjugal heterodoxa, é uma 
questão privada. Se usa dinheiro público para pagar despesas de sua vida 
íntima, é assunto de todos os cidadãos -, e nesse caso, é dever da imprensa 
noticiar.” 

Desenvolvimento “Nas últimas quatro semanas, os repórteres Hugo Marques e Nonato Viegas 
e  editor Thiago Bronzatto, todos os três da sucursal de Veja em Brasília, 
lidaram de perto com o público e o privado. Eles souberam que na 1ª Vara de 
Família do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro estava arquivado um 
processo que revelava um lado desconhecido do presidenciável Jair 
Bolsonaro. “Fatos surpreendentes”, segundo fonte dos jornalistas.” 

Conclusão “Com os papéis em mãos, os três fizeram entrevistas, cruzaram dados, 
checaram papéis e, num trabalho criterioso, desprezaram tudo o que fosse da 
relação privada do ex-casal, jogando luz apenas sobre os assuntos de 
interesse público.” 

Fonte: Autora. 

 

Ao apresentar tal fato, a revista expõe ao seu leitor os motivos que levaram a 

denunciar tal processo que estava arquivado, ressaltando que tantos os repórteres 

quanto o editor tiveram acesso a “fatos surpreendentes”, promovendo o 

sensacionalismo. 

Além disso, a revista se coloca na obrigação de apresentar fatos como “furtar 

um cofre de banco, ocultar patrimônio, receber pagamentos não declarados” no 

sentido de que eles seriam de interesse público. Entretanto, afirma que Bolsonaro 

também era acusado de “agir com ‘desmedida agressividade’”, mas não explica o tipo 

de agressividade física ou verbal, colaborando ainda mais para o sensacionalismo 

esperado nessa edição. 

                                            
56 Ver anexo L. 
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Não obstante, a revista optou também por colocar na chamada superior à 

direita a imagem de Bolsonaro e Haddad frente a frente, ressaltando que Bolsonaro 

teria uma “discórdia econômica” com as propostas de Paulo Guedes, assim como 

“entre Haddad e o PT”: 

 
Figura 53 - Recorte da figura 49 

 
Fonte: Autora. 

 

Ao colocá-los frente a frente, Veja novamente colabora com a polarização 

entre os atores de direita e esquerda no sentido de que a eleição em primeiro turno 

poderia ser liderada por ambos. Contudo, além da denúncia contra Bolsonaro na 

chamada principal, a revista aproveita a chamada superior à esquerda para ressaltar 

que “a Petrobras desperdiçou 150 milhões de reais – e a Lava-Jato não viu”, ou seja, 

retoma o tema “Petrobras” e “Lava-Jato” que estariam atrelados ao discurso que 

desfavorecia o PT. 

 

3.4 Edições publicadas antes do segundo turno 
 

Após a apuração das urnas no primeiro turno, Bolsonaro recebeu 46,03% dos 

votos, enquanto Haddad, 29,28%. Tais números contribuíram para que ambos 

continuassem a disputa que só seria resolvida no segundo turno. Os demais 

receberam: Ciro Gomes, 12,47%; Geraldo Alckmin, 4,76%; João Amoedo, 2,5%; Cabo 

Daciolo, 1,26%; Henrique Meirelles, 1,20%; Marina Silva, 1%; Álvaro Dias, 0,80%; 

Guilherme Boullos, 0,58%; Vera, 0,05%; Eymael, 0,04%; João Goulart Filho, 0,03%; 

brancos, 2,65%; nulos, 6,14% e abstenção, 20,33%57.  

Na edição n. 2603, de 10 de outubro de 2018, a revista Veja evidenciou que 

a disputa em segundo turno seria acirrada ainda mais pela polarização entre direita e 

esquerda, destacado pelo título “o duelo da insensatez” na chamada principal: 

 
 
 
 

                                            
57 Apuração 1º turno. Estadão. Publicado em: 07 out. 2018. Disponível em: 
<https://politica.estadao.com.br/eleicoes/2018/cobertura-votacao-apuracao/primeiro-turno>. Acesso 
em: 20 ago. 2021. 

https://politica.estadao.com.br/eleicoes/2018/cobertura-votacao-apuracao/primeiro-turno
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Figura 54 - O duelo da insensatez 

 
Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2603, 10 out. 2018. 

 
 

O termo “insensatez” refere-se às características de uma pessoa insensata, 

ou seja, sem razão, bom senso e juízo. Sendo assim, a revista afirma que a o “duelo” 

entre os dois candidatos seria uma ação irracional, explicitando no intertítulo “cada um 

a seu modo, são um risco de retrocesso para o país”. 

Interessante observarmos as cores que predominam na capa acima, já que 

sobre um fundo amarelo, que poderia sugerir atenção, aparecem duas mãos: no canto 

inferior esquerdo, representando a esquerda política, aparece uma mão vermelha, 

cuja cor retoma o PT, além de dedos em forma do L, símbolo que foi utilizado na 

campanha petista, a fim de retomar o nome de Lula.  
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Salientarmos que Fernando Haddad era mais conhecido na região sudeste do 

país, já que foi prefeito de São Paulo, daí a necessidade durante a campanha de 

informar aos demais eleitores que Haddad não só representava o PT, mas substituía 

Lula na eleição. Note-se que na imagem abaixo aparecem Manuela D’Avila, candidata 

a vice, e Fernando Haddad realizando o gesto com a mão, além do rosto do ex-

presidente Lula que ocupa todo o fundo: 

 

Figura 55 – Manoela D’Avila (vice) e Fernando Haddad gesticulando o L de Lula 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.pragmatismopolitico.com.br/2018/08/debate-alternativo-haddad-e-

manuela.html>. Acesso em: 25 ago. 2021. 

