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“O comprometimento da Justiça e da acusação com a 
imprensa está levando a um impasse, porque alguns canais de 

televisão e alguns jornais se fizeram disso sua principal peça 
de notícia. Eles estão com dificuldade: “Como é que isso vai 

acabar, se esse tal Lula for inocente? Como vamos prestar 
contas ao nosso telespectador, aos nossos ouvintes, se ele 

não cometeu o crime que disseram que ele cometeu?”. Esse é 
o problema da mentira: depois não tem como voltar atrás...” 

“...O senhor, sem querer, talvez, entrou no processo. o 
vazamento de conversas com minha mulher, e dela com meus 
filhos, foi o senhor quem autorizou. Minha casa não deveria ter 

sido molestada sem que eu tivesse sido intimado para uma 
audiência. Ninguém nunca me convidou, de repente, vejo um 
pelotão da Polícia Federal. Quando eu saí, levantaram até o 

colchão da minha cama achando que eu tinha dinheiro. Eu 
espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. 

Agora, queria lhe avisar uma coisa: esses mesmos que me 
atacam hoje, se tiverem sinais de que serei absolvido... 

Prepare-se, porque os ataques ao senhor serão muito mais 
fortes do que aqueles que eles fazem a ministros da Suprema 

Corte que não pensam como a imprensa brasileira.”  

(Trechos do depoimento de Lula frente a Sérgio Moro em interrogatório ligado 

a Lava Jato, dia 10/05/2017) 
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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe discutir o papel da imprensa nas sociedades 

contemporâneas, estando em relevante posição que exerce influência sobre os 

arranjos institucionais e na opinião pública pela conformação ideológica dos grupos 

dominantes do mercado da comunicação. Para tal, analisamos as características do 

tipo de mídia desenvolvida no Brasil, correlacionamos com a cobertura da crise 

política que afetou o país na última década e trouxemos dados a respeito da recepção 

da opinião pública perante o discurso reproduzido nesse período. Sustentamos que a 

atuação jornalística teve papel crucial na condução narrativa da crise, trazendo a 

pauta da corrupção para o centro do debate após o surgimento da Operação Lava 

Jato e personificando-a a partir de acusações contra os ex-presidentes Lula e Dilma, 

em conluio que envolvia órgãos de imprensa e agentes de justiça. Para verificar nossa 

hipótese, analisamos a cobertura dos três principais jornais do país, O Globo, Folha 

de S. Paulo e Estadão, durante o mês de março de 2016, período onde se deram 

fenômenos importantes que aprofundaram a crise política e institucional, como a 

condução coercitiva de Lula, o vazamento de parte do grampo realizado ao ex-

presidente no qual continha conversa telefônica entre ele e a então presidente Dilma, 

vazamento de acusações pelo acordo de delação premiada de Delcídio do Amaral e 

da empresa Andrade Gutierrez, especulações sobre a negociação de delação das 

empreiteiras OAS e Odebrecht, manifestações convocadas contra e a favor do 

governo, além da ruptura da base governista puxada por Michel Temer, isolando 

Dilma no poder e corroborando para sacramentar o golpe parlamentar de 2016. 
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ABSTRACT 

 

This paper proposes to discuss the role of the press in contemporary societies, being 

in a relevant position that exerts influence on institutional arrangements and public 

opinion bye the ideological conformation of the dominant groups of the communication 

market. To this end, we analyzed the characteristics of the type of media developed in 

Brazil, correlated with the coverage of the political crisis that affected the country in the 

last decade and brought data about the reception of public opinion in the face of the 

discourse reproduced during this period. We argue that journalistic performance 

played a crucial role in the narrative conduct of the crisis, bringing the agenda of 

corruption to the center of the debate after the emergence of Operation Lava Jato and 

personifying it from accusations against former Presidents Lula and Dilma, in collusion 

which involved press agencies and justice agents. To verify our hypothesis, we 

analyzed the coverage of the three main newspapers in the country, O Globo, Folha 

de S. Paulo and Estadão, during the month of March 2016, a period in which important 

phenomena occurred that deepened the political and institutional crisis, such as Lula's 

coercive conduct, the leak of part of the wiretap made to the former president in which 

he contained telephone conversation between him and then President Dilma , leak of 

accusations for the delation agreement of Delcídio do Amaral and of company Andrade 

Gutierrez, speculation about the negotiation of delations of contractors OAS and 

Odebrecht,  demonstrations called against and in favor of the government, in addition 

to the rupture of the government base pulled by Michel Temer, isolating Dilma in power 

and corroborating to enshrine the parliamentary coup of 2016. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil vem percorrendo um momento de instabilidade política, econômica e 

social desde meados da última década. Tal contexto é composto por diferentes 

fenômenos e agitações, no qual podemos apontar o marco inicial como sendo as 

manifestações de junho de 2013, convocadas em protesto a um reajuste de preço das 

passagens de ônibus, mas que terminaram num grito de contestação generalizada 

contra a classe política. Outro fator que contribuiu para a formação de uma crise foi o 

surgimento de um novo escândalo político-midiático de grandes proporções, 

estourado em março de 2014 pela operação Lava-Jato, que visava inicialmente 

denúncias de corrupção na Petrobrás e levou a condenação de políticos e 

empresários. A instabilidade passa ainda pelos efeitos da crise econômica global 

iniciada em 2008, mas que começou a ser sentida pelo país de forma mais efetiva a 

partir de 2014 e 2015. Além disso, houve a acirrada disputa pelo pleito presidencial 

em 2014, onde Dilma Rousseff ganha de Aécio Neves no segundo turno por uma 

diferença percentual mínima, fato esse que gerou pedido de recontagem de votos e 

até questionamentos de idoneidade das eleições por parte do grupo derrotado, e que 

diante de toda essa conjuntura, passa a fazer uma oposição muito mais trincada, 

articulando grandes manifestações que tinham entre outras pautas o fim da corrupção 

e o impedimento do segundo mandato de Dilma, culminando em um dos pontos altos 

da crise supracitada, que foi o impeachment da presidente em 2016. Por fim, em meio 

a corrida presidencial de 2018, é decretada a prisão do ex-presidente Lula e 

consequentemente seu impedimento para concorrer ao pleito, abrindo o caminho para 

a vitória de Jair Bolsonaro, já que os números de pesquisas de opinião indicavam Lula 

em primeiro lugar na preferência do eleitorado. Tais fenômenos que desenham o 

contexto tiveram em comum o fato de terem sido amplamente retratados pelos 

veículos de imprensa, numa cobertura que buscava salientar determinados aspectos 

da crise, dimensionando a importância e/ou gravidade deles, o que acabou por colocar 

os próprios meios de comunicação numa posição central para tentar compreender 

esse emaranhado de acontecimentos.  

Diante dessa conjuntura selecionamos o mês de março de 2016, período onde 

episódios cruciais ocorreram, como a condução coercitiva do ex-presidente Lula e o 

vazamento de conversas telefônicas entre ele e Dilma, para analisar a cobertura 
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jornalística e erguer nossa hipótese de como a imprensa brasileira procurou conduzir 

a narrativa, dando centralidade à pauta da corrupção e personificando a crise 

nacional, favorecendo fenômenos como o antipetismo, o apelo para a confirmação do 

impeachment e a guinada neoliberal nas políticas de estado. Sustentando nosso 

argumento, traremos dados coletados por pesquisas de opinião promovidas pelo 

Ibope, Datafolha e Latinobarômetro que aferiram a percepção da corrupção, 

corroborando para a verificação de tal hipótese de agendamento pela circularidade 

dessa pauta no período supracitado. 

Conceitos teóricos que dizem respeito a “midiação” das sociedades modernas 

e suas características desenvolvidas em determinados contextos, como o do tipo 

ocorrido no Brasil, serão trazidos para dar fundamentação ao trabalho. Também 

sinalizaremos proposições que indicam a construção narrativa dos chamados 

escândalos político-midiáticos e a relação entre mídia e justiça dentro dessas 

construções. Apontaremos ainda o aporte teórico sobre o processo de agendamento 

de pautas realizado pela imprensa, atentando também para questões de recepção 

que possam estar relacionadas a uma crise de confiança política por parte da 

população.  

A partir desse recorte, buscaremos interpretar ou “reinterpretar” as informações 

trazidas através de uma leitura do caráter ideológico das formas simbólicas 

veiculadas, contemplando assim a metodologia da Hermenêutica de Profundidade 

(HP) de John B. Thompson (2011), tentando demonstrar como os sentidos são 

mobilizados para sustentar as relações de poder. O autor ressalta que pela 

observação integrada da produção, transmissão e recepção das formas simbólicas, 

empreendidas nas “análise sócio-histórica, análise formal ou discursiva e a 

reinterpretação”, poderíamos promover a ruptura das pré-interpretações 

automatizadas da vida cotidiana, que ele chama de interpretação da doxa, 

conseguindo assim enxergar os construtos simbólicos para além de sua “aparência”. 

No capítulo de conclusão traremos uma explanação sobre o que foi construído, 

discutindo caminhos alternativos que visem pluralizar perspectivas no ambiente de 

mídia, recomendações sobre cuidados no processo de construção da notícia e 

possibilidades de investigações científicas abertas a partir do presente trabalho.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. MIDIAÇÃO DAS SOCIEDADES MODERNAS 

O desenvolvimento da modernidade para uma sociedade de massa, 

acompanhando os desdobramentos das revoluções industriais e tecnológicas, além 

da expansão comercial, transformando grandes centros e sua ampliação de contato e 

controle, fez com que novas formas de interação social foram sendo estabelecidas de 

maneira a construir e estabilizar fluxos informacionais necessários para o suprimento 

de novas demandas sociais provenientes de tais mudanças (THOMPSON, 2011). 

Dentro desses novos paradigmas, os meios de comunicação de massa ganham 

notória importância, com a circularidade de formas simbólicas entrando em novo tipo 

de escala, além de uma crescente dependência dos indivíduos perante tais inovações 

tecnológicas, tornando esses meios cruciais para as novas relações vigentes (ibid. 

2011). 

A “midiação da cultura moderna”, como salienta Thompson (2011), se torna 

eixo central para o entendimento dos desenhos institucionais que as sociedades se 

encontram atualmente, e, mais especificamente, pelo emaranhado das relações de 

poder e dominação que essas desenvolvem e sustentam. Partindo desses 

pressupostos, esse autor desenvolve o que ele chama de “concepção crítica da 

ideologia”, onde faz uma reflexão acerca dos movimentos teóricos a respeito da 

ideologia, e consequentemente a percepção de que lhe faltavam colunas explicativas 

que pudessem conceber tais estudos pela ótica da centralidade dos novos referenciais 

comunicativos. Dentro dessa perspectiva, ele diz que as relações de dominação e 

construção ideológica devem ser entendidas pelos “usos sociais das formas 

simbólicas”, pela construção das significações a serviço do poder e os processos que 

se fazem presentes na transmissão e recepção desses signos. 

Thompson (2011) explicita o “impacto interativo dos meios”, que acaba por 

construir novos tipos de relação no contexto de midiação, caracterizando-as como 

“quase-interação mediada”, onde seria fundamentada por quatro aspectos: a 

produção institucionalizada e difusão de bens simbólicos, a ruptura institucionalizada 

entre produção e recepção, a extensão da acessibilidade no tempo/espaço e a 

circulação pública de formas simbólicas (ibid. 2011, p. 293). Outro fator de impacto diz 

respeito a um aumento no quadro de experiencia dos receptores, já que o alargamento 
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desse espaço-tempo permite aos consumidores de informação ter acesso aos 

acontecimentos que não necessariamente ocorrem no seu contexto social e local, 

possibilitando a criação do que Thompson (2011) chama de “novo tipo de exame 

global”. Cabe destacar também que a visibilidade a ser propiciada pelos meios de 

comunicação irá compor de maneira fundamental a reconstituição da esfera pública e 

o trato referente a imagem, agora a ser administrada com vias a impactar tal 

visibilidade midiática. A política se vê profundamente atingida, tornando esses 

espaços o grande palco de disputa pela conquista da opinião pública e eleitorado, 

aproximando os campos político e midiático, ainda que tal circunstância permaneça 

negligenciada por alguns cientistas políticos (THOMPSON, 2008; MIGUEL, 2002). Os 

meios de comunicação se tornam assim peça chave para os processos democráticos 

vigentes e o exercício da cidadania, sendo principal instrumento de contato entre elite 

política e cidadão comum, fazendo com que atores políticos moldem sua imagem 

pública e ações baseadas no tipo de visibilidade que poderão ter em tais meios, 

absorvendo os critérios de noticiabilidade e exigências das rotinas jornalísticas, 

produzindo capital político e constituindo de certa maneira o cenário de representação 

política (THOMPSON, 2008; MIGUEL, 2002). Entretanto, é necessário pontuar o 

caráter dubio que essa visibilidade pode trazer, já que não somente de valências 

positivas a exposição midiática se compõe (THOMPSON, 2011). Como veremos mais 

a frente, questões negativas e constrangedoras também passam a fazer parte dessa 

visibilidade, e no contexto do noticiário político, podem se transformar em “escândalos 

político-midiáticos”. 

Ressaltando a contextualização sócio-histórica com suas devidas negociações 

institucionais e diferentes simetrias de exercício do poder, Thompson (2011) destaca 

a legítima reivindicação da “liberdade de imprensa” e do construto inicial de quarto 

poder que os liberais clássicos propuseram dentro da realidade no qual estavam 

inseridos: 

“A luta inicial pela liberdade de imprensa foi, essencialmente, uma luta contra 
o controle do estado, o qual assumiu uma variedade de formas, desde o 
estabelecimento de taxas e subsídios até a censura aberta... Uma imprensa 
livre e independente desempenharia o papel de um vigilante crítico: não 
apenas articularia uma diversidade de opiniões e, com isto, enriqueceria a 
esfera do conhecimento e do debate, mas também exporia e criticaria as 
atividades daqueles que governam e os princípios nos quais baseiam suas 
decisões.” (Thompson, 2011, 324). 
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Entretanto, com as transformações da sociedade e o desenvolvimento das 

indústrias de mídia desde o início do século XIX, tal apelo se faz limitado e 

descontextualizado, sendo necessário apontar outros desdobramentos e 

configurações institucionais que se sucederam desde então. Ele caracteriza três 

pontos primordiais para o entendimento do contexto atual: “a sua crescente 

comercialização e concentração, o desenvolvimento de novas tecnologias e a 

natureza das limitações legítimas à liberdade de expressão” (THOMPSON, 2011, p. 

326). O modelo capitalista de acumulação e competitividade aplicado às indústrias de 

mídia gerou uma grande assimetria pela concentração de poder e formação de 

conglomerados, reduzindo as diversidades de opiniões e restringindo o amplo acesso 

a essa pluralidade informativa. A questão das novas tecnologias incide exatamente 

nas possibilidades financeiras do estabelecimento dela, ficando restrito a um pequeno 

grupo capaz de prover recursos para desenvolvê-las. E quanto a limites da liberdade 

de expressão, ele traz dois pontos culminantes que dizem respeito a área da 

obscenidade e a área da segurança de estado, podendo essas serem alvo de 

intervenção do estado (THOMPSON, 2011). 

Thompson (2011) aborda também questões ligadas a outro modelo de mídia, 

baseado no princípio público de difusão. Exemplificando a britânica BBC e seu 

desenvolvimento, ele caracteriza alguns embaraços que possam surgir desse modelo, 

como a concentração nas mãos de uma elite burocrática e o fato de serem suscetíveis 

ao poder do estado e a pressões governamentais, afinal, o comitê executivo fica sob 

a égide de um diretor geral escolhido pelo governo e o próprio sistema de indicação 

privilegiaria escolhas mais ou menos homogêneas, com prevalência por agentes 

integrantes dessa elite, contribuindo inclusive para um paternalismo cultural, já que a 

produção das formas simbólicas estariam sujeitas às sensibilidades culturais desse 

grupo social. Além disso, a própria dificuldade de manter o princípio tradicional de 

serviço público, pois as inovações tecnológicas e configurações globais que 

caracterizam os aparatos de mídia atuais impossibilitariam um controle unificado por 

parte do estado-nação (ibid. 2011). 

 

2.2. ASPECTOS DA PRODUÇÃO DA NOTÍCIA 

Uma corrente importante sobre os aspectos da produção noticiosa é a do 

newsmaking. Wolf (1999) aponta que a partir desse paradigma se pode observar a 
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lógica dos processos dos meios de comunicação e o ambiente organizacional do 

trabalho pelo qual se dá a construção da notícia. Essa observação se dá através de 

estudos de inserção no campo, com pesquisadores adentrando as redações e 

coletando informações pertinentes ao dia a dia da profissão dos emissores. Ela 

também ratifica a superação da ideia de espelhamento da realidade que as notícias 

poderiam ter, mostrando que o jornalismo não simplesmente relata, mas sim produz 

fatos com técnicas que as montam com “efeitos de verdade” (Miguel, 2002).   

Iniciando pela filtragem e organização das inúmeras informações que chegam 

cotidianamente na empresa, em um processo chamado gatekeeping, a sistematização 

dá o pontapé para a formação do produto-notícia. Wolf (1999) aponta que cerca de 9 

em 10 despachos de agências são descartados nesse processo, e que mesmo que 

tal ação pareça ser de cunho subjetivo, ela se dá por condições objetivas. De acordo 

com ele a maioria dos despachos são praticamente idênticos, e critérios como espaço 

do jornal, sobreposição de histórias já selecionadas, além da falta de interesse 

jornalístico ou qualidade da escrita norteiam esse trabalho de seleção e exclusão. 

Aqui, Wolf (1999) ressalta que os profissionais recorrem pragmaticamente ao meio 

em que estão inseridos, atentando para a conformação com a orientação do jornal e 

priorizando o feedback dos colegas de profissão e do ambiente da redação do que 

ideais sociais ou profissionais.  

Desde o entendimento da cultura profissional e todo o enredo pertinente a ele 

até a organização do trabalho e suas convenções, a construção normativa de 

noticiabilidade e relevância se eleva de maneira a moldar uma estruturação objetiva e 

fluida dos processos produtivos da informação a ser transmitida (ibid. 1999). Para 

estabelecer esses parâmetros, se leva em conta questões inerentes não só a própria 

informação, mas também aos recursos que se tem em mãos para o trabalho, 

considerando as próprias condições características de cada meio de comunicação, 

como suas tecnologias, tempo, espaço, redes de fontes, imagens que possuem do 

público etc. (ibid. 1999). Nesse momento ocorre uma fragmentação da informação, 

parte importante onde se dão tratamentos e adequações ao produto-noticia para 

melhor encaixe ao meio no qual será veiculada. De acordo com Wolf (1999), tais 

características poderiam afastar a ideia de uma manipulação explícita da informação, 

apontando para o fato de que o próprio processo construtivo produz distorções 

involuntárias, pois seria através dessas práticas e condições profissionais, suas 
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rotinas e seus valores partilhados e assimilados sobre o papel a ser desempenhado 

pelo emissor, que as dinâmicas de ênfase e exclusão seriam determinadas, 

orientando uma representação situada da realidade social e dos acontecimentos 

cobertos pela mídia. 

De forma a instrumentalizar e operacionalizar tal exercício, são constituídos os 

valores-notícias, que exercem papel fundamental na objetivação e ordenação da 

informação, perpassando toda sua constituição enquanto produto de mídia, atuando 

de maneira integrada desde a seleção até sua efetiva publicação (ibid. 1999). 

Agrupados em quatro critérios fundantes (substantivos, relativos ao produto e ao meio 

de comunicação, relativos ao público e relativos à concorrência), eles se sobrepõem 

e se acoplam dando moldura e elevando temáticas a serem noticiadas em maior ou 

menor escala nos jornais (ibid. 1999). 

No que diz respeito a organização da rotina produtiva, três processos são 

elencados como cruciais para uma rotinização eficiente: a recolha, a seleção e a 

apresentação (WOLF, 1999). A recolha em seus mecanismos de captação da 

informação, selecionando e conformando fontes, nos diz muito sobre a observada 

homogeneização das notícias e similaridade entre diferentes meios, além de se 

constituir mais um fator de “distorção não intencional” (ELLIOTT, 1972 e 1979, apud, 

WOLF 1999). Isso se dá pela programação interna de estabilização das fontes, 

formando uma cadeia de contato rígida que prioriza organizações e associações 

particulares entre canais confiáveis do fluxo informativo, como as agências, estando 

suscetível a esses grupos que, por sua estrutura de poder (econômico e/ou político), 

se impõem como tal e fornecem aos meios a sua interpretação da realidade, além da 

autorreferência, já que os jornalistas consomem informação de outros meios e 

assimilam continuamente modelos e tendências, reforçando novamente a 

homogeneização (WOLF, 1999). O segundo processo, de seleção, é onde os valores-

notícias atuam mais fortemente, procurando a eficiência que possa “permitir o 

rendimento de três recursos que são escassos: o pessoal, o formato e o tempo de 

produção” (GANS, 1979, apud WOLF, 1999). Por fim, a edição e apresentação das 

notícias, que são marcadas por uma operação inversa dos processos anteriores que 

fragmentam a informação, recontextualizando-a dentro do processo narrativo inerente 

aos formatos do noticiário, dando-lhe sentido pelas diversas formas de realçar certos 

aspectos, ou mesmo pela aproximação entre notícias no quadro do jornal. Wolf (1999) 
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alega que tal acentuação de características e pontos da informação são reforçados e 

estimulados continuamente nas rotinas produtivas, mas não pela vontade consciente 

do jornalista, e sim pela “organização das estruturas informativas e do trabalho 

redatorial” (WOLF, 1999). Ainda no quesito apresentação, o autor discorre sobre a 

estereotipização que os jornalistas fazem do público, recorrendo mais a mecanismos 

autorreferenciais e preconcepções do que efetivamente dos dados sobre a 

composição e hábitos desse público. 

 

2.3. DISCURSO, COBERTURA POLÍTICA E CONSTRUÇÃO DE 

ESCÂNDALOS RELATIVOS À CORRUPÇÃO 

Para além da questão organizacional do ambiente de trabalho jornalístico, 

outras perspectivas dão enfoque à narrativa propriamente dita, com estratégias 

discursivas que possam ser palatáveis ao receptor, apreendendo na transmissão 

diversas nuances que percorrem a construção da notícia e estabelecendo uma 

comunicação efetiva. 

Thomas Patterson (2003) aponta como o avanço tecnológico e a ampliação de 

acessibilidade advindas com a globalização alteraram as rotinas produtivas, com o 

aumento de fluxo informativo e um maior imediatismo, aumentando o nível de 

competitividade na busca de informações novas e provocando também uma 

fragmentação do produto jornalístico, com especializações temáticas, separação de 

cadernos etc., além de comprimir cada vez mais o tempo de veiculação da mensagem. 

Essas características colaboraram para a modificação do conteúdo, que agora têm 

prevalências por aquelas ditas leves e descontextualizadas (fait-divers) do que as 

consideradas sérias, alterando a comunicação política e fazendo com que questões 

de interesse público de maior relevância fossem substituídas por sensacionalismos e 

questões insólitas, priorizando conflitos pessoais e morais (PATTERSON, 2003; 

MIGUEL, 2002). Através de um programa computacional chamado DICTION, 

Patterson (2003) pôde constatar a inversão de tais prioridades por parte das empresas 

jornalísticas, onde notícias de cunho individualistas e autorreferenciais tomaram o 

lugar daquelas ligadas a instituições e coletividades. O autor americano ainda ressalta 

que o surgimento do jornalismo crítico e investigativo, correlacionadas às 

superficialidades e enquadramentos agora em voga, passaram a apresentar mais 

notícias negativas do que positivas do campo político, o que provocaria uma 
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desconfiança e desinteresse sobre a política e instituições, atentando ainda para o 

fato desse tipo de especialização jornalística não encaixar no tempo reduzido que as 

redações disponibilizam, o que acarretaria numa preferência por controvérsias chulas 

e procura incessante por escândalos ao invés de análises mais cuidadosas e 

questionadoras. Miguel (2002), explicitando a personalização e ótica de conflito 

advindas dessa cobertura espetaculosa da política, aponta os direcionamentos 

promovidos por essa caracterização, que teria foco somente em questões de 

“bastidores” e institucionais, como as articulações de votações de projetos e 

composições de bancada, se eximindo de uma explicação elaborada e diminuindo a 

atenção sobre os projetos propriamente ditos. Assim, com discursos fragmentados e 

simplificados, ocorreria um obscurecimento de questões substanciais envolvidas nos 

processos políticos (MIGUEL, 2002), como no próprio caso aqui selecionado da 

corrupção, onde uma cobertura superficial do tema se restringe somente ao aspecto 

denunciatório, abdicando de promover discussões mais profundas que envolvem o 

tema e esvaziando o debate. 

Destacando especificamente a questão do conflito, Motta e Guazina (2010) 

apontam que tal categoria, presente na formulação de valores-noticia, é utilizada de 

maneira recorrente para dramatizar e centralizar os fatos a serem noticiados, 

transformando-se em artificio organizativo fundamental da narrativa jornalística a 

respeito do campo político. Eles destacam que organizada dessa maneira a notícia 

permite ao jornalista determinar posições de agentes no campo, abordando de forma 

dualista as questões pertinentes à informação circulada, posicionando “personagens” 

umas contra as outras e conectando histórias que constroem o arcabouço figurativo 

da representação política. Eles atentam que a exposição de tensões e enfrentamentos 

presentes na disputa característica da atividade política permite uma configuração que 

possa distribuir de forma assimétrica os recursos simbólicos pela cobertura da 

imprensa. Considerando então o conflito como uma metacategoria dramática da 

noticiabilidade desse campo, Motta e Guazina (2010) realçam que o interesse dos 

jornalistas pelos antagonismos passa também por sua utilidade para simplificar 

questões mais complexas que venham a ser postas, tornando o produto-notícia mais 

atraente e inteligível para a audiência. 

Outra nuance referente ao posicionamento midiático frente ao campo político é 

a “cobertura adversária” (GUAZINA, 2014), no qual muitas vezes há um embate 
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discursivo entre eles, promovendo uma disputa por credibilidade e que acaba por 

servir como reafirmação de valores editoriais e legitimação do campo jornalístico 

enquanto “guardião do interesse público” (GUAZINA, 2013, 2014). A pesquisadora diz 

que a desconfiança permanente perante a política e seus atores são princípios 

norteadores da prática profissional, constituindo o próprio ethos jornalístico e 

concretizando sua posição de poder na sociedade, conduzindo assim os jornalistas a 

optarem preferencialmente por pautas denunciatórias e deletérias do campo político, 

o que leva à produção de escândalos. Thompson (2000) apud Chaia (2015) reforça 

que a afirmação do jornalista enquanto “cão de guarda” foi o que possibilitou a 

especialização do jornalismo investigativo e legitimou a ótica que consagra o setor 

como “quarto poder”, caracterizando de maneira fundamental a construção dos 

escândalos políticos-midiáticos.  

Os escândalos midiáticos têm características próprias, não se configuram como 

meros casos de denúncias ou casos esparsos da política. Thompson (2000) apud 

Prior (2015) aponta que ele é estruturado inicialmente por uma denúncia isolada que 

posteriormente vai dando lugar a tramas e sub tramas, ligando e ordenando 

fragmentos numa construção de capítulos que originam uma história dramática 

contendo inclusive titulações próprias (“Mensalão”, “Lava-Jato” etc.) e personagens 

constituídos como heróis e vilões, produzindo sentimentos de reprovação e apelos 

morais, ou quando solucionados e com punições a transgressores, trazendo sensação 

de justiça. O autor argumenta que ao longo do escândalo novas informações são 

introduzidas ou mesmo recapitulações são feitas com intuito de mantê-lo agendado, 

prolongando seu enredo e muitas vezes se distanciando do fato primeiro que o 

originou, tendo as “transgressões de segunda ordem” um recebimento maior de foco 

do que o próprio evento originário da trama. Além disso, ele destaca o valor 

mercadológico dos escândalos, que se encaixam de forma satisfatória nos termos do 

valor-notícia, cumprindo diversos requisitos dos critérios de noticiabilidade, e que 

estando inseridos na “indústria do espetáculo”, se transformam em produtos 

informativos rentáveis e atraentes, gerando audiência e lucro. 

Thompson (2008) aponta que a construção de escândalos políticos e a primazia 

por essa narrativa se torna problemática no contexto social onde são justamente os 

meios de comunicação que representam um elo mais próximo de contato entre os 

cidadãos e a elite política, sendo a mídia uma das principais fontes de fornecimento 
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de informações que fundamentam a opinião pública e a decisão de voto. Em outras 

palavras, sendo os meios de comunicação o grande palco de visibilidade política, sua 

atuação fundamenta a constituição do poder simbólico que edifica a reputação de 

agentes públicos, e envolver nomes em escândalos pode prejudicar de maneira 

permanente a imagem e carreira política deles (THOMPSON, 2008). 