 

Já no canto superior direito da capa (Fig. 51) aparece uma mão na cor azul, 

exprimindo o gesto de uma arma em punho. Tal símbolo remete a Bolsonaro em 

diversos aspectos, já que durante campanha defendeu o porte de armas de fogo para 

civis. Já a cor azul pode remeter às cores do partido que representava, o PSL, que 

ainda é constituído pelas cores verde e amarelo. Esse gesto foi utilizado por ele e 

seus apoiadores durante a pré-candidatura, inclusive quando esteve internado após o 

ataque com a faca em Juiz de Fora (MG), como podemos observar nas imagens 

abaixo: 

 

 

 

 

 

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2018/08/debate-alternativo-haddad-e-manuela.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2018/08/debate-alternativo-haddad-e-manuela.html
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Figura 56 - Bolsonaro simula arma com as 
mãos 

Figura 57 - Bolsonaro faz gesto durante comício 

  
Fonte: Disponível em: 

<https://www.em.com.br/app/noticia/politica/20
18/09/08/interna_politica,987202/no-hospital-

bolsonaro-faz-foto-em-que-simula-armas-com-
as-maos.shtml>. Acesso em: 25 ago. 2021. 

 

Fonte: Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/co

nheca-simbolos-e-gestos-que-marcaram-a-
campanha-de-bolsonaro.shtml>. Acesso em: 25 

ago. 2021. 

 

  
Na edição analisada (Fig. 51), não há a presença de chamadas superiores, 

porém, ressaltamos que a mão que aparece no alto da capa de Veja é a que 

representa Bolsonaro, enquanto a mão que representa Haddad é inserida abaixo. 

Essa disposição dos elementos na capa enfatiza a campanha em primeiro turno, no 

qual ele havia angariado a maior porcentagem de votos que este. 

Outro aspecto que destacamos é que a mão utilizada para gesticular em 

ambos os casos é a direita, ou seja, em um momento de decisão política no qual os 

eleitores precisariam decidir qual posição adotar, direita ou esquerda, Veja 

implicitamente realiza os gestos com a mão direita, demonstrando a que lado optaria. 

Mais um detalhe dessa capa é o fundo totalmente amarelo, se misturarmos 

as cores vermelha e azul, teríamos uma terceira cor, verde, que não só representa as 

cores da bandeira do Brasil, como também ressalta as cores utilizadas por Bolsonaro 

durante a campanha: o verde e o amarelo. 

 Já a carta ao leitor presente nessa edição destaca algumas decisões dos juízes 

sobre a possibilidade ou não de Lula conceder entrevista enquanto estava preso: 

 

 

 

 

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/09/08/interna_politica,987202/no-hospital-bolsonaro-faz-foto-em-que-simula-armas-com-as-maos.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/09/08/interna_politica,987202/no-hospital-bolsonaro-faz-foto-em-que-simula-armas-com-as-maos.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/09/08/interna_politica,987202/no-hospital-bolsonaro-faz-foto-em-que-simula-armas-com-as-maos.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/09/08/interna_politica,987202/no-hospital-bolsonaro-faz-foto-em-que-simula-armas-com-as-maos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/conheca-simbolos-e-gestos-que-marcaram-a-campanha-de-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/conheca-simbolos-e-gestos-que-marcaram-a-campanha-de-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/conheca-simbolos-e-gestos-que-marcaram-a-campanha-de-bolsonaro.shtml
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Tabela 18 - Categorização da carta ao leitor publicada na edição 260358 

Título “O circo da justiça” 

Apresentação do 
assunto 

“DAS MUITAS TENTAÇÕES totalitárias, a mais evidente é a demonização da 
Justiça. Autocratas, ditadores e populistas demagogos têm uma inclinação 
universal a atacar tribunais e juízes com o objetivo, nem sempre oculto de 
restringir-lhes a liberdade.” 

Desenvolvimento “No Supremo Tribunal Federal, um pedido para entrevistar o presidiário Luiz 
Inácio Lula da Silva, apresentado pelo jornal Folha de S. Paulo, gerou um 
desentendimento patético entre os magistrados. Primeiro, o ministro Ricardo 
Lewandowski autorizou lula a dar a entrevista. Em seguida, seu colega Luiz 
Fux, provocado por um partido político, derrubou a autorização de 
Lewandowski. Contrariado, Lewandowski reagiu à decisão de Fux e reafirmou 
sua autorização original, até que o presidente do STF, o ministro Antonio Dias 
Toffoli, entrou no jogo e restabeleceu a proibição. Em questão de dias, o STF 
mandou à sociedade a mensagem de que “pode”, “não pode”, “pode, sim”, 
“não pode, não”.” 
 
“É o tipo de salseiro que vitamina as tentações totalitárias, pois joga o 
judiciário ao descrédito.” 

Conclusão “Antes, Jair Bolsonaro, o líder nas pesquisas, já havia dito que pretendia, se 
eleito, aumentar o número de ministros no STF, uma forma de enquadrar a 
Justiça nos moldes do que ele considera correto. Como se vê, nos extremos 
da direita e da esquerda, a tentação de empacotar a Justiça está à solta – e 
fica mais desinibida quando os juízes provocam ruídos e promovem 
confusões desmoralizadoras.” 

Fonte: Autora. 

 

A revista destaca nesse editorial o posicionamento dos juízes, mas o que mais 

nos chama a atenção é a forma como Veja descreve Lula nesse momento. Poderia 

descrevê-lo como ex-presidente, porém prefere usar “presidiário”. Já Bolsonaro é 

descrito como “o líder nas pesquisas”, conferindo uma alta carga valorativa a este, 

enquanto denigre o outro. 