A partir dessa inferência, Ferin Cunha (2015) aponta que a construção de 

escândalos em cima dos casos de corrupção se tornou uma arma política a nível 

nacional e mundial, usada pelas forças políticas, econômicas e sociais como forma de 

exercer pressão e sedimentar argumentações que intervêm na correlação de forças. 

Em nível nacional ela destaca principalmente a pressão para respostas punitivas e de 

caráter moral sobre os acusados, com tentativas de influenciar pleitos eleitorais e 

composição do cenário político. Já em nível internacional ela atenta que os 

escândalos de corrupção servem como aparato de narrativas que justifiquem medidas 

de austeridade e redução do estado sobre países que enfrentam problemas 

econômicos, forçando a adoção de agenda neoliberal como contraponto para uma 

possível ajuda de crédito e renegociações de dívidas. Ela ressalta que mesmo que 

parte das instituições de estado não tenham casos ilícitos associados a ela, os meios 

de comunicação generalizam o discurso da corrupção, atacando instâncias públicas 

e acusando gestores de má administração, apontando uma suposta permissividade 

para atos de corrupção e atuações de interesses privados sobre bens públicos. Ela 

diz ainda que os meios de comunicação constroem uma agenda promovendo 

enquadramentos que enlaçam certos personagens a determinados casos e 

percepções, gerando uma associação cognitiva que liga a imagem de tal sujeito a 

essas temáticas, conferindo-lhe atributos específicos que remeterão a esses casos ou 

temas sempre que noticiados. 

Outro fator ligado a promoção de escândalos políticos ligados a corrupção é o 

entrelaçamento de mídia e justiça. Ferin Cunha (2013) explicita a convergência entre 

jornalistas e juízes para o enfrentamento do poder político. Ela diz que a mídia, em 

contextos de crise, é agraciada pela apresentação da matéria-prima corrupção e a 

subsequente judicialização da política, que em suas mãos se transformam em 

rentáveis escândalos midiáticos, ao passo que a justiça, tendo os jornalistas como 

aliados na exposição de tais casos, vencem a lentidão burocrática e mitigam eventuais 

pressões do campo político. Ela ainda destaca que enquanto o trabalho do juiz está 
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intricado numa série de obrigações e códigos legais, o jornalista detém relativo grau 

de liberdade, operando como uma representação da justiça que transcende os limites 

institucionais e que, intermediando poderes, acabam atuando como promotor, 

defensor e juiz de causas. Ela alega que os casos de corrupção trazem consigo a 

possibilidade de reflexão e questionamento sobre a concretude da democracia e da 

justiça, fazendo com que os meios de comunicação possam expor fragilidades do 

Estado, fazendo da cobertura jornalística um espaço de tensões entre instâncias 

judiciárias, políticas e mesmo midiática. Ferin Cunha (2013) alerta ainda para certas 

violações promovidas por tais relações, como o descumprimento de sigilo em 

processos, em que apenas um conhecimento parcial dos fatos é recebido e divulgado 

pela mídia, e que em sua atuação precoce de juiz, acaba por promover julgamentos 

em praça pública sem um recolhimento devido de dados e circunstâncias factuais, 

antecipando-se com relação a finalização do processo legal e gerando potenciais 

danos aos acusados, as vezes de maneira irreversível. 

 

2.4. AGENDAMENTO E EFEITOS DE MÍDIA 

O Agend-Setting, desenvolvido por Shaw e McCombs, surge para colaborar em 

lacunas explicativas a respeito dos efeitos que os meios de comunicação podem 

estabelecer nos sujeitos consumidores de informação. Partindo da constatação de 

Walter Lippmam sobre o impacto da imprensa na formação da opinião pública, com 

sua característica de pautar as circulações discursivas através dos filtros de 

construção social da realidade produzidos pela norma constitutiva da notícia, 

McCombs e Shaw articulam uma nova chave de entendimento a respeito da 

assimilação, alegando inicialmente que as empresas de mídia não dizem aos 

espectadores o que fazer ou pensar, mas sim sobre quais assuntos pensar, em um 

processo de interação continuada e cumulativa, estabilizando convenções simbólicas 

que estruturam signos compartilhados entre emissor e receptor num período de médio 

a longo prazo (McCOMBS, 2009). 

Recapitulando as rotinas produtivas, os critérios de relevância e 

aperfeiçoamento do produto-notícia tornam figuras primordiais para o 

desenvolvimento de uma agenda por parte da mídia, estabelecendo um primeiro nível 

relacionado a temáticas e um segundo sobre a hierarquização de tais temas na “ordem 

do dia” (McCombs apud WOLF 1999). Entretanto, McCombs (2009) ressalta a 
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diversidade do público e a predisposição para assimilar ou não uma agenda, 

apontando para a questão do quadro de experiências e conhecimentos pessoais que 

cada um carrega consigo, onde o menor acesso e contato a determinados assuntos 

faria com que os sujeitos se tornassem mais dependente das informações 

provenientes dos aparelhos midiáticos, ao que ele chama de “necessidade de 

orientação”, e portanto mais propícios aos enquadramentos intricados na notícia, 

facilitando a incorporação de tais problemáticas e a consequente transposição da 

agenda da mídia para o público (McCombs, 2009). No caso específico dos escândalos 

políticos ligados a corrupção, uma maior circulação discursiva pertinente a eles se 

relaciona diretamente com a atividade midiática, pois esse é um fenômeno em que a 

população toma conhecimento pela noticiabilidade e divulgação deles, e não de forma 

direta pelo contato com instituições. 

McCombs (2009) discorre também sobre um segundo processo incorporado 

posteriormente à teoria do agenda-settings, no que ele chama de agendamento de 

atributos, correlacionando-o com o paradigma do enquadramento. Em suas palavras: 

“Os atributos que são proeminentes na mídia são proeminentes na mente do 
público. Este é o agendamento de segunda dimensão, onde aspectos 
específicos do conteúdo da mídia sobre temas públicos estão explicitamente 
ligados ao formato da opinião pública” (McCombs, 2009, 134). 

 

Articulado inicialmente por Bateson e recapitulado por Goffman, o 

enquadramento pode ser definido por um esquema de interpretação, produtor de 

sentido, sendo esse conceito estando ainda em processo de consolidação e replicado 

por diferentes abordagens, tendo como foco ora um esquema mais geral, ora de forma 

mais fragmentada, além de focos em componentes estilísticos ou de conteúdo 

(McCombs, 2009). Relacionada aos frames midiáticos, uma explicação sucinta pode 

ser apontada a partir de tal afirmação: 

“Enquadrar é selecionar algum aspecto de uma realidade percebida e torná-
lo mais saliente num texto comunicativo, de tal forma a promover uma 
definição de um problema particular, interpretação causal, avaliação moral 
e/ou uma recomendação de tratamento para o item descrito.” (Entman 1993 
apud McCombs 2009, 137) 

 

McCombs (2009) discorre sobre o enquadramento exemplificando como rótulos 

podem ser matéria-prima de manchetes, dando caracterizações e descrevendo, 

utilizando de artifícios para “organizar tanto as apresentações das notícias como os 
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pensamentos dos indivíduos sobre os objetos” (McCombs, 2009, 139). Ele ainda 

disserta sobre um caráter gestáltico do enquadramento, pela capacidade de criar um 

padrão integrado maior do que as partes somadas (McCombs, 2009, 140). 

Outras categorizações que dizem respeito à recepção simbólica são aqueles 

que preconizam as atitudes dos consumidores de informação e dos próprios agentes 

políticos frente ao que lhes é transmitido pelos meios de comunicação. Na literatura 

sobre os efeitos existem diversas explicações a respeito da relação entre a mídia e 

uma perda de confiança nas instituições políticas. Miguel (2008) condensou algumas 

dessas proposições comumente veiculadas, argumentando que os escândalos 

políticos estourados nos últimos tempos, aliados ao fracasso socialista e a ascensão 

neoliberal podem corroborar para explicar o fenômeno da descrença na política, mas 

que por si só esses fatos seriam insuficientes para entender todo o processo. Assim, 

ele esquematizou três modelos gerais explicativos que tentam dar conta dessa 

relação: as hipóteses do cinismo, do despertar crítico e da decadência das elites.  

O primeiro modelo é a hipótese do cinismo, onde a população é quem estaria 

com desconfiança em demasia perante as elites políticas, e que essas seriam tão 

boas quanto a do passado. Tal hipótese é referendada principalmente pela teorização 

de Cappella e Jamieson (1997) apud Miguel (2008), que sob o chamado “espiral do 

cinismo”, desenvolveram a ideia de que há um jogo recíproco de cinismo entre a 

população e os políticos, onde a mídia, propagando reiteradamente uma imagem 

negativa dos agentes públicos, acaba por silenciar aqueles de pensamento 

discordante, que se calam por temer o isolamento social, como diz a teoria de Noelle-

Neumann sobre a espiral do silêncio, e assim, prevalecendo a circulação do discurso 

dominante propagado pela mídia. Entraria em jogo então uma retroalimentação do 

cinismo que perpassa as três instâncias, onde os políticos percebem que não 

adiantaria de nada manter uma postura correta frente ao público já que serão sempre 

vistos como auto interessados e mais preocupados com seus mandatos do que com 

o coletivo, já a mídia constrói uma noção de expectativa do público que espera sempre 

notícias com esse viés negativo sobre a política, reforçando essa tendência de 

maneira a agradar seus consumidores, e o público confirmaria sua descrença nas 

atividades políticas pelo teor das notícias propagadas e pelo próprio contato com os 

políticos. A prevalência em notícias negativas, como os escândalos de corrupção, 

seriam então responsável por fomentar essa postura cínica (MIGUEL, 2008). 
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A segunda hipótese é a do despertar crítico, onde diferentemente de uma 

concepção positiva da elite política retratada na primeira hipótese, o pressuposto é de 

que ela sempre foi ruim, mas que só agora a população pôde abrir os olhos e dar 

contar disso. Isso teria se dado por um gradual processo de aprendizagem por parte 

do público, que através de um consumo cada vez maior de informação proveniente 

das mídias, passaria a perceber os políticos por trás de suas fachadas. Assim, o 

discurso de que não existem líderes como antigamente seria falacioso, pois na 

verdade o que não existia eram informações suficientes sobre tais líderes que 

pudessem desnudá-los de suas imagens públicas veiculadas àquela época. E a 

postura extremamente crítica da mídia, aliada a suas funções recentes de 

investigação, passaram a lançar luz sobre constrangimentos e malfeitorias que antes 

ficavam escondidos do público. Ainda sob esse ponto de vista crítico, Miguel (2008) 

argumenta sobre a elevação de expectativas, já que a sociedade passou por períodos 

de políticas de bem-estar social no qual o Estado provia mais demandas da sociedade, 

mas que com o advento da globalização e ascensão neoliberal exercendo pressão 

sobre governos locais para seu enxugamento, tais demandas deixaram de ser 

atendidas.  

A última hipótese esquematizada por Miguel (2008) é a da decadência das 

elites, na qual a população enxerga os políticos da mesma forma em que os via 

antigamente, e que foram eles que declinaram em termos de qualidade. Novamente, 

o movimento de globalização apagaria traços locais, transformando as elites políticas 

compromissadas em interesses outros que não o da população local, mitigando os 

vínculos comunitários. Para além dessa concepção, a hipótese de declínio dos 

políticos encontra respaldo também na centralidade dos aparatos midiáticos 

contemporâneos, principalmente pela televisão, no qual Sartori (1987) apud Miguel 

(2008) argumenta que o novo ambiente mediatizado conduziria os eleitores a piores 

escolhas, já que ela impossibilita uma maior abstração e para ele o raciocínio abstrato 

seria fundamental para melhor compreensão do mundo, e então, com sua base 

intelectual alicerçada pela Tv, a população se tornaria incapaz de acompanhar 

questões políticas com maior profundidade. Sartori (1987) apud Miguel (2008) discorre 

também sobre os efeitos da mídia nos próprios políticos, que na tentativa de se 

adequarem a esse novo tipo de visibilidade da esfera pública, acabariam priorizando 

medidas de curto prazo e mais simplificadas, de maneira a ser palatável e inteligível 
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para o público que teria sido “incapacitado” pelos meios. Outra explicação advinda 

dessa decadência da elite política seria o declínio da política partidária, com a 

cobertura midiática voltada cada vez mais a personalismos e figuras individualizadas, 

descoladas de seu contexto ideológico e coletivo. Por último, a velocidade de 

circulação informativa que os meios de comunicação propiciam, fazendo com que os 

representantes tomem atitudes cada vez mais apressadas e, portanto, impensadas, 

com relativa perda de qualidade sobre tais atos da administração pública. 

Miguel (2008) ainda pontua sobre outras duas questões a serem refletidas para 

a crise de confiança política, no qual salienta o fato de uma herança cultural 

hermenêutica que conduz a um olhar sempre desconfiado para os discursos de poder, 

o que acomete não só a política como os próprios jornalistas, e, além disso, atenta 

para as transformações de ampliação democrática ocorridas no último século, a 

exemplo do sufrágio universal, que paradoxalmente acabaram por expor fissuras do 

sistema representativo vigente, já que pôde ser percebido que, isoladamente, esse 

tipo de inserção de grupos e demandas não foram capazes de solucionar problemas 

sociais e representativos das democracias modernas. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. (O CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO) 

Situando nossa pesquisa, discorreremos nesse tópico o desenvolvimento da 

indústria de mídia brasileira, além de aspectos ligados ao advento da Nova República 

que refletem no combate à corrupção e sua relação com a cobertura da imprensa 

nacional. 

 

3.1.1. AMBIENTE DE MÍDIA NO BRASIL 

A lenta industrialização e o capitalismo retardatário típicos das nações 

subdesenvolvidas refletiram na construção de uma mídia de massa no Brasil. 

Inicialmente pela expansão do rádio com a era Vargas e posteriormente a televisão 

pela ditadura militar de 1964, além da construção de grandes parques industriais na 

década de 70, demonstraram relações intimas entre proprietários de mídia e governo, 

que se apoiavam mutuamente com propagandas governamentais por um lado e 

concessões de transmissão por outro. Esse envolvimento entre imprensa e ditadura 

favoreceu um tipo de desenvolvimento autoritário das políticas públicas de 

comunicação, e, privilegiando certos grupos da indústria nacional de mídia, moldou 

um sistema comercial e privado de caráter altamente concentrador e excludente, 

resultando em grandes oligopólios e impedindo o acesso e a participação da maioria 

da população (MORAES, 2013, 2017). 

Moraes (2017) diz que o desequilíbrio do mercado promovido pelas relações 

que ditaduras militares latino-americanas tiveram com empresas midiáticas se 

aprofundaram ainda mais com a ascensão neoliberal, alegando que mais de dois 

terços do setor de comunicação estariam sob comando de grandes conglomerados. 

Esses grupos detém não só a propriedade dos meios de produção, mas também a 

infraestrutura tecnológica e as bases logísticas, dominando um sistema que rege os 

processos de produção materiais e imateriais (MORAES, 2013, 2017). Portanto, 

mesmo com o aumento exponencial da produção, difusão e consumo advindos do 

movimento de globalização, da digitalização e do “infoentretenimento”, tais 

permaneceram sob a égide de exigências mercadológicas características do modelo 

capitalista, reverberando pouco na pluralização de pontos de vista e visões de mundo 
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(ibid. 2013, 2017). O autor realça a formação de consensos sociais construídos por 

essa concentração, alocando os meios de comunicação no centro das disputas 

ideológicas e apontando um controle seletivo de perspectivas circuladas, num 

processo de construção hegemônica. Exemplificando a relação entre líderes latino-

americanos de esquerda eleitos nas últimas décadas e os grandes jornais da região, 

Moraes (2017) alega que eles eram sistematicamente enquadrados como 

personagens demagogos que se utilizariam do populismo para obter vantagens, numa 

tentativa de desconstrução desse apoio popular e desgaste da imagem pública. 

Mesmo botando o contraponto da variação dos editoriais e do processo receptivo que 

não é idêntico entre os consumidores, ele alerta para como consensos discursivos 

atuam no esvaziamento e estigmatização de ideias e grupos antagônicos ao 

pensamento dominante, reduzindo a capacidade de articulação e expansão de uma 

produção pluralizada e contra hegemônica, influenciando a opinião pública e se 

resguardando sob a retórica de suposta “neutralidade analítica” e “intérpretes do 

senso comum” (ibid. 2013, 2017). Outro artificio citado por ele nesse sentido é a 

apropriação de diferentes léxicos que esses grupos de mídia dominantes do mercado 

latino-americano promovem, esvaziando a semântica das formas simbólicas de seu 

contexto original, neutralizando o potencial contestador e crítico de tais formas e 

ressignificando-as para um entendimento que transfere para o mercado a organização 

societária e o atendimento das demandas coletivas. Moraes (2013, 2017) ainda 

argumenta sobre a ocupação de espaços de opinião por contratações de jornalistas e 

convidados alinhados ao pensamento da empresa, que seriam caracterizados por dois 

tipos de intelectuais, um formado dentro da própria firma, que mesmo podendo ter 

titulações e sólida carreira acadêmica, galga sua ascensão pela afinidade ideológica 

que compartilha com a organização, e outro escolhido como autoridade cultural, que 

a partir de suas especializações tenta exercer pressão e entendimento sobre os temas 

para o qual é convocado a dizer. Dessa maneira tais grupos midiáticos operam para 

desqualificar e apagar o pensamento divergente, excluindo do debate intelectuais que 

possam trazer riscos à concepção dominante e fomentando uma discussão entre 

pares que, apesar de “nuances argumentativas”, em última instancia defendem a 

mesma lógica, tentando naturalizar o capitalismo e concebê-lo como alternativa única 

para as demandas sociais (MORAES 2013, 2017). 
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Ratificando essa caracterização, dados produzidos por um projeto chamado 

Monitoramento da Propriedade da Mídia (MOM 2017), realizado em conjunto pelas 

organizações sociais Coletivo Intervozes e Repórteres sem Fronteiras, trazem 

números e informações importantes para compreendermos o contexto brasileiro. 

Mapeando os veículos de maior audiência e seus proprietários, além de estabelecer 

indicadores de risco quanto à independência e o pluralismo existente por parâmetros 

como: “concentração da audiência, concentração da propriedade e a existência ou 

não de controles externos e a transparência perante a audiência e jornalistas 

contratados sobre negócios que os empresários de mídia possuem e possam interferir 

na produção da informação”, o trabalho realizado constatou um “alerta vermelho” para 

a situação do país. Analisando cinquenta veículos em quatro segmentos (tv, radio, 

mídia impressa e online), constataram vinte e seis grupos sendo proprietários de tais 

meios, demonstrando que há uma elevada concentração de propriedade horizontal e 

cruzada. Além disso, se baseando nos dados da Pesquisa de Mídia realizada pela 

SECOM no ano de 2016, identificaram também uma alta concentração de audiência, 

com a televisão sendo o meio de comunicação mais utilizado pelos brasileiros para se 

informar, em torno de 63%, e uma ampla predominância da Tv Globo sobre a 

concorrência. Mesmo a internet tendo uma subida vertiginosa perante levantamentos 

anteriores da mesma pesquisa, saltando de 13% em 2014 para 26% em 2016, apenas 

54% da população tem acesso a ela (Pesquisa TIC Domicílios 2016 – Cetic.Br apud 

MOM 2017), enquanto a televisão se encontra presente em 97,1% dos lares 

brasileiros (Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílio 2015 IBGE apud MOM 

2017). Outra questão abordada na pesquisa foi a alta concentração geográfica, com 

80% dos escritórios se encontrando entre o sudeste e sul do país. Além disso foi 

averiguado uma falta de transparência por parte das empresas e interferências 

prejudiciais advindas de setores econômicos, políticos e religiosos, com pastores e 

igrejas, famílias de políticos e agentes de setores distintos controlando os meios de 

comunicação. O relatório cita ainda alta quantia de verbas publicitárias alocadas pelo 

governo em tais canais, podendo ser usado como moeda de troca e favorecimentos. 

Toda essa configuração se dá a margem da lei, já que a Constituição Federal proíbe 

o oligopólio e veda políticos de terem participação na administração de tais empresas 

midiáticas (MOM 2017). 
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Para além desses dados expostos pelo MOM (2017), pesquisa realizada pelo 

governo brasileiro através da SECOM em 2016, também aferiu o consumo de mídia e 

grau de confiança nas notícias circuladas pelos diferentes meios do país. A respeito 

do consumo, a TV é o meio mais acessado, mais de três quartos dos entrevistados 

disseram assistir TV todos os dias da semana, com predominância pelas emissoras 

de rede aberta e concentração da Rede Globo. Aproximadamente dois em cada três 

entrevistados afirmaram ouvir rádio, onde cerca de metade desses ouvintes disseram 

o fazer diariamente. Em termos de concentração, a alta capilaridade e regionalidade 

das rádios fazem com que nenhuma ultrapasse 2% de concentração de audiência. 

Com relação aos jornais, uma em cada três pessoas da amostra afirmaram ler, dentre 

os quais dois em cada três o fazem mais pela versão impressa, e cerca de metade 

adquire pelas bancas. O Globo e Folha de São Paulo são os mais lidos. Já em relação 

ao consumo de revistas, cerca de um em cada quatro entrevistados disseram ler, 

sendo a versão impressa a mais acessada, e com aproximadamente quatro em cada 

dez adquirindo pelas bancas. Nessa vertente, há uma predominância da revista Veja 

como a mais lida, com a Caras, IstoÉ e Época formando um segundo escalão. No que 

diz respeito à internet, aproximadamente dois em cada três entrevistados disseram 

acessar, com prevalência do telefone celular como principal meio de acesso. Entre os 

meios aferidos pela pesquisa, a internet é onde se gasta mais horas diárias 

consumindo, ficando acima das quatro horas e trinta minutos de tempo médio. A 

pesquisa da SECOM em 2016 também avaliou o grau de confiança nas notícias 

circuladas pelos diferentes meios de comunicação, constatando que mais da metade 

dos entrevistados que assistem TV confiam sempre ou muitas vezes nas notícias 

veiculadas por ela. Com relação aos que ouvem rádio, quase seis em dez pessoas 

confiam sempre ou quase sempre nas notícias veiculados por tal canal, número 

parecido entre aqueles que leem jornal. As revistas e a internet têm números 

inferiores, com o primeiro tendo uma proporção de quatro para dez no número de 

leitores que confiam sempre ou muitas vezes nas notícias veiculadas por ela, 

enquanto na internet, a maioria dos usuários confiam poucas vezes ou nunca nas 

notícias veiculadas por blogs, sites e redes sociais. É preciso considerarmos a 

diferença de tempo entre quando a pesquisa foi realizada e os dias atuais, no qual 

esses números podem ter mudado, principalmente devido a escala progressiva em 

que o consumo de internet vinha tendo de acordo com comparação de números da 
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própria pesquisa com relação a outras realizadas em anos anteriores. Entretanto, para 

analisarmos os casos em tela, tais dados servem como parâmetro, já que coincidem 

com o período de acontecimentos desses fenômenos. 

 

3.1.2. CORRUPÇÃO E ESCÂNDALOS PELA IMPRENSA BRASILEIRA 

Contextualizando nossa pesquisa, é necessário apontar a reiterada veiculação 

da corrupção nos grandes meios de comunicação do país, pois, como vimos, essa é 

uma temática que corrobora para a legitimação do campo jornalístico e sua pretensa 

função de guardião do interesse público. A título de exemplos, para além de denúncias 

cotidianas dos jornais, especiais são criados e ganham destaque, como o quadro 

“Cadê o dinheiro que estava aqui” do programa “Fantástico” da Tv Globo1, ou mesmo 

páginas a parte sobre escândalos nos principais quality papers do país (O Globo2, 

Folha3 e Estadão4), que em suas versões digitalizadas, trazem na barra de acesso 

principal dos cadernos políticos, hiperlinks que levam diretamente a esses especiais 

sobre escândalos de corrupção, notadamente a Lava-Jato, que atualmente ainda é o 

grande caso em circulação. Além disso, houve também a intensa cobertura do 

escândalo Mensalão anos antes, que serviu como espécie de laboratório para a 

atuação midiática e jurídica em casos de grande proporção. A intensa cobertura 

dessas pautas denunciatórias pode, dessa maneira, aderir aos preceitos da teoria do 

agendamento, que, como citado anteriormente, preconiza um efeito pelo contato 

continuado e reiterado, sendo efetiva com um lastro de tempo de médio a longo prazo. 

O fim do regime militar e a consequente redemocratização também permitiu 

maior liberdade de imprensa e, portanto, mais independência para desenvolver um 

jornalismo investigativo, com poder para denunciar e divulgar casos desse tipo. Outro 

fator ligado a redemocratização foi a constituinte da Nova República, que permitiu 

maior autonomia do Ministério Público em relação aos outros poderes, demandando 

um trabalho mais ativo por parte das instâncias judiciais e suas instituições na 

 
1 FANTÁSTICO. “Cadê o dinheiro que tava aqui?”. Tv Globo. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/fantastico/quadros/cade-o-dinheiro-que-tava-aqui/>. Acesso em: 1 ago. 
2020. 
2 O GLOBO. Rio de Janeiro: Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/>. Acesso em: 1 
ago. 2020. 
3 FOLHA DE SÃO PAULO. São Paulo. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/>. Acesso em: 1 ago. 2020. 
4 O ESTADO DE S. PAULO. São Paulo. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/>. 
Acesso em: 1 ago. 2020. 



22 
 

promoção de investigações. Entretanto, uma maior capacidade de se investigar, 

denunciar e divulgar casos ligados à corrupção não necessariamente se compõe 

somente do combate a esse problema. O enquadramento e uso do discurso 

anticorrupção podem perpassar outras questões, promovendo agendas ou mesmo 

influenciar pleitos eleitorais e desestabilizar governos. Nesse sentido, Engelmann 

(2016) destaca que esses novos marcos institucionais advindos com a 

redemocratização e com reformas constitucionais das últimas décadas no Brasil se 

aproximaram de um modelo denominado “rule of law”. Ele aponta que essa doutrina 

vem sendo propagada por agências internacionais, a exemplo do Banco Mundial, e 

grandes meios de comunicação, procurando promover a tal autonomia do poder 

judicial independentemente de resoluções dos outros poderes constituídos, a fim de 

se promover uma diretriz neoliberal nas garantias econômicas e sociais. O autor 

ressalta o crescente protagonismo político que as instâncias judiciais vêm galgando 

devido a esse empoderamento, se posicionando como arautos da moralidade pública, 

e assim, ganhando amplo destaque nos escândalos políticos noticiados pela mídia. 

Ele alega que tal movimento se percebe como uma forma de ação que posiciona 

atores do campo jurídico contra políticos eleitos, extrapolando o rito legalista e 

fomentando uma espécie de cruzada contra determinados grupos, transformando 

instrumentos de accountability em meios que acabam por promover ativismo político-

ideológico. Engelmann (2016) diz que, aproveitando-se do fragmentado sistema 

partidário brasileiro e sua falta de representatividade, a imprensa estaria tentando 

ancorar valores e ideais ligados ao “rule of law” na sociedade utilizando sua 

credibilidade e poder de penetração, tendo os escândalos político-midiáticos como 

carro chefe dessa empreitada. 

Com relação aos pleitos eleitorais, algumas pesquisas puderam verificar o 

quanto os escândalos políticos e o discurso anticorrupção são retratados durante a 

corrida, colocando tal atributo como uma variável importante a ser considerada na 

decisão de voto. Percepção que deu fruto a esse trabalho foi averiguado pelo 

Manchetômetro, projeto ligado ao Instituto de Estudos Sociais e Políticos da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ) que faz o acompanhamento 

das atividades de imprensa relacionadas à cobertura política, em especial Folha, 

Estadão e Globo, além do Jornal Nacional. Verificando a prevalência pelos escândalos 

midiáticos propagados pelos jornais nos períodos eleitorais, o projeto analisou nos 
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pleitos de 2010 e 2014 o agendamento de alguns relacionados aos dois maiores 

partidos que disputaram essas eleições durante as campanhas presidenciais. 

Cobrindo textos de capa e miolo dos quality papers Folha, Estadão e O Globo, entre 

1º de julho a 1º de novembro de 2010, constataram 1.686 matérias ligadas a seis 

diferentes escândalos5. Já em 2014, analisando somente textos de capa publicados 

por esses mesmos jornais entre janeiro e outubro, verificaram que onze escândalos 

foram noticiados e circulados por 917 textos6. Além do alto número de matérias a 

respeito dos escândalos, o projeto verificou também um desequilíbrio dessa cobertura, 

com muito mais citações relacionadas aos escândalos envolvendo o PT do que os 

que envolviam agentes do PSDB. Em outra análise do mesmo projeto, a prevalência 

pela pauta da corrupção pôde ser percebida nas entrevistas dos presidenciáveis em 

2018 para a bancada do Jornal Nacional7. Evidenciando o protagonismo dado ao 

tema, a pesquisa destaca como tal recorrência impossibilitou um debate mais 

aprofundado sobre questões cruciais em termos de políticas públicas, desenhando 

uma configuração onde tais questões seriam sanadas apenas pelo combate ao atos 

de corrupção. Para além disso, observaram que os jornalistas tornaram central o peso 

das instâncias judiciais, colocando-as como a grande mediadora do campo político. 