Na semana seguinte, em 17 de outubro de 2018, a revista publicou a edição 

n. 2604, na qual apresentava a parte superior de Bolsonaro usando a faixa 

presidencial, sob o título: “Será isso mesmo?”: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
58 Ver Anexo M. 
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Figura 58 - Será isso mesmo? 

 
Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2604, 17 out. 2018. 

 
 

Podemos observar na capa acima que novamente a revista opta por usar o 

fundo branco, o que pode representar o vazio de informações, algo incerto. No centro 

da página, aparece o rosto de Bolsonaro usando uma boina do exército brasileiro. 

Entretanto, percebemos que os elementos abaixo do pescoço são inseridos em forma 

de pintura, o que pode ser conferido pelas pinceladas. 

Entende-se que a imagem de presidente já estava sendo construída, ou seja, 

ganhando uniformidade, principalmente pelo uso da faixa presidencial. Destacamos 

que essa edição foi publicada 11 dias antes do segundo turno, ou seja, Veja já 

consolidava aos seus leitores a possibilidade de Bolsonaro ganhar a eleição. 
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Por meio da chamada principal “Será isso mesmo?”, a revista apresenta uma 

pergunta direta aos seus leitores, estimulando-os a se questionarem sobre a 

possibilidade não só de terem Bolsonaro como presidente, mas também verificar se 

ele realmente é o que representa. 

Além disso, a revista destaca por meio do intertítulo que “com boa vantagem 

nas pesquisas, Bolsonaro está a um passo de virar presidente”. Todavia, para que 

isso se concretizasse, Veja afirma “agora, precisa mostrar que é capaz de governar e 

pacificar o país”. Note-se que o advérbio de tempo “agora” evidencia as tomadas de 

decisões urgentes que precisam ser apresentadas aos seus eleitores, ou seja, deve 

“mostrar que é capaz de governar e pacificar o país”. 

O verbo “mostrar” dialoga com o fundo branco presente na capa, já que os 

elementos reafirmam que nada havia, mas que poderá ser desenhado a partir das 

novas tomadas de decisões. 

As chamadas superiores são apresentadas pelo termo “exclusivo”: 

 

Figura 59 - Recorte da Figura 58 

 
Fonte: Autora. 

 

A revista destacou na chamada superior à esquerda que houve uma pesquisa 

após a eleição em primeiro turno e que “44% dos brasileiros não gostaram dos 

resultados das urnas”. Entende-se, portanto, que os outros 56% gostaram ou não 

quiseram opinar sobre a possibilidade de ter candidatos da direita e da esquerda 

concorrendo no segundo turno, sendo esse a maioria. 

Já a chamada superior à direita apresentou o discurso de autoridade do 

professor de história de Harvard, Niall Ferguson, que “critica o papel das redes na 

democracia”. Destacamos que as redes sociais foram usadas por Bolsonaro como 

estratégia de comunicar-se com seus eleitores. Apesar deste trabalho não ter como 

objetivo analisar os impactos das redes sociais na eleição de 2018, entende-se que 

Niall Ferguson critica o uso inadequado das redes sociais, que minam a democracia 

ao apresentar discursos que não são comprovados ou difundir fake news. 

Ao centro, aparece a imagem de Adélio Bispo, agressor de Bolsonaro em Juiz 

de Fora (MG). Por meio da chamada superior a revista afirma que “teve acesso à 
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investigação sobre o agressor de Bolsonaro”. Ao retomar o tema sobre a facada, o 

leitor novamente relaciona Bolsonaro ao papel de vítima, solidarizando-se com ele. 

Ademais, termos como “pesquisa”, “Veja” e “Niall Fergusson” conferem ao 

leitor  confiança ao conteúdo apresentado pela revista. 

Note-se que na capa não há menção sobre Haddad ou outros candidatos, já 

que a ênfase recai apenas sobre os elementos voltados ao Bolsonaro. Porém, na carta 

ao leitor a revista afirma que esse seria um “recado aos radicais”, já que em eleições 

anteriores teria agido da mesma maneira: 

 

Figura 60 - Categorização da carta ao leitor publicada na edição 260459 

Título “Recado aos radicais” 

Apresentação do 
assunto 

“QUANDO O PT estava à porta de sua primeira vitória em eleições 
presidenciais, em 2002, VEJA publicou uma reportagem de capa que 
exortava o futuro presidente Lula a conter os radicais de seu partido. Naquela 
altura, Lula já havia divulgado a famosa Carta ao Povo Brasileiro, em que 
rendia homenagens à economia de mercado e à livre-iniciativa para acalmar 
empresários e investidores, mas seu partido continuava – como continuaria 
até os dias de hoje – a abrigar correntes com ideias inflamadas. Para o bem 
do Brasil, era preciso conter essas alas extremistas. 

Desenvolvimento “Agora, no momento em que o deputado Jair Bolsonaro está mais próximo de 
tornar-se presidente da República, é chegada a hora, novamente, de mandar 
um recado aos radicais. Desta vez, não se trata de militantes que orbitam em 
torno do candidato, membros de seu partido ou de sua campanha eleitoral. 
Trata-se de enviar um recado aos brasileiros – poucos, espera-se – que 
parecem sentir-se autorizados pelo discurso belicoso do candidato a resolver 
essas diferenças ideológicas na base da violência.” 
 