Marcando o fim do projeto do Grupo Globo chamado “O Brasil que eu quero” 

(uma espécie de resposta midiática para a crise estourada nos últimos anos, onde 

telespectadores mandavam vídeos para a emissora revelando seus anseios para um 

país melhor), uma grande reportagem foi veiculada pelo “Fantástico”8. A data para 

esse encerramento e exibição dos dados coletados foi estrategicamente escolhida 

para ser há uma semana das eleições presidenciais de 2018, fato esse mencionado 

logo nos primeiros segundos de inserção da matéria. Para além disso, alguns dados 

e enquadramentos se destacaram na reportagem. Dentre as aclamações mais citadas 

 
5 MANCHETÔMETRO. IESP/UERJ. Disponível em: 
<http://www.manchetometro.com.br/index.php/analises-2010/analises10-escandalos/>. 
Acesso em: 15 ago. 2020. 
6 MANCHETÔMETRO. IESP/UERJ. Disponível em: 
<http://www.manchetometro.com.br/index.php/analises/escandalos/>. Acesso em: 15 ago. 
2020. 
7 MANCHETÔMETRO. IESP/UERJ. Disponível em: 
<http://www.manchetometro.com.br/index.php/publicacoes/serie-m/2018/09/07/eleicoes-e-
corrupcao-o-drama-das-entrevistas-do-jn/>. Acesso em: 15 ago. 2020. 
8 FANTÁSTICO. “‘O Brasil que eu quero’ termina com vídeos de 99,5% dos municípios do 
país”. Tv Globo. Disponível em: <https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2018/09/30/o-brasil-
que-eu-quero-termina-com-videos-de-995-dos-municipios-do-pais.ghtml>. Acesso em: 25 jul. 
2020. 
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nos 50 mil vídeos enviados para a emissora, a diminuição da corrupção figura em 

segundo lugar, com 15%, quase empatado na primeira colocação que foi o pedido por 

mais educação, que teve 15.5%. A narrativa colocada, com a repórter citando a 

importância de levar tais questões em consideração na hora de votar, apontava o 

déficit do Estado para com as suas obrigações, explicitando principalmente uma má 

gestão do dinheiro público, se restringindo, entretanto, somente à culpabilidade, sem 

maiores aprofundamentos, como demonstrar as indexações orçamentárias ou 

apontamentos sobres responsabilidades de atribuições entre poderes, por exemplo. 

Notório também como a pauta da corrupção ocupou uma centralidade na reportagem, 

com a palavra colocada de forma estratégica na entrada do vídeo, sendo a primeira a 

aparecer e permanecendo em posição de destaque durante toda a inserção da 

primeira tomada. Além disso, a reportagem é finalizada com um cidadão humilde do 

interior da Bahia clamando aos políticos para olharem pelos pobres, citando a 

solidariedade e apontando diretamente o fim da corrupção como solução dos 

problemas. 
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Figura 1 - "O Brasil que eu quero" 

 

Figura 2 - "O Brasil que eu quero" 

 

(Imagens retiradas da página https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2018/09/30/o-brasil-que-eu-quero-termina-

com-videos-de-995-dos-municipios-do-pais.ghtml) 

 

3.2. (ANÁLISE FORMAL OU DISCURSIVA) 

Na análise formal/discursiva buscaremos apreender o agendamento sobre a 

pauta da corrupção e o uso discursivo sobre ela durante a crise nacional, tendo como 

foco de pesquisa principalmente a cobertura jornalística em março de 2016 pelos 

principais periódicos do país (Globo, Folha e Estadão), considerando tal período como 

crucial para o aprofundamento da crise institucional, já que episódios como a 

condução coercitiva do ex-presidente Lula, o vazamento de sua conversa telefônica 

com a então presidente Dilma, além de protestos e acordos de delação importantes, 

ocorreram nesse contexto. A partir disso, também aferimos dados sobre a percepção 

da corrupção pela opinião pública coletados pelo Ibope/CNI, Datafolha e 

Latinobarômetro nesse período, averiguando assim o impacto de tais abordagens pela 

imprensa. 

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2018/09/30/o-brasil-que-eu-quero-termina-com-videos-de-995-dos-municipios-do-pais.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2018/09/30/o-brasil-que-eu-quero-termina-com-videos-de-995-dos-municipios-do-pais.ghtml
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3.2.1. A CRISE DA ÚLTIMA DÉCADA E O ESCÂNDALO LAVA-JATO 

Como citado na introdução, uma grande instabilidade pairou sobre o país nos 

últimos anos, com reflexos diretos na vida da população e nas instituições brasileiras. 

Inicialmente podemos apontar uma maior politização da sociedade, que desde as 

“jornadas de junho de 2013”, tem procurado se interessar e debater mais sobre temas 

relacionados a política, principalmente entre os mais jovens. Dentre uma maior 

disposição dos cidadãos a se atentarem para tais questões, diversos fenômenos 

perpassaram o contexto político, social e econômico do país nos anos seguintes, 

provocando agitações e reviravoltas que foram enfatizadas pela cobertura midiática e 

podem ter colaborado para perspectivas sobre esse momento. Tivemos a recessão 

econômica, reflexo de uma crise global e de escolhas internas em resposta a essa 

crise que acometeu grande parte da população, se desdobrando em aumento do 

desemprego e da desigualdade, e minando expectativas que pairavam sobre o país 

na ocasião, que esperava legados provenientes de grandes eventos sediados como 

a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e as Olimpíadas de Verão de 2016, mas que 

acabou também por se tornar alvo de manifestações devido a situação do país e de 

acusações de gastos excessivos relativos a obras9.  

O aprofundamento dessa crise passam também pelo conturbado momento 

político, que para além de maior desconfiança desde as manifestações de 2013, 

acentuou-se com o surgimento do escândalo de corrupção deflagrado pela Operação 

Lava-Jato em março de 2014, apurando denúncias de irregularidades na Petrobras, e 

a acirrada corrida presidencial de 2014 entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, 

considerada a mais apertada da história. Reeleita, Dilma sofreu com a polarização 

advinda do pleito eleitoral, que, aliada ao aumento da desconfiança e a crise 

generalizada de representatividade política, se transformou em grandes protestos 

contra seu segundo mandato, tendo ampla repercussão pelos grupos midiáticos do 

país e que se entrelaçavam aos prosseguimentos do Escândalo da Lava-Jato10. Essa 

crescente insatisfação de setores sociais com a política desgastou a imagem do 

 
9 G1. TV GLOBO. “Protestos pelo país têm 1,25 milhão de pessoas, um morto e confrontos.” 
Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/protestos-pelo-pais-tem-125-
milhao-de-pessoas-um-morto-e-confrontos.html>. Acesso em: 31 maio 2020. 
10 ACERVO ESTADÃO. O ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<http://m.acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,cronologia-protestos-2015-a-
2016,12157,0.htm>. Acesso em: 1 jun. 2020. 
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governo, corroborando para a perda de credibilidade que se consumou pelo 

impeachment de Dilma, afastada definitivamente em agosto de 2016 acusada de 

alterar o orçamento de 2015 através de “pedaladas fiscais”11. Mesmo com a ascensão 

do vice-presidente Michel Temer e sua agenda de reformas neoliberais, a crise 

perdurava e se agravava, com delações e denúncias continuando a assombrar a 

classe política e atingindo diversos atores dos mais variados espectros políticos12. 

Divulgações telefônicas revelando planos de articulação de aliados do Temer a 

respeito do impeachment de Dilma como forma de obstruir a Lava-Jato13, ou mesmo 

greves gerais convocadas em 2017 para resistir as reformas antipopulares14 que 

levaram a taxa de aprovação do governo “tampão” a patamares mínimos15, além de 

delações e prisões importantes incluindo a do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva 

em plena corrida eleitoral de 201816, davam novos contornos e capítulos para essa 

crise generalizada do contexto nacional. 

Tendo como um dos pilares dessa crise a desconfiança sobre a classe política, 

o surgimento de denúncias de corrupção ligadas a Lava-Jato envolvendo políticos e 

empresários influentes serviu como alicerce para corroborar com essa visão, que, se 

transformando num grande espetáculo midiático, deu forma e conteúdo para a referida 

instabilidade. Em termo sucintos, a operação que deu origem ao escândalo foi iniciada 

em 17 de março de 2014 por investigação da Polícia Federal que envolvia um 

esquema de lavagem de dinheiro através do doleiro Alberto Youssef, prendendo 

preventivamente poucos dias após sua primeira incursão o ex-diretor da Petrobras 

Paulo Roberto Costa17. Os dois assinaram acordos de delação premiada, método que 

 
11 G1. GLOBO. Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-
dilma/noticia/2016/08/senado-aprova-impeachment-dilma-perde-mandato-e-temer-
assume.html>. Acesso em: 4 jun. 2020. 
12 G1. GLOBO. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-
jato/noticia/fachin-homologa-delacao-de-donos-da-jbs.ghtml>. Acesso em: 4 jun. 2020. 
13 FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1774018-em-dialogos-gravados-juca-fala-em-
pacto-para-deter-avanco-da-lava-jato.shtml?origin=folha>. Acesso em: 4 jun. 2020. 
14 EXAME. Disponível em: <https://exame.com/brasil/greve-geral-reune-40-milhoes-de-
trabalhadores-dizem-sindicatos/>. Acesso em: 4 jun. 2020. 
15 PORTAL TERRA. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/brasil/temer-e-
presidente-com-pior-aprovacao-da-historia-diz-
pesquisa,149aa7e6a109cce548094e2a9a925c009y4n91dx.html>. Acesso em: 4 jun. 2020. 
16 G1. GLOBO. Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/moro-determina-
prisao-de-lula-para-cumprir-pena-no-caso-do-triplex-em-
guaruja.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=g1>. Acesso em: 
4 jun. 2020. 
17 G1. GLOBO. Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/03/pf-prende-ex-
diretor-da-petrobras-em-operacao-contra-lavagem-de-dinheiro.html>. Acesso em: 5 jun. 2020. 
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posteriormente foi sistematizado pela operação conforme novos atores surgiam com 

o desenvolvimento das investigações18. A partir daí, com apreensões de 

documentações e outros participantes, descobriu-se uma complexa rede de desvio de 

verba pública por parte de agentes políticos e empresários que se utilizavam de 

diversas artimanhas para lavar esse dinheiro sujo e efetuar o pagamento de propina. 

Mesmo tendo seu início há 7 anos atrás, a Lava-Jato percorre até hoje com diversas 

tramas, desdobramentos, controvérsias e reviravoltas. Até o momento 79 fases19 já 

foram deflagradas, com prisões de grandes empresários e executivos do ramo da 

construção e alimentício, operadores financeiros, agentes públicos e políticos do alto 

escalão como ex-presidentes, governadores e deputados, além de ter derrubado o 

valor de mercado de uma das principais empresas brasileiras e considerada símbolo 

nacional, que é a Petrobras20, e outras de cunho privado que tinham impacto para a 

economia brasileira21. 

O agendamento da Lava-Jato tem sido tão incisivo que pode ser apontado 

como o maior escândalo político-midiático já produzido no Brasil. Uma característica 

marcante da sua trama é a “dobradinha” entre a imprensa e justiça, que articulavam 

combinações com cinematográficas coberturas midiáticas a cada nova fase da 

operação, ao passo que produziam especulações sobre delações e participações de 

determinados agentes públicos no suposto esquema22. A partir dessa conjuntura, uma 

roupagem personificada deu contornos ao desenvolvimento e cobertura do escândalo. 

Colocados como defensores da ética e da moralidade, agentes do Ministério Público, 

Judiciário e Polícia Federal, se transformaram em personagens heroicos em capas de 

jornais e revistas, caso especial do ex-juiz Sérgio Moro. 

 
18 ESTADÃO. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/juiz-
homologa-primeiro-acordo-de-delacao-premiada-da-lava-jato/>. Acesso em: 5 jun. 2020. 
19 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/grandes-
casos/lava-jato/linha-do-tempo>. Acesso em: 1 mar. 2021. 
20 BRASIL DE FATO. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2019/10/04/a-
petrobras-a-lava-jato-e-os-impactos-economicos-de-uma-operacao-desastrosa>. Acesso em: 
20 ago. 2020. 
21 REDE BRASIL ATUAL. Disponível em: 
<https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2019/06/lava-jato-contribuiu-para-a-
devastacao-da-economia-brasileira-diz-associacao/>. Acesso em: 20 ago. 2020. 
22 G1. TV GLOBO. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-da-
globo/noticia/2016/03/delcidio-do-amaral-cita-diversos-politicos-em-delacao-premiada.html>. 
Acesso em: 18 jan. 2021. 
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Figura 3 - Capa da Revista Veja, dia 30/12/2015 

 

(Capa da Revista Veja, edição 2458, 30/12/2015) 

 

Por outro lado, junto a tais especulações, uma seletividade de materiais 

sigilosos vazados e outras ações por parte do aparato judicial, corroboraram para a 

construção de uma narrativa deletéria que teve como alvo um grupo político 

específico, o Partido dos Trabalhadores, principalmente pelas figuras do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente então em exercício Dilma Rousseff. Conforme 

novas informações eram ventiladas ou novas fases deflagradas pela operação, o 

nome de Lula, Dilma e PT ganhavam as manchetes. A título de exemplo, um 

levantamento realizado pela Mídia Ninja mostra que entre 2014 e 2017, mesmo não 

estando em nenhum cargo público ou sequer tenha sido condenado até aquele 

momento, Lula estampou 19 capas da revista Veja, 25 da revista IstoÉ e 11 da revista 

Época23. 

 
23 MÍDIA NINJA. Disponível em: 
<https://midianinja.org/files/2017/05/CapasLulaRevistasSemanais1-2.pdf>. Acesso em: 15 
mar. 2021. 
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Figura 4 - Capa da Revista IstoÉ, dia 07/10/2015 

 

(Capa da Revista IstoÉ, edição 2392, 07/10/2015) 

 

3.2.2. COBERTURA DOS JORNAIS O GLOBO, FOLHA E ESTADÃO 

NO FATÍDICO MARÇO DE 2016 

A partir desse enredo selecionamos um recorte de análise para o mês de março 

de 2016, no qual fenômenos de suma importância ilustram uma guinada da guerra 

travada por membros do sistema de justiça em conluio com a grande mídia contra 

Lula e Dilma e que contribuíram de maneira determinante para alterações na 

correlação de forças da política brasileira, aprofundando ainda mais a crise social e 

institucional. 

No dia 4 de março de 2016 foi deflagrada a 24ª fase da operação Lava Jato, 

denominada Aletheia, no qual entre os mandados expedidos estava um de condução 

coercitiva do ex-presidente Lula, além de busca e apreensão na sua casa, de 

familiares e pessoas próximas. Tal mandado da condução coercitiva, contestada por 

diversos especialistas24, e posteriormente condenado pelo STF como prática de 

 
24 UOL. “Analistas políticos consideram condução coercitiva de Lula “excessiva””. Disponível 
em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/03/05/conducao-coercitiva-de-
lula-e-considerada-excessiva-para-maioria.htm>. Acesso em: 25 mar. 2021. 
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regimes de exceção25, já que ele sequer havia recebido intimação anteriormente para 

prestar esclarecimentos, aconteceu estrategicamente um dia após supostas 

revelações de Delcídio do Amaral em acordo de delação premiada com a procuradoria 

geral da República estamparem a capa da revista IstoÉ, no qual acusava Lula e a 

então presidente Dilma de tentar interferir nas investigações da Lava Jato26. O pedido, 

realizado por Moro, era de que Lula fosse conduzido até Curitiba para prestar 

esclarecimentos, mas diante da impossibilidade, o ex-presidente foi ouvido em uma 

sala no interior do aeroporto de Congonhas em São Paulo, onde prestou depoimentos 

por horas à polícia federal. A relação da imprensa e atores do sistema jurídico é posto 

a mostra também pelos indícios de que veículos de imprensa sabiam da ação a ser 

promovida na manhã daquela segunda feira27. 

 
25 REDE BRASIL ATUAL. “STF decide que condução coercitiva é prática de regime de 
exceção.” Disponível em: <https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2018/06/stf-decide-que-
conducao-coercitiva-e-pratica-de-regime-de-excecao/>. Acesso em: 25 mar. 2021. 
26 G1. TV GLOBO. “Acordo de delação de Delcídio do Amaral provoca terremoto político.” 
Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/acordo-de-delacao-de-
delcidio-do-amaral-provoca-terremoto-politico.html>. Acesso em: 25 mar. 2021. 
27 REDE BRASIL ATUAL. “Ação da Lava Jato contra Lula vazou para a Globo.” Disponível 
em: <https://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2016/03/acao-da-lava-jato-
contra-lula-vazou-para-a-globo-8560/>. Acesso em: 25 mar. 2021. 
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Figura 5 - Capa do Jornal Folha de S. Paulo, dia 05/03/2016 

 

(Imagem retirada da página 

http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20520&anchor=6017344&origem=busca&originURL=) 

 

Apesar de nesse caso em específico a imprensa até trazer o contraditório com 

opiniões de especialistas que contestavam a ação28, tal comportamento se esvai 

quando observamos a cobertura como um todo realizada no mês de março, com um 

bombardeamento incessante referente as imagens de Lula e Dilma. Os principais 

jornais do país Globo29, Folha30 e Estadão31 emplacaram manchetes em suas capas 

associando Lula e Dilma ao escândalo Lava Jato e desdobramentos políticos advindos 

do desgaste da imagem dos petistas, desde o dia primeiro até o último dia do mês. Já 

 
28 G1. TV GLOBO. “Condução coercitiva de Lula provoca polêmica nos meios jurídicos.” 
Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/conducao-coercitiva-de-
lula-provoca-polemica-nos-meios-juridicos.html>. Acesso em: 25 mar. 2021. 
29 ACERVO GLOBO. O GLOBO. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-
ao-acervo/?navegacaoPorData=2010201603>. Acesso em 1 abr. 2021. 
30 ACERVO FOLHA. FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/index.do>. Acesso em 1 abr. 2021. 
31 ACERVO ESTADÃO. O ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/linha-do-tempo/>. Acesso em: 1 abr. 2021. 

http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20520&anchor=6017344&origem=busca&originURL=
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nos primeiros dias, os três jornais noticiavam a referida delação de Delcídio, também 

a delação de executivos da Andrade Gutierrez que alegavam ter financiado caixa 2 da 

campanha de Dilma, além de pronunciamentos de procuradores sobre uma possível 

participação de Lula em esquema de lavagem de dinheiro, e, junto a isso, repercutiam 

mudanças no governo Dilma no qual apontavam como sendo fruto de tentativa de 

blindar petistas e aliados. Durante todo o mês os jornais foram uníssonos nas suas 

abordagens, com pequenas diferenças apenas em um destaque maior ou menor dado 

a determinados pontos da cobertura que envolvia o escândalo e os ex-presidentes. 

Com a escalada agressiva sobre os petistas, novas manifestações são 

convocadas por oposicionistas para o dia 13, um domingo, pedindo celeridade no rito 

do impeachment de Dilma e em apoio as ações da Lava Jato. Em mais uma 

articulação da mídia e membros do sistema de justiça, o MP de São Paulo pede a 

prisão de Lula na sexta feira 11, dois dias antes do protesto marcado, com grandes 

chamadas na capa dos periódicos323334. No sábado os três jornais discutiam uma 

possível renúncia de Dilma já projetando Michel Temer no poder, além começar a 

ventilar a possibilidade de Lula assumir algum cargo no governo de Dilma353637. No 

domingo, em ação incomum na atuação da mídia brasileira, os três jornais trazem em 

suas capas o anúncio do protesto a ser realizado naquele dia, como uma espécie de 

 
32 ACERVO GLOBO. O GLOBO. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-
ao-acervo/?navegacaoPorData=201020160311>. Acesso em: 4 abr. 2021. 
33 ACERVO ESTADÃO. O ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20160311-44705-nac-1-pri-a1-not>. Acesso em: 4 
abr. 2021. 
34 ACERVO FOLHA. FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20526&anchor=6017898&origem=busca&origin
URL=>. Acesso em: 4 abr. 2021. 
35 ACERVO GLOBO. O GLOBO. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-
ao-acervo/?navegacaoPorData=201020160312>. Acesso em: 4 abr. 2021. 
36 ACERVO ESTADÃO. O ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20160312-44706-nac-1-pri-a1-not>. Acesso em: 4 
abr. 2021. 
37 ACERVO FOLHA. FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20527&anchor=6017925&origem=busca&origin
URL=>. Acesso em: 4 abr. 2021. 
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convocação ao ato383940. Na segunda feira, com a alcunha de “maior protesto da 

história”, as manchetes realimentam a narrativa de conflito entre heróis e vilões. 

Figura 6 - Capa do Jornal O Globo, dia 14/03/2016 

 

(Imagem retirada da página https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-

acervo/?navegacaoPorData=2010201603) 

 

Com tamanha pressão, Dilma convida Lula a assumir uma pasta em seu 

governo, e ele acaba aceitando o cargo de ministro da Casa Civil no dia 16 de março, 

de onde poderia colaborar para a rearticulação entre o governo federal e legislativo 

como forma de evitar o prosseguimento do impeachment de Dilma, além de lhe 

 
38 ACERVO GLOBO. O GLOBO. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-
ao-acervo/?navegacaoPorData=201020160313>. Acesso em: 4 abr. 2021. 
39 ACERVO ESTADÃO. O ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20160313-44707-nac-1-pri-a1-not>. Acesso em: 4 
abr. 2021. 
40 ACERVO FOLHA. FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20528&anchor=6018146&origem=busca&origin
URL=>. Acesso em: 4 abr. 2021. 
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garantir foro privilegiado e assim escapar do cerco realizado pelos integrantes da 

“República de Curitiba”41. Entretanto, horas após a divulgação da nomeação de Lula 

no Diário Oficial da União, Sérgio Moro decide suspender o sigilo do conteúdo de 

grampos telefônicos realizados pela Lava Jato sobre o ex-presidente, publicizando 

conversas telefônicas entre ele a então presidente Dilma, no qual ela realizara o 

convite para que o ex-presidente aceitasse o cargo de ministro42. Tal ação viria 

acompanhada de uma série de irregularidades apontadas por especialistas43, já que 

por se tratar de conversas com a então presidente, só poderia haver quebra do sigilo 

com autorização do STF, devido ao foro privilegiado de Dilma, podendo afetar até 

mesmo questões relacionadas à segurança nacional por se tratar da presidente do 

país44. Outra arbitrariedade cometida foi o fato de a hora da captação da conversa 

entre Lula e Dilma revelar que ela havia sido gravada após o grampo sobre o ex-

presidente já ter sido suspenso pela operação, demonstrando que a Polícia Federal 

continuara com as escutas mesmo sem autorização judicial para tal. Além disso, a 

retirada do sigilo de parte do conteúdo captado revela também que a operação 

gravava diálogos de Lula com seus advogados, o que não é permitido por lei4546. 

Tal vazamento acirra ainda mais os ânimos políticos, com reações imediatas 

de grupos opositores e manifestantes através de protestos e panelaços em diversas 

cidades do país, impulsionados pelo achincalhamento promovido durante o dia pela 

cobertura midiática sob uma ótica de novo escândalo envolvendo os petistas47. No dia 

 
41 Alcunha dada aos integrantes da força tarefa de Curitiba. 
42 G1. TV GLOBO. “Moro derruba sigilo e divulga grampo de ligação entre Lula e Dilma; 
ouça.” Disponível em: <http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/03/pf-libera-documento-
que-mostra-ligacao-entre-lula-e-dilma.html>. Acesso em: 6 abr. 2021. 
43 CANÁRIO, Pedro; VASCONCELLOS, Marcos de. “Sergio Moro divulgou grampos ilegais de 
autoridades com prerrogativa de foro.” REVISTA CONSULTOR JURÍDICO. 16/03/2016. 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-mar-16/moro-divulgou-grampos-ilegais-
autoridades-prerrogativa-foro>. Acesso em: 6 abr. 2021. 
44 CUCOLO, Eduardo. “Quebra de sigilo de Dilma pôs segurança nacional em risco, diz AGU.” 
FOLHA DE SÃO PAULO. 17/03/2016. Disponível em: 
<https://m.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1751135-quebra-de-sigilo-de-dilma-pos-seguranca-
nacional-em-risco-diz-agu.shtml>. Acesso em: 6 abr. 2021. 
45 VASCONCELLOS, Marcos de; LÉLLIS, Leonardo. “Moro quebra sigilo profissional de 
advogado de Lula e divulga grampos.” REVISTA CONSULTOR JURÍDICO. 16/03/2016. 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-mar-16/moro-quebra-sigilo-advogado-lula-
divulga-grampos>. Acesso em: 6 abr. 2021. 
46 VASCONCELLOS, Marcos de; RODAS, Sérgio. “Todos os 25 advogados de escritório que 
defende Lula foram grampeados.” REVISTA CONSULTOR JURÍDICO. 17/03/2016. 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-mar-17/25-advogados-escritorio-defende-
lula-foram-grampeados>. Acesso em: 6 abr. 2021. 
47 G1. TV GLOBO. “Moro divulga grampo de Lula e Dilma; Planalto fala em Constituição 
violada.” 16/03/2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/moro-
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17 o vazamento toma conta dos jornais Folha, Globo e Estadão, e a narrativa 

abordada é a de tentativa de obstrução da justiça por parte da presidente, com 

argumentações em colunas e artigos de opinião que sugerem novamente a renúncia 

ou impeachment de Dilma, enquanto o apontamento das irregularidades é colocado 

pela cobertura somente como retórica dos envolvidos, como se não houvesse aporte 

de especialistas sobre tal divergência484950. 

 
divulga-grampo-de-lula-e-dilma-planalto-fala-em-constituicao-violada.html>. Acesso em: 6 
abr. 2021. 
48 ACERVO ESTADÃO. O ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20160317-44711-nac-1-pri-a1-not>. Acesso em: 7 
abr. 2021. 
49 ACERVO FOLHA. FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20532&anchor=6018481&origem=busca&origin
URL=>. Acesso em: 7 abr. 2021. 
50 ACERVO GLOBO. O GLOBO. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-
ao-acervo/?navegacaoPorData=201020160317>. Acesso em: 7 abr. 2021. 
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Figura 7 - Capa do Jornal O Estado de S. Paulo, dia 17/03/2016 

 

(Imagem retirada da página https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20160317-44711-nac-1-pri-a1-not) 

 

Nos dias 18 e 19 os jornais continuam a repercutir o caso, apontando um 

isolamento político dos petistas51 e trazendo principalmente consequências judiciais 

da nomeação de Lula52, já que ações foram impetradas pedindo a sua anulação, o 

que acabou se confirmando incialmente por liminares de juízes de primeira instância53 

e posteriormente ratificado pelo ministro do STF Gilmar Mendes, que determinou 

 
51 ACERVO FOLHA. FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20533&anchor=6018558&origem=busca&origin
URL=>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
52 ACERVO GLOBO. O GLOBO. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-
ao-acervo/?navegacaoPorData=201020160318>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
53 ACERVO ESTADÃO. O ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20160318-44712-nac-1-pri-a1-not>. Acesso em: 8 
abr. 2021. 
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ainda que a investigação sobre Lula permanecesse com o então juiz Sérgio Moro54. 

As capas do dia 19 trouxeram ainda a cobertura sobre manifestações ocorridas no 

país inteiro no dia anterior em apoio ao governo Dilma e Lula, ressaltando na chamada 

números que indicariam que elas teriam sido em proporção muito inferior do que o 

protesto pró impeachment ocorrido dias antes555657.  

Nos dias subsequentes, os jornais ainda reverberavam supostas tentativas do 

governo Dilma e de Lula em parar Moro e a Lava Jato5859, e, por outro lado, apontava 

o crescimento do movimento pelo impeachment como algo urgente e inevitável. O 

endosso vinha desde entrevistas como as realizadas pelo Estadão com FHC no qual 

apoiava a retirada de Dilma e com Renan Calheiros, então presidente do Senado, 

alegando não ter como barrar o movimento60, passando por divulgação de pesquisa 

de opinião pela Folha que apontava 68% dos entrevistados apoiando o 

impeachment61, chegando até a contabilidade levantada pelo O Globo que indicaria 

uma possível derrota de Dilma pelo número de parlamentares que ela teria a seu favor 

para conseguir reverter sua retirada do cargo62. 