“VEJA relata casos de violência aparentemente motivada por razões políticas 
que ocorreram nos últimos dias. O mais ruidoso aconteceu na Bahia, onde 
um mestre de capoeira de 63 anos, defensor do petista Fernando Haddad, foi 
assassinado com doze facadas por um defensor de Bolsonaro, de 36 anos, 
que vestia a camisa alusiva de seu candidato.” 
 
“[...] É evidente que o candidato não tem ‘controle’ sobre seus milhões de 
apoiadores, nem pode ser responsabilizado pelo que fazem ou deixam de 
fazer, mas é nessas horas que um líder responsável deve usar sua 
ascendência, seu prestígio e sua popularidade para pedir paz e concórdia”. 

Conclusão “Quando Bolsonaro foi alvo do atentado [...] todos [os candidatos] se 
pronunciaram sobre o acontecido, repudiando a agressão em termos 
inequívocos, e alguns até suspenderam temporariamente a campanha em 
respeito ao concorrente ferido. Mandaram, assim, à sociedade um aviso claro 
de que esse tipo de agressão e intolerável.” 

Fonte: Autora. 
 

Ao observarmos a apresentação do assunto, Veja afirma que prenunciou a 

vitória de Lula “quando o PT estava à porta de sua primeira vitória em eleições 

presidenciais, em 2002, VEJA publicou uma reportagem de capa que exortava o futuro 

                                            
59 Ver Anexo N. 
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presidente Lula a conter os radicais de seu partido” (VEJA, EDIÇÃO 2604, 17 out. 

2018, p. 8, grifo nosso).  

Sendo assim, chegando o segundo turno da eleição em 2018, Veja destaca 

que “no momento em que o deputado Jair Bolsonaro está mais próximo de tornar-

se presidente da República, é chegada a hora, novamente, de mandar um recado 

aos radicais” (VEJA, EDIÇÃO 2604, 17 out. 2018, p. 8, grifo nosso), ou seja, coloca-

se novamente como aquela que prevê o resultado. 

Outro aspecto que merece destaque é o recado que ela afirma enviar aos 

radicais, nesse caso, apoiadores de Bolsonaro, principalmente àqueles que não 

concordam com a opinião contrária, como o caso descrito do “mestre de capoeira de 

63 anos, defensor do petista Fernando Haddad” que “foi assassinado com doze 

facadas por um defensor de Bolsonaro, de 36 anos, que vestia a camisa alusiva de 

seu candidato” (VEJA, EDIÇÃO 2604, 17 out. 2018, p. 8). Podemos observar que a 

revista faz questão de apresentar a idade de ambos, ressaltando que uma pessoa 

mais jovem teria assassinado uma pessoa mais velha, ou seja, a imagem do agressor 

de Bolsonaro na chamada superior da capa permite o dialogismo entre os discursos, 

já que no momento da agressão Adélio Bispo possuía 40 anos, enquanto Bolsonaro 

também possuía 63 anos.  

Logo, o recado que a revista pretende apresentar é que o radicalismo político 

não deveria ser aceito por nenhum dos lados, visto que os apoiadores de Bolsonaro 

se solidarizaram com a vítima, assim como os demais candidatos que “pronunciaram-

se sobre o acontecido, repudiando a agressão em termos inequívocos, e alguns até 

suspenderam temporariamente a campanha em respeito ao concorrente ferido” 

(VEJA, EDIÇÃO 2604, 17 out. 2018, p. 8). 

Na semana seguinte, a revista destacou sobre “os generais de Bolsonaro”, 

título da edição n. 2605, publicada em 24 de outubro de 2018. 

Por meio de cores como verde, marrom, sépia e bege que remetem às cores 

do uniforme militar, vários recortes de papéis com perfis de homens e mulheres foram 

encaixados, sobressaindo-se uns sobre os outros a fim de ocupar todo o espaço 

presente na capa: 
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Figura 61 - Os generais de Bolsonaro 

 
Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2605, 24 out. 2018. 

 

Podemos observar que não há linearidade entre os perfis apresentados, 

sugerindo que há diversos modos de pensar e agir, confirmado pelo intertítulo “quem 

são e o que pensam os militares que cercam o presidenciável (...)”. Além disso, a 

revista destaca que eles estariam “cotados para assumir altos postos em seu eventual 

governo” (VEJA, EDIÇÃO 2605, 24 out. 2018, p. 12).  

A revista já aponta para o possível governo de Bolsonaro a 4 dias da eleição 

do segundo turno, mas manifesta que embora oficiais qualificados pudessem ocupar 

“alto postos”, seriam conduzidos por alguém hierarquicamente superior. Tal discurso 

pode ser confirmado ao observarmos no canto inferior, à esquerda da capa, a imagem 
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do perfil de um rosto predominante, o do próprio Bolsonaro, sobre os outros, isto é, os 

demais militares. Salientamos que Bolsonaro encontrava-se na reserva do posto de 

capitão quando decidiu se candidatar a vereador pelo Rio de Janeiro, em 1988. Eleito 

presidente, passou a ocupar o maior posto militar, sobrepondo-se até aos generais. 

Vale notar ainda que, exceto a imagem representada por uma mulher com 

coque no cabelo, o perfil de Bolsonaro está sem quepe ou boina militar, ressaltando o 

fato de ele não estar mais na ativa. Além disso, “a cabeça” está posicionada com seu 

rosto para a direita reforça o lado político do presidenciável. 

Na chamada principal são elencados três assuntos: 

 

Figura 62 - Recorte da figura 60 

 
Fonte: Autora. 

 
 

No canto superior esquerdo “Propina: como a transportadora fazia a entrega 

do dinheiro aos criminosos da Lava-Jato”, a revista retoma o assunto corrupção por 

meio da palavra “propina”, afirmando que havia uma transportadora de dinheiro 

(sugerido pela imagem do caminhão blindado) que estaria entregando dinheiro aos 

criminosos da Lava-Jato.  

Ao trazer o termo “Lava-Jato” como assunto na capa, Veja aposta no 

conhecimento prévio do leitor, pois o estimula a associar criminosos ao PT, já que PT, 

já que esse partido, sem ter sido citado explicitamente, era o principal investigado na 

Lava-Jato e também quem fazia oposição ao candidato do PSL. 

No canto superior direito da capa, a chamada principal “Maconha: o Canadá 

legaliza a erva para tentar reduzir o consumo entre os jovens”, Veja joga luz no debate 

presente em diversos países do mundo, sobre o qual Fernando Haddad já havia se 

posicionado, um mês antes, na Folha de S. Paulo60, a favor de usa descriminalização. 

Interessante observarmos que o tema “debate” é o foco principal da chamada 

superior, ao centro, “Ideias: o que a falta de debate entre Bolsonaro e Haddad está 

escondendo do eleitor”. Salientamos que durante as campanhas eleitorais em regimes 

                                            
60 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/quando-era-jovem-experimentei-diz-

haddad-sobre-maconha.shtml. Acesso em: 20 out. 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/quando-era-jovem-experimentei-diz-haddad-sobre-maconha.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/quando-era-jovem-experimentei-diz-haddad-sobre-maconha.shtml
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democráticos os candidatos apresentam suas ideias e projetos em debates públicos, 

mas graças às negativas de Jair Bolsonaro para participar deles no pleito de 2018, 

essa prática foi esvaziada. 

A justificativa das ausências do candidato do PSL encontra respaldo na sua 

internação hospitalar após o atentado, quando passou por diversos procedimentos 

cirúrgicos e necessidade de repouso. Todavia, tratou-se também de uma estratégia 

para se eximir de inevitáveis questionamentos. O eleitorado, no entanto, pouco sabia 

a respeito das propostas de seu governo, por isso, a importância do intertítulo da 

chamada superior central. 

Não obstante, a carta ao leitor dessa edição trouxe a imagem de um debate 

clássico americano estadunidense entre Richard Nixon e John Kennedy, realizado em 

“outubro de 1960”, afirmando ter sido de “grande benefício para os americanos e seu 

país” (VEJA, EDIÇÃO 2605, p. 12). A carta ao leitor ainda destacou: 

 
 

Tabela 19 - Categorização da carta ao leitor publicada na edição 260561 

Título “Confronto de ideias” 

Apresentação do 
assunto 

“Em uma campanha que já trouxe tantos fatos extraordinários, estamos 
prestes a cravar mais um: será a primeira vez, desde a volta das eleições 
diretas, que a disputa de segundo turno no pleito presidencial transcorrerá 
sem a realização de um debate entre os dois finalistas. Até agora, faltando 
pouco mais de uma semana para o dia do voto, não há previsão de que Jair 
Bolsonaro e Fernando Haddad fiquem frente a frente para discutir suas ideias 
e propostas – o que é lamentável para o país e seus milhões de eleitores.” 

Desenvolvimento “É possível que boa parte do eleitorado esteja, a esta altura, dispensando a 
realização de um debate. Afinal, 41% dos eleitores de Bolsonaro dizem não 
ter nenhuma dúvida do seu voto. No caso de Haddad, 28%. São percentuais 
significativos, mas a verdade é que pelo menos 22% dos eleitores, segundo 
o Ibope, ainda não estão seguros do seu voto. Uma discussão aberta sobre 
as ideias de cada candidato poderia ajudá-los a se decidir com maior solidez.” 
 
“A justificativa de Bolsonaro para recursar convites para debates está 
ancorada em atestados dos profissionais que cuidam de sua saúde desde 
que sofreu o abjeto atentado a faca, em setembro passado. Mas nem o 
próprio candidato faz questão de esconder que sua ausência é, digamos 
assim, um doce impedimento. Bolsonaro está à frente nas pesquisas, tem o 
privilégio de jogar parado e, deslocando-se, arrisca-se a fazer um movimento 
errado.” 

Conclusão “É uma pena. O segundo turno, sobretudo o segundo turno, é o momento 
propício para o confronto democrático de ideias.” 

Fonte: Autora. 

 
 

                                            
61 Ver Anexo O. 



141 
 

A partir do discurso acima, podemos inferir que Veja deixa explícito ser 

“lamentável para o país e seus milhões de eleitores” e “é uma pena” o fato de não 

haver debate no segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, já que este seria “momento 

propício para o confronto democrático de ideias”. 

Contudo, a revista destaca que tal situação é favorável ao candidato do PSL, 

uma vez que estaria “à frente nas pesquisas”, por isso, a estratégia “de jogar parado”. 

Estando próximo à eleição em segundo turno, que ocorreu em 28 de outubro 

de 2018, Veja apresentou aos seus leitores a edição 2606, provocando-os com a 

seguinte chamada principal: “em caso de emergência: quebre o vidro”: 

 

Figura 63 - Em caso de emergência: quebre o vidro 

 
Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2606, 31 out. 2018. 
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Tal edição foi publicada antes da eleição, podendo ser acessada por seus 

leitores virtuais às vésperas do segundo turno, porém, salientamos que foi datada ema 

31 de outubro, pois normalmente chega nas bancas às quartas-feiras.  