Por fim, mais dois fatos de extrema relevância tomariam conta das manchetes 

no fim do mês e sacramentaria março de 2016 como vital para o direcionamento da 

crise envolvendo o escândalo Lava Jato e o governo. No dia 22, após deflagrada a 

26ª fase da operação que tinha como alvo a empreiteira Odebrecht, o ex-presidente 

 
54 G1. TV GLOBO. “Gilmar Mendes suspende nomeação de Lula como ministro da Casa 
Civil.” Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/gilmar-mendes-suspende-
nomeacao-de-lula-como-ministro-da-casa-civil.html>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
55 ACERVO GLOBO. O GLOBO. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-
ao-acervo/?navegacaoPorData=201020160319>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
56 ACERVO FOLHA. FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20534&anchor=6018614&origem=busca&origin
URL=>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
57 ACERVO ESTADÃO. O ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20160319-44713-nac-1-pri-a1-not>. Acesso em: 8 
abr. 2021. 
58 ACERVO GLOBO. O GLOBO. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-
ao-acervo/?navegacaoPorData=201020160320>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
59 ACERVO FOLHA. FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20536&anchor=6018829&origem=busca&origin
URL=>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
60 ACERVO ESTADÃO. O ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20160320-44714-nac-1-pri-a1-not>. Acesso em: 8 
abr. 2021. 
61 ACERVO FOLHA. FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20535&anchor=6018789&origem=busca&origin
URL=>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
62 ACERVO GLOBO. O GLOBO. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-
ao-acervo/?navegacaoPorData=201020160322>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
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da empresa Marcelo Odebrecht e todos os executivos presos até então resolvem 

aderir ao programa de delação premiada. Nas capas de O Globo, Estadão e Folha do 

dia 23, as chamadas sobre a operação e o acordo de delação se misturam a outras 

manchetes que traziam a cobertura de pronunciamento feito por Dilma também no dia 

22, mas que tratava de sua defesa contra a pressão pelo impeachment, no qual ela 

denunciara o golpe em curso contra seu governo636465. No dia seguinte, 24, o destaque 

dos jornais ficam por conta das famosas planilhas da Odebrecht apreendidas com um 

dos executivos da empresa contendo nomes de centenas de políticos beneficiados 

pela empreiteira. Além disso, Estadão66 e Globo67 anunciam um novo pedido de 

impeachment contra Dilma por parte da OAB, enquanto Folha68 estampa foto de Lula 

em evento sindical no qual anunciava o pacto pela democracia e legalidade em defesa 

do mandato de Dilma Rousseff. 

O segundo fenômeno no fim do mês que ganha as manchetes é o 

desembarque do PMDB, partido com maior número de congressistas na época, do 

bloco governista, com intensa especulação a respeito do tema até a sua oficial 

efetivação. A relação entre os dois partidos já andava estremecida desde dezembro 

de 2015 com o aceite de Eduardo Cunha do pedido de impeachment de Dilma, e, dias 

após, a emblemática carta do vice Michel Temer na qual reclamava ser um “vice 

figurativo”69. Do dia 25 de março até o dia 30, a crise envolvendo os partidos tomou 

conta da capas do Globo, Folha e Estadão, começando pelo anúncio do diretório 

carioca pemedebista de romper com o governo70, passando pelo acirramento da 

 
63 ACERVO ESTADÃO. O ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20160323-44717-nac-1-pri-a1-not>. Acesso em: 8 
abr. 2021. 
64 ACERVO GLOBO. O GLOBO. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-
ao-acervo/?navegacaoPorData=201020160323>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
65 ACERVO FOLHA. FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20538&anchor=6018964&origem=busca&origin
URL=>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
66 ACERVO ESTADÃO. O ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20160324-44718-nac-1-pri-a1-not>. Acesso em: 8 
abr. 2021. 
67 ACERVO GLOBO. O GLOBO. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-
ao-acervo/?navegacaoPorData=201020160324>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
68 ACERVO FOLHA. FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20539&anchor=6019043&origem=busca&origin
URL=>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
69 G1. GLOBO. “Leia a íntegra da carta enviada pelo vice Michel Temer a Dilma.” Disponível 
em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-pelo-vice-
michel-temer-dilma.html>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
70 ACERVO GLOBO. O GLOBO. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-
ao-acervo/?navegacaoPorData=201020160325>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
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disputa entre Dilma e Temer com articulações de bastidores envolvendo trocas de 

cargos71 e planos futuros contando já com Temer na presidência72, até chegar nas 

capas do dia 29 em que se anunciava de forma oficial o abandono do partido da base 

de Dilma e o apoio aberto pelo impeachment da mesma737475. No dia 30 os jornais 

relatavam uma suposta estratégia de defesa a ser adotada por Dilma para barrar o 

impeachment, com indicações de cargos e verba a parlamentares767778, e, no dia 31, 

já repercutia os primeiros pronunciamentos da comissão aberta para a derrubada da 

presidente, com curioso destaque para as falas de autores do pedido que foi aceito 

por Cunha, citando a Lava-Jato e pedindo para congressistas considerarem os 

escândalos de corrupção noticiados para apoiar o processo, apesar de a peça 

elaborada e entregue para tipificar o crime de responsabilidade de Dilma tratar 

somente de manobra fiscal realizada em 201579. 

 

3.2.3. DADOS SOBRE PERCEPÇÃO DA CORRUPÇÃO 

Como vimos, a pauta da corrupção tornou-se objeto central para o 

direcionamento narrativo da crise instaurada no país. Como forma de analisar o 

impacto dessa circulação discursiva, montamos incialmente dois quadros que 

mostram as séries históricas medidas pelo Ibope/CNI e Datafolha em pesquisas 

periódicas que aferem quais os maiores problemas do país percebidos pela 

 
71 ACERVO FOLHA. FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20540&anchor=6019218&origem=busca&origin
URL=>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
72 ACERVO ESTADÃO. O ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20160327-44721-nac-1-pri-a1-not>. Acesso em: 8 
abr. 2021. 
73 ACERVO GLOBO. O GLOBO. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-
ao-acervo/?navegacaoPorData=201020160329>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
74 ACERVO FOLHA. FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20544&anchor=6019593&origem=busca&origin
URL=>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
75 ACERVO ESTADÃO. O ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20160329-44723-nac-1-pri-a1-not>. Acesso em: 8 
abr. 2021. 
76 ACERVO ESTADÃO. O ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20160330-44724-nac-1-pri-a1-not>. Acesso em: 8 
abr. 2021. 
77 ACERVO GLOBO. O GLOBO. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-
ao-acervo/?navegacaoPorData=201020160330>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
78 ACERVO FOLHA. FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=20545&anchor=6019679&origem=busca&origin
URL=>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
79 ACERVO GLOBO. O GLOBO. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-
ao-acervo/?navegacaoPorData=201020160331>. Acesso em: 8 abr. 2021. 
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população, selecionando a citação da corrupção e ranqueando ela perante as outras 

opções assinaladas. A partir desses quadros e com o adendo de dados do 

Latinobarômetro, podemos aferir de que maneira o assunto ligado a corrupção afetou 

a percepção pública sobre o problema após o surgimento da Lava-Jato, e em especial 

o ano de 2016, onde analisamos mais a fundo a cobertura da mídia durante o mês de 

março, no qual essa abordagem foi bastante incisiva e decisiva para tomada de rumos 

institucionais que aprofundaram a crise brasileira. Coletamos os dados de pesquisa 

com data limite em 2018, ano da eleição presidencial, para formular nossa hipótese 

de construção da narrativa com forma de mobilização política, principalmente com os 

desdobramentos envolvendo o escândalo que culminaram na prisão de Lula e seu 

impedimento para concorrer às eleições. 

 

QUADRO DA SÉRIE HISTÓRICA AVALIAÇÃO DO GOVERNO 

FEDERAL (AGF), DATAFOLHA 

O Instituto Datafolha realiza há mais de 20 anos pesquisas periódicas aferindo 

a opinião pública que dizem respeito a avaliação do Governo Federal (AGF). Uma das 

perguntas presentes no questionário apresentado aos entrevistados é sobre qual seria 

para eles o principal problema do país naquele momento. A partir da exposição dos 

dados percentuais, recortamos aqueles que dizem respeito a corrupção e 

comparamos com as outras opções mencionadas, elaborando um quadro com a série 

histórica dessa resposta e ranqueando ela perante as outras. 

 

TABELA 1 – SÉRIE HISTÓRICA DATAFOLHA 

 Percentual da resposta 
corrupção 

Posição no ranking das 
respostas citadas 

 

    

JUN. 1996 4% 7º  

MAI. 1997 3% 10º  

DEZ. 1997 1% >10º  

DEZ. 1998 1% >10º  

SET. 1999 2% 9º  

DEZ. 1999 3% 8º  

JUN. 2000 3% 8º  

DEZ. 2000 3% 8º  

MAR. 2001 2% 10º  

JUN. 2001 5% 7º  

DEZ. 2001 7% 6º  

FEV. 2002 3% 8º  
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JUL. 2002 1% >10º  

SET. 2002 1% 10º  

DEZ. 2002 2% 10º  

MAR. 2003 2% 8º  

JUN. 2003 1% >10º  

OUT. 2003 1% 9º  

DEZ. 2003 2% 8º  

MAR. 2004 1% 10º  

DEZ. 2004 2% 8º  

MAI. 2005 3% 8º  

DEZ. 2006 6% 6º  

MAR. 2007 3% 8º  

NOV. 2007 7% 5º  

MAR. 2008 5% 6º  

NOV. 2008 3% 9º  

MAR. 2009 4% 8º  

DEZ. 2009 9% 5º  

SET. 2010 4% 7º  

NOV. 2010 6% 5º  

MAR. 2011 3% 8º  

JAN. 2012 7% 5º  

DEZ. 2012 4% 5º  

JUN. 2013 11% 3º  

FEV. 2014 10% 3º  

ABR. 2014 13% 3º  

JUN. 2014 14% 3º  

DEZ. 2014 9% 3º  

FEV. 2015 21% 2º  

ABR. 2015 22% 2º  

JUN. 2015 21% 2º  

NOV. 2015 34% 1º  

MAR. 2016 37% 1º  

JUL. 2016 32% 1º  

DEZ. 2016 16% 2º  

JUN. 2017 22% 1º  

SET. 2017 18% 2º  

NOV. 2017 15% 3º  

ABR. 2018 21% 1º  

JUN. 2018 18% 1º  

SET. 2018 14% 3º  

DEZ. 2018 16% 3º  

(Fonte: “Considerando as áreas que são de responsabilidade do governo federal, na sua opinião qual é o 

principal problema do país hoje?”. Dados retirados das pesquisas “Avaliação do presidente Michel Temer 

PO813867 - 14 e 15/07/2016” e “Expectativa do presidente Jair Bolsonaro PO813983 -18 e 19/12/2018”, 

disponíveis em: http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/index.shtml) 

 

http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/index.shtml
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QUADRO DA SÉRIE HISTÓRICA RETRATOS DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA, IBOPE/CNI 

Desde 2010 a Confederação Nacional da Industria (CNI), em conjunto com o 

Ibope, lança anualmente um especial chamado Retratos da Sociedade Brasileira 

(RSB), onde através de pesquisa de opinião procura apreender diferentes temáticas 

em circularidade no país. A partir da edição de número 16 lançada oficialmente em 

fevereiro de 2014, o projeto apresentou uma nova proposta sistematizando uma coleta 

de dados mais abrangente, onde aferem quais foram os principais problemas do ano 

que passou para os entrevistados e as prioridades que eles acreditam que deveriam 

estar na agenda governamental para o ano posterior. Para nosso recorte de pesquisa 

selecionamos apenas os dados ligados ao problemas mais citados para o ano que 

passou, descartando aqueles referentes às expectativas para o ano posterior. Dentro 

desse recorte, aferimos os números ligados a citações sobre a corrupção como maior 

problema e o seu ranqueamento, que já vem apontado pelas pesquisas. Outro 

apontamento a ser feito é a variação metodológica dos questionários entre uma 

pesquisa e outra. Em alguns anos a referência foi de opções pré-selecionadas e o 

tabelamento das respostas indicadas como “extremamente graves” em cada uma das 

alternativas, em outros anos foi dada uma lista onde poderia ser citado 2 ou 3 

problemas presentes nela. 

 

TABELA 2 - SÉRIE HISTÓRICA CNI/IBOPE 

 Percentual da resposta 
corrupção 

Posição no ranking das respostas 
citadas 

2012 58% 4º 

2013 27% 5º 

2014 62% 3º 

2015 65% 1º 

2016 32% 2º 

2017 55% 2º 

2018 40% 3º 

 * O agregado das respostas 
por pesquisa pode ser 
diferente de 100% pois 

poderia citar mais de um 
problema 

 

(Dados retirados da pesquisa “Retratos da Sociedade Brasileira” (RSB), IBOPE/CNI, edições 16, 22, 28, 36, 41 e 

47, disponíveis em: http://www.portaldaindustria.com.br/cni/estatisticas/retratos-da-sociedade-brasileira/) 
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DATAFOLHA 

Na série histórica exibida com dados do “AGF” - Datafolha, a corrupção passa 

a figurar entre os três principais problemas a partir de junho de 2013, justamente no 

período das grandes jornadas que tomaram conta do país em protesto contra a classe 

política. Foi também a primeira vez que o número de citações da corrupção pelos 

entrevistados ultrapassou os 10%. A partir dessa data até o recorte que fizemos (final 

de 2018), a percepção da corrupção permaneceu no alto escalão dos problemas 

apontados, oscilando sempre entre as três primeiras colocações e constantemente 

acima dos 10%.  

Entre o final de 2015 e meados de 2016 foi o período em que as pesquisas 

realizadas pelo Datafolha captaram os maiores índices desse apontamento da 

corrupção como grande questão nacional, assumindo o posto de problema mais citado 

pelos entrevistados e ultrapassando a margem de 30%, sendo março de 2016 

justamente o pico dessas citações com 37%, mais que o dobro do segundo problema 

mais citado que foi a área da saúde. Desde o início da série histórica do Datafolha em 

junho de 1996, apenas desemprego, violência e saúde haviam ocupado essa posição 

de maior problema do país citado nas entrevistas. Mesmo que em menor 

porcentagem, ela ainda voltaria a figurar no topo da lista de preocupações do brasileiro 

em mais dois momentos: junho de 2017, período do escândalo da JBS, e entre abril e 

junho de 2018, logo após a prisão de Lula. 