Ao analisarmos a capa, percebemos o fundo em tons cinza e branco, o que 

pode representar uma parede de concreto. No centro consta uma caixa quebra-vidro 

que serve como chave de emergência, muitas vezes permitindo que o usuário quebre 

o vidro por meio de um martelo, a fim de apertar um botão para informar algum perigo 

ou problema. Normalmente, fica disponível em lugares em que há fluxo intenso de 

pessoas, como o metrô, por exemplo. 

Curiosamente, na caixa quebra-vidro da capa de Veja não consta o martelo, 

ou seja, o instrumento para quebrar o vidro, mas o exemplar da Constituição Federal 

de 1988, maior instrumento das leis no país.  

Abaixo da chamada principal, aparece o seguinte intertítulo “com a provável 

eleição de Bolsonaro, as instituições - que resistiram às tentações autoritárias da 

esquerda petista – terão agora de vencer as tentações autoritárias da direita radical” 

(VEJA, EDIÇÃO 2606, CAPA, grifo nosso). Note-se que novamente a revista afirma 

que Bolsonaro ganharia a eleição, antecipando ao seu leitor o discurso de que a direita 

venceria. 

Vale ainda observar no intertítulo em análise a presença do enunciado 

“instituições”, entidades tão sólidas quanto o muro de concreto (fundo) que sustenta a 

Constituição que, por sua vez, resistiu às “tentações autoritárias da esquerda petista” 

no passado e futuramente teria de resistir às “tentações autoritárias da direita radical”. 

Veja não exemplifica quais seriam essas instituições, porém acirra a polarização. 

Chama ainda atenção a diferença dos adjetivos atribuídos às tentações da esquerda 

e da direita na descrição da ilustração: às primeiras, associa-se a palavra “petista”, 

enquanto, às segundas, a “direita radical”. A posição que os adjetivos ocupam nesse 

enunciado permite substituir uma pela outra, ou seja, sofrer tentações petistas 

corresponde à “esquerda radical”, já que o mesmo atribuído foi conferido às de direita. 

Nessa edição não foram apresentadas ao leitor chamadas superiores, 

conotando que o assunto principal eram apenas as eleições. Além disso, Veja não fez 

menção a Fernando Haddad, iluminando apenas a candidatura de Jair Bolsonaro.  
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Como mostramos na imagem seguinte, que compõe a carta ao leitor62 da 

mesma edição, essa não foi a única capa que trouxe as eleições como tema:  

 
 

Figura 64 - Capas de Veja sobre a eleição 2018 

 
Fonte: VEJA, EDIÇÃO 2606, 31 out. 2018, p. 10. 

 

Nas 19 capas63 que representam as eleições, Veja trabalhou a polarização 

entre a direita e a esquerda, mas conferiu maior destaque à direita, conforme 

analisamos as edições até aqui. Foi, inclusive, por meio desse olhar panorâmico que 

minha hipótese de pesquisa se formou, visto que os demais concorrentes pareciam 

não tem recebido a mesma visibilidade. 

Para João Feres Júnior (2018), “a mídia tem se esforçado, eleição após 

eleição, para produzir efeitos eleitorais, quase sem exceção contra candidatos de 

esquerda e a favor de seus opositores, da direita ou centro-direita”. Tal procedimento 

também pode ser reconhecido na carta ao leitor na edição 2606, de 31 de outubro de 

2018, uma vez que seu tema foram unicamente as eleições. No entanto, Veja afirma 

ter cumprido seu papel diante da sociedade, o de ter dado “a cobertura do pleito 

presidencial”. E ainda destaca na carta ao leitor: 

 

 

                                            
62 Ver Anexo P. 
63 Destacamos que o objetivo do nosso trabalho foi analisar as capas e as cartas ao leitor publicadas 
por Veja, entre 15 de agosto a 31 de outubro de 2018, instituído pelo TSE como período eleitoral. 
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Tabela 20 - Categorização da carta ao leitor publicada na edição 2606 

Título “A edição do presidente” 

Apresentação do 
assunto 

“ASSIM QUE A APURAÇÃO dos votos no segundo turno da eleição 
presidencial estiver concluída na noite de domingo, VEJA porá o ponto-final 
em uma edição especial que circulará no dia seguinte. Ela estará à venda nas 
principais bancas e também ficará disponível no aplicativo da revista para 
tablets e smartphones. A capa estampará o 38º presidente da República 
Federativa do Brasil: Jair Bolsonaro, do PSL, ou Fernando Haddad, do PT. 
Será o ponto culminante da campanha mais imprevisível, controversa e 
polarizada desde que o país voltou ao regime democrático e, portanto, às 
eleições diretas.” 

Desenvolvimento “É preciso resgatar a capacidade de lidar com os contrários num regime livre. 
Bolsonaristas, petistas, direitistas, esquerdistas – somos todos brasileiros e, 
descontadas as exceções que vivem nas franjas dos extremos, queremos 
todos um país melhor, mais justo, menos desigual e cada vez mais 
democrático, em que todos possam se expressar livremente, sem a violência 
da intolerância e com respeito às diferenças que nunca deixarão de existir.” 

Conclusão “Seja quem for o presidente eleito no domingo, venha da direita ou da 
esquerda, VEJA continuará a cumprir sua missão de vigilância permanente 
do poder – em nome da democracia, da livre-iniciativa e da justiça social. E o 
primeiro capítulo desta nova etapa histórica começa a ser escrito na edição 
especial desta segunda-feira. Até lá.” 

Fonte: Autora. 

 
 

Podemos observar que a revista se propõe a estampar na capa da próxima 

edição, que será considerada “a edição do presidente”, o rosto do futuro presidente 

“venha da direita ou da esquerda”. Segundo Veja, o segundo turno “será o ponto 

culminante da campanha mais imprevisível, controversa e polarizada desde que o 

país voltou ao regime democrático e, portanto, às eleições diretas” (VEJA, EDIÇÃO 

2606, 31 out. 2018, p. 10). 

A revista se autorreferencia, salientando aos seus leitores sua missão: “seja 

quem for o presidente eleito no domingo, [...] VEJA continuará a cumprir sua missão 

de vigilância permanente do poder – em nome da democracia, da livre-iniciativa e da 

justiça social” (VEJA, EDIÇÃO 2606, 31 out. 2018, p. 10). 

Para Correa: 

 

[...] a mídia articula a divulgação de informações de modo a tornar legítimo e 
parcial o posicionamento ideológico de quem se propõe a favorecê-la, bem 
como se beneficia do próprio discurso de imparcialidade para, de forma 
subentendida, disseminar uma dada forma de pensar e de agir na sociedade 
brasileira. Como são a maior fonte de informação da população, os grandes 
centros midiáticos têm o poder de direcionar o que será revelado, ou seja, 
detêm o poder de manipular o que será, e como será noticiado, definindo a 
versão dos fatos a partir de seus interesses privados e corporativos. (2018, 
p. 11). 
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Nesse sentido, o que nos chama a atenção é que, às vésperas do segundo 

turno, ela não propôs uma mudança radical, mas sim a consolidação do partido de 

direita, que pode ser comprovado pelos elementos verbais e não-verbais presentes 

na carta ao leitor acima.  

 

3.5 Edição-Documento, publicada após o resultado do segundo turno 
 

No dia 28 de outubro de 2018 ocorreu o segundo turno das eleições 

presidenciais. De acordo com o G1, o resultado foi a vitória de Jair Bolsonaro com 

55,13% dos votos, enquanto Fernando Haddad recebeu 44,87%, conforme tabela 

abaixo: 

 

Tabela 21 - Resultado das eleições 2018 

 

Fonte: Disponível em: https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/apuracao/presidente.ghtml 

 

No dia posterior às eleições presidenciais diversas mídias impressas 

estamparam em suas capas o resultado das eleições, dentre elas a revista Veja que, 

conforme havia proposto na semana anterior, publicou a Edição-Documento (em 29 

de outubro). Conforme descrito na carta ao leitor (Tabela 20), a numeração da Edição 

Especial n. 2606 é a mesma. Além disso, na edição publicada após a eleição não 

consta a sessão carta ao leitor, já que tem o cunho mais documental. 
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Figura 65 - Como Bolsonaro chegou lá 

 
Fonte: VEJA, EDIÇÃO ESPECIAL 2606, out. 2018. 

 

 

Ao analisarmos os elementos presentes na capa acima, temos o fundo 

desfocado, mas que remete à vegetação verde. Em primeiro plano, a parte superior 

de Bolsonaro apoia-se na porta de um carro, trajando uma jaqueta na cor verde militar 

e camisa azul-clara. A mão direita contém, além da aliança que o define como casado, 

uma pulseira vermelha e um relógio digital. A mão esquerda sustenta o símbolo de 

“joia”, por meio de seu polegar, enfatizando algo positivo, isto é, a vitória do pleito. 

Ainda que possamos detalhar mais sua composição, não conhecemos quem 

estaria à sua frente, se não houvesse outras informações extratextuais, como a 

legenda que explica a imagem ter sido captada “depois de [Bolsonaro] votar, no Rio 
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de Janeiro”. Isso quer dizer que Bolsonaro sorri e gesticula para seus apoiadores e 

jornalistas que o aguardavam em sua zona eleitoral. 

Outro aspecto que merece destaque é a cor escura dos vidros que não 

permite ao leitor verificar a presença de outras pessoas dentro do carro, assim como 

não nos deixa visualizar a parte inferior do corpo de Bolsonaro. A luz que aparece a 

partir da direita ilumina e também faz sombra em boa parte de seu rosto. 

Em contraste, todos os elementos verbais foram escritos em branco. A 

disposição desse conjunto visual estabelece – pelo trabalho com a luz, pelo tamanho 

e perspectiva das letras – uma gradação significativa que conduz o olhar do leitor à 

chamada principal “como Bolsonaro chegou lá”, pergunta indireta que inferimos ser 

respondida ao longo das matérias na edição-documento. 

Entretanto, o que nos chama a atenção, de acordo com Souza (2019), é que 

“a grande mídia [age] como não tivesse nenhuma responsabilidade [...] critica o 

resultado que produzem sem assumir a menor responsabilidade pelo que fazem” (p. 

235).  Nesse sentido, conforme analisamos ao longo dos três capítulos o discurso 

presente nas capas e cartas ao leitor de Veja demonstra seu posicionamento político-

eleitoral, contradizendo sua neutralidade, uma vez que ao selecionar seus atores 

fomentou a polarização entre a direita e a esquerda.  

Além disso, ao definir a agenda jornalística, a revista exerceu influência, 

determinando como os candidatos seriam vistos pelos seus leitores, legitimando o 

candidato de direita, desconstruindo os de esquerda e não permitindo a visibilidade 

dos outros candidatos. Portanto, o fato de não agir de forma imparcial, “impossibilita 

o próprio aprendizado democrático [de seus leitores] que exige opiniões alternativas 

e conflitantes” (SOUZA, 2019, p. 236). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente trabalho foi analisar capas e cartas ao leitor da revista 

Veja durante as eleições para presidente no Brasil, em 2018, a partir da Análise do 

Discurso. Percebemos ao final que a revista ajudou a fomentar a polarização entre os 

candidatos de direita e de esquerda. 

Também confirmamos a hipótese inicial, isto é, que Veja não deu visibilidade 

a todos os candidatos, não se comprometeu com a imparcialidade e, portanto, não 

correspondeu à sua missão tantas vezes estampada em suas páginas: a de informar 

com neutralidade seus leitores sobre os fatos mais importantes da semana que 

precede as edições. 

Com o objetivo de verificar a validade de nossa hipótese, formulamos três 

questões para nortear nossa investigação: a primeira tinha como propósito verificar 

como a revista Veja contribuiu para a polarização entre os atores/sujeitos de direita e 

esquerda nas eleições presidenciais de 2018; a segunda visava observar se houve 

imparcialidade em seu discurso; enquanto a terceira procurou entender quais os 

efeitos de sentido produzidos em suas capas e cartas ao leitor, por meio da disposição 

dos elementos verbais e não-verbais. 

Apoiados em alguns conceitos de Mikhail Bakhtin, especialmente nos de 

dialogismo, carnavalização e gênero textual, além do suporte de outros autores, como 

José Fiorin e Eni Orlandi, investigamos as estratégias discursivas da revista Veja a 

fim de persuadir seu leitor, relacionando todos os elementos verbo-visuais da capa e 

da carta ao leitor. 

No primeiro capítulo destacamos o posicionamento da revista sobre alguns 

atores políticos que mais representam ou representaram a direta e a esquerda. 

Procuramos rememorar a trajetória de Veja desde sua concepção, levando em 

consideração o período da ditadura, pois alguns posicionamentos da revista foram 

construídos naquele momento, principalmente no que tange movimentos sociais, 

políticas eleitorais, greves, autoritarismo, representantes de esquerda, entre outros. 

No segundo capítulo analisamos três capas e cartas ao leitor publicadas entre 

24 de janeiro de 2018 e 11 de abril de 2018, nas quais o tema principal foi a 

condenação e prisão do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, quando ainda 

pretendia candidatar-se ao novo pleito presidencial. Concluímos que não houve 

imparcialidade no discurso de Veja, pois estampou nas capas a imagem de Lula como 
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corrupto, antes mesmo de ser julgado e condenado. No entanto, essa mesma posição 

ideológica não comparece nos editoriais da revista, remetendo o leitor a temas 

secundários que, entretanto, dialogavam com os enunciados das capas, mas por meio 

de estratégias discursivas implícitas. 

No terceiro capítulo analisamos a representação dada aos candidatos durante 

a campanha eleitoral à presidência do Brasil em 2018. Identificamos os efeitos de 

sentidos produzidos pela revista, seu posicionamento político frente, especialmente, 

aos representantes da esquerda e da direita que disputaram a eleição tanto em 

primeiro quanto em segundo turno. 

Para tanto, foram analisadas 13 capas e suas respectivas cartas ao leitor em 

4 etapas:  

1. Edições publicadas antes do primeiro turno e da facada em Bolsonaro; 

2. Edições publicadas antes do primeiro turno, após a facada em Bolsonaro; 

3. Edições publicadas antes do segundo turno; 

4. Edição-Documento, publicada após o resultado final das urnas. 

Procuramos, ainda, categorizar as cartas ao leitor a fim de entender a 

intencionalidade editorial da revista, conferida pelo dialogismo com o assunto presente 

na capa. Logo, a constituição de uma agenda editorial que promoveu visibilidade de 

atores de direita e de esquerda reforçou posicionamentos de polarização. 

Concluímos que a revista Veja não só não manteve seu compromisso com a 

neutralidade durante o período eleitoral à presidência em 2018, como ainda fomentou 

a polarização; antecipou a saída de Lula do páreo eleitoral e minimizou os demais 

candidatos. Em outras palavras: Veja colaborou para o retrocesso político ao 

privilegiar e apoiar o então candidato que jamais negou seu apreço pelo autoritarismo, 

à tortura e às armas.  
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ANEXO B – CARTA AO LEITOR, EDIÇÃO N. 2566, 24 jan. 2018. 
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ANEXO C – CARTA AO LEITOR, EDIÇÃO N. 2567, 31 jan. 2018. 
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ANEXO D – CARTA AO LEITOR, EDIÇÃO N. 2577, 11 abr. 2018. 
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ANEXO E – CARTA AO LEITOR, EDIÇÃO N. 2595, 15 ago. 2018. 
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ANEXO F – CARTA AO LEITOR, EDIÇÃO N. 2596, 22 ago. 2018. 
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ANEXO G – CARTA AO LEITOR, EDIÇÃO N. 2597, 29 ago. 2018. 
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ANEXO H – CARTA AO LEITOR, EDIÇÃO N. 2598, 5 set. 2018. 
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ANEXO I – CARTA AO LEITOR, EDIÇÃO N. 2599, 12 set. 2018. 

 

 
 

 

 

 

 

 



165 
 

ANEXO J – CARTA AO LEITOR, EDIÇÃO N. 2600, 19 set. 2018. 

 

 



166 
 

ANEXO K – CARTA AO LEITOR, EDIÇÃO N. 2601, 26 set. 2018. 
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ANEXO L – CARTA AO LEITOR, EDIÇÃO N. 2602, 3 out. 2018. 
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ANEXO M – CARTA AO LEITOR, EDIÇÃO N. 2603, 10 out. 2018. 
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ANEXO N – CARTA AO LEITOR, EDIÇÃO N. 2604, 17 out. 2018. 
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ANEXO O – CARTA AO LEITOR, EDIÇÃO N. 2605, 24 out. 2018. 
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ANEXO P – CARTA AO LEITOR, EDIÇÃO N. 2606, 31 out. 2018. 

 

 