 

IBOPE 

Pelos dados apresentados na série histórica do RSB – Ibope/CNI, é possível 

verificar a alavancada da percepção da corrupção como um dos maiores problemas 

do país a partir de 2014, se aproximando dos números ligados a outras três questões 

que desde o começo de medição do Instituto tem alto número de citações que são a 

saúde, violência e drogas. 2015 foi o único ano dentro do nosso recorte no qual a 

corrupção atinge de forma isolada a primeira colocação da lista de problemas dos 

entrevistados pelo Ibope, sendo também o ano em que a percepção da corrupção 

como maior problema do país é constatado pelos três Institutos de pesquisa em que 

coletamos dados. Entretanto, nos anos subsequentes ela permaneceu entre os mais 

citados, ficando em segundo lugar em 2016, perdendo apenas para a questão do 
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desemprego e empatando tecnicamente pela margem de erro com a própria pauta do 

desemprego em 2017, ficando apenas 1% abaixo. 

Já em 2018, os entrevistados pelo Ibope apontaram a corrupção como terceiro 

maior problema, tendo menos citações que desemprego e saúde. Mas, em 

levantamentos feitos pelo instituto visando as eleições presidenciais daquele ano, a 

pauta da corrupção figurou como protagonista. Em pesquisa na qual foi aferido a 

expectativa com relação as eleições, 44% dos entrevistados se diziam pessimistas, 

23% nem otimista nem pessimista, 20% otimista e 13% não sabiam ou não 

responderam, sendo que entre os pessimistas, maioria dos entrevistados, o principal 

motivo citado em respostas espontâneas era a corrupção com 30%, superando os que 

disseram não confiar mais no governo/candidatos com 19% e os que apontaram a 

falta de opção entre os pré-candidatos com 16%, que foram o segundo e terceiro mais 

citados. Em um outro levantamento, mensurando as intenções de voto sobre as 

eleições presidenciais, constatou-se que a opção por votar em branco ou anular o voto 

liderava todos os cenários de pesquisa, estimulados ou espontâneo. Entre os que 

declararam essa intenção de voto, o principal motivo apontado era o de que todos os 

candidatos são corruptos (29%), sendo citado quase três vezes mais do que o 

segundo da lista (11%). 

 

LATINOBARÔMETRO 

Em pesquisa do Instituto Latinobarômetro realizada em 2015 em 18 países da 

América Latina, o Brasil era único onde a corrupção ocupava o primeiro lugar na lista 

de preocupações dos entrevistados. O relatório aponta para o fato de que até então, 

em 20 anos de aferição do Instituto, a percepção da corrupção nunca tinha estado 

com tamanha margem percentual no país (22%), superando os 20% aferidos em 

2005, quando havia estourado o escândalo do Mensalão. Ele retrata também a 

superação da corrupção em relação a saúde, que ocupava seguidamente o posto de 

maior problema citado pelos entrevistados desde 2005. Chama atenção ainda a 

percepção de transparência dos entrevistados em relação ao governo, onde 84% 

indicavam haver pouca ou nenhuma transparência, o maior índice entre os países 

latino-americanos cobertos pela pesquisa. 

No levantamento de 2016, a corrupção perdurava entre os maiores problemas 

citados pelos entrevistados brasileiros, empatado tecnicamente pela margem de erro 
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em primeiro lugar com a saúde, citados por 20% e 21% respectivamente. O Instituto 

trouxe no relatório uma comparação histórica, atentando para o fato de que em 2010 

apenas 3% dos entrevistados brasileiros citaram a corrupção como maior problema 

nacional, demonstrando a subida gradual dessa percepção pelos brasileiros. Em 2017 

a corrupção disparou isolada como o maior problema do país na visão dos 

entrevistados, chegando a 31% e batendo novo recorde do índice desse Instituto com 

relação ao apontamento da corrupção. Relevante também a segunda questão mais 

citada, com 23%, que foi a situação política, estando acima de pautas históricas como 

a saúde, o desemprego e a segurança. 

Já na pesquisa feita pelo instituto em 2018, apesar da queda dos números 

percentuais que indicavam a corrupção como um grande contratempo nacional, 

atingindo 16%, ela ainda figurava entre os mais citados, perdendo apenas para a 

saúde que concentrou 21% das citações. O relatório de 2018 também trouxe dados 

indicando que para 62% dos entrevistados brasileiros o presidente do país e seus 

funcionários estariam envolvidos em atos de corrupção, e, ainda, mais da metade 

acreditava que todos ou quase todos os parlamentares e vereadores também estariam 

envolvidos nesse tipo de transgressão. 

 

3.3. (REINTERPRETAÇÃO) 

A partir da exposição do quadro social vivenciado no país pela crise 

institucional, com enquadramentos da imprensa que ditavam a narrativa imposta 

sobre os desdobramentos, procuraremos realizar a “reinterpretação” dessa cobertura 

jornalística, ou seja, tal como sugere Thompson, iremos analisar os sentidos 

mobilizados dessas construções simbólicas para além de suas aparências, trazendo 

à luz os aspectos ideológicos e ocultos que fazem parte da engrenagem discursiva 

dos meios de comunicação. 

 

3.3.1. MOBILIZAÇÃO POLÍTICA, “RULE OF LAW” E VAZA JATO 

Os dados coletados pelos institutos de pesquisa de opinião demonstram que o 

agendamento da corrupção ecoou na sociedade e a mobilizou politicamente, havendo 

grande aumento na percepção sobre tal problema e tornando-o um dos mais citados 

nos períodos em que a cobertura sobre esses fenômenos foram abordados de forma 

mais contundente. O início de 2016, onde analisamos mais a fundo o mês de março 
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e, posteriormente, o ano da eleição presidencial, foram os períodos em que essa 

preocupação esteve mais em voga, e, como vimos na pesquisa relacionada a 

expectativa de tais eleições, parece ter sido pauta de suma importância para decisão 

de voto e mesmo para um aparente desânimo e desconfiança perante a classe 

política. 

A imprensa tem papel importante em denunciar transgressões de natureza 

política, informando a população sobre fatos ocorridos em circunstâncias nos quais 

sem a cobertura midiática seria difícil ter conhecimento a respeito. Com uma maior 

cobrança por respostas ao problema, o agendamento incide também nas instituições, 

que frente a pressão pela circularidade discursiva da questão, agem para poder 

conformar tais demandas. Entretanto, frente aos dados expostos por nossa pesquisa 

referentes aos prosseguimentos da Lava-Jato e a cobertura jornalística ligada ao 

escândalo, em especial no mês de março pelos jornais Folha, Estadão e O Globo, o 

que podemos observar foi uma atuação política praticada em conjunto por agentes de 

mídia e justiça no período. Em uma articulação que procurava alocar os ex-

presidentes Lula e Dilma no centro da crise brasileira, ações deflagradas como a 

condução coercitiva de Lula um dia após vazamento de informações sobre delação 

de Delcídio que citava ele e Dilma, o pedido de prisão feito pelo MP dois dias antes 

de protesto marcado contra o governo petista, o vazamento da conversa telefônica e 

suas ilegalidades envolvidas, entre outras ações já descritas, insuflaram cada vez 

mais o já conturbado momento político e expuseram como tais agentes procuraram 

utilizar a pauta da corrupção tentando ligar esse grupo político a ela para corroer sua 

imagem e impedi-lo de permanecer no poder. 

Sob a égide do “rule of law”, órgãos de imprensa e agentes de justiça 

interferiram de forma contundente no campo político brasileiro a partir dos ataques 

realizados, fomentando a criação do movimento chamado antipetismo, promovendo o 

isolamento de Dilma e consumando o golpe sobre ela, levando ainda Lula para a 

prisão e o impedindo de concorrer às eleições presidenciais no momento em que 

liderava as pesquisas de intenção de voto. A empreitada da Lava Jato sobre o campo 

político passa também por campanhas como a midiática “10 medidas contra a 

corrupção” do Ministério Público Federal80, no próprio abandono da carreira de 

 
80 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Disponível em: <http://dezmedidas.mpf.mp.br/>. Acesso 
em: 10 abr. 2021. 
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magistrado por Sergio Moro para assumir o Ministério da Justiça do governo 

Bolsonaro e na declaração de Deltan Dallagnol onde avaliava se candidatar ao senado 

além de sugerir a necessidade do MPF “lançar um candidato por estado”81. 

Tal declaração do procurador veio à tona no bojo do surgimento do escândalo 

Vaza Jato, que estourou em 2019 após hackers conseguirem adentrar contas do 

aplicativo Telegram de agentes da Lava Jato, capturando diálogos realizados entre 

eles e enviando para o jornal The Intercept. Revelando relações escusas entre 

agentes de justiça, manobras midiáticas em torno da operação e expondo diversas 

questões que apontam desvios éticos, legais e de finalidade, o especial produzido 

pelo jornal divulgou até o momento 33 partes com conteúdo das conversas82, além de 

outras divulgadas por outros meios de comunicação que firmaram parceria com o 

jornal. Dentre tais revelações destaca-se a atuação do então juiz Sérgio Moro como 

uma espécie de auxiliar dos promotores de acusação, coordenando estratégias de 

ação, corrigindo possíveis falhas e cobrando desdobramentos de fases da operação83, 

além de comentários rebatendo a defesa de Lula no qual ele chamara de “showzinho” 

e impulsionando divulgação de nota oficial na imprensa a esse respeito84. O ex-juiz 

teria orientado também policiais federais, chegando até mesmo ordenar busca e 

apreensão na casa de suspeitos mesmo sem pedido do Ministério Público, além de 

planejar como os policiais deveriam agir na ação que mirava Lula no episódio da 

condução coercitiva, indicando sobre quais materiais eles deveriam procurar, entre 

outros conselhos85. 

Informações obtidas pelo vazamento também dão conta de provas ilícitas 

usadas por procuradores no curso da investigação através de um contato informal 

com autoridades estrangeiras, recebendo dados por fora dos meios legais que 

acabariam sendo usados posteriormente para prisões preventivas e pressionar por 

 
81 THE INTERCEPT. Série “As mensagens secretas da Lava Jato”. Parte 19. Disponível em: 
<https://theintercept.com/2019/09/03/deltan-senado-candidato/>. Acesso em: 10 abr. 2021. 
82 THE INTERCEPT. Série “As mensagens secretas da Lava Jato”. Disponível em: 
<https://theintercept.com/series/mensagens-lava-jato/>. Acesso em: 10 abr. 2021. 
83 THE INTERCEPT. Série “As mensagens secretas da Lava Jato”. Parte 4. Disponível em: 
<https://theintercept.com/2019/06/09/chat-moro-deltan-telegram-lava-jato/>. Acesso em: 10 
abr. 2021. 
84 THE INTERCEPT. Série “As mensagens secretas da Lava Jato”. Parte 6. Disponível em: 
<https://theintercept.com/2019/06/14/sergio-moro-enquanto-julgava-lula-sugeriu-a-lava-jato-
emitir-uma-nota-oficial-contra-a-defesa-eles-acataram-e-pautaram-a-imprensa/>. Acesso em: 
10 abr. 2021. 
85 THE INTERCEPT. Série “As mensagens secretas da Lava Jato”. Parte 22. Disponível em: 
<https://theintercept.com/2019/10/19/sergio-moro-policia-federal-lava-jato/>. Acesso em: 10 
abr. 2021. 
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acordos de delação, como por exemplo o acesso a planilha de propina da Odebrecht 

através de autoridades suíças um ano antes do acordo entre a empresa e a Lava 

Jato86. Dizendo estar calculando os riscos da ilegalidade, Deltan ainda pressionara 

esses aliados estrangeiros para rastrear uma lista de prioridades que continha nomes 

de familiares de Lula87. A Vaza Jato trouxe à luz ainda uma cooperação entre Deltan 

e seu grupo com agentes do FBI por fora dos meios legais, escondendo a visita desses 

americanos ao território nacional do governo federal88, compartilhando informações 

com eles e inclusive recebendo ajuda na operação que envolvia o triplex do Guarujá89. 

Curiosamente, esse mesmo grupo que se arvorou de provas ilícitas e vazamentos 

ilegais de informações sigilosas sob o argumento de que “autoridades públicas estão 

sujeitas a críticas e tem uma esfera de privacidade menor do que o cidadão que não 

é pessoa pública”, agora contestam a Vaza Jato justamente sob o argumento de que 

tais dados foram adquiridos de maneira ilícita através da captura de tais informações 

por hackers90. 

Outros diálogos revelados mostram o direcionamento dado a operação para 

atingir alvos específicos enquanto outros ficavam à sombra, como a sugestão de Moro 

para interromper investigações sobre o FHC91 e tratativas diferenciadas com relação 

a delações, como a recusa em aceitar a delação de Eduardo Cunha que havia citado 

 
86 UOL. Especial “Vazamentos da Lava Jato”. “Lava Jato usou provas ilegais do exterior para 
prender futuros delatores”. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2019/09/27/lava-jato-usou-provas-ilegais-do-exterior-para-prender-futuros-
delatores.htm>. Acesso em: 11 abr. 2021. 
87 IDEM. 
88 AGÊNCIA PÚBLICA. Especial “Vaza Jato”. “Como a Lava Jato escondeu do governo 
federal visita do FBI e procuradores americanos”. Disponível em: 
<https://apublica.org/2020/03/como-a-lava-jato-escondeu-do-governo-federal-visita-do-fbi-e-
procuradores-americanos/>. Acesso em: 11 abr. 2021. 
89 AGÊNCIA PÚBLICA. Especial “Vaza Jato”. “Mensagens indicam parceria com FBI na 
operação que mirou tríplex do Guarujá”. Disponível em: 
<https://apublica.org/2021/02/mensagens-indicam-parceria-com-fbi-na-operacao-que-mirou-
triplex-do-guaruja/>. Acesso em: 11 abr. 2021. 
90 GREENWALD, Glenn; DEMORI, Leandro; POUGY, Victor. “Antes de serem alvos de 
vazamentos, Deltan e Lava Jato celebravam direito de jornalistas publicarem informações 
vazadas ilegalmente”. THE INTERCEPT. Disponível em: 
<https://theintercept.com/2019/06/22/antes-de-serem-alvos-de-vazamentos-deltan-e-lava-jato-
celebravam-direito-de-jornalistas-publicarem-informacoes-vazadas-ilegalmente/>. Acesso em: 
11 abr. 2021. 
91 THE INTERCEPT. Série “As mensagens secretas da Lava Jato”. Parte 7. Disponível em: 
<https://theintercept.com/2019/06/18/lava-jato-fingiu-investigar-fhc-apenas-para-criar-
percepcao-publica-de-imparcialidade-mas-moro-repreendeu-melindra-alguem-cujo-apoio-e-
importante/>. Acesso em: 10 abr. 2021. 
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120 políticos92 e outra envolvendo o empresário José Antunes Sobrinho que atingiria 

em cheio Michel Temer dias antes do afastamento de Dilma, podendo mudar o rumo 

do impeachment93, sendo que, três anos depois, a força tarefa aceitaria esse mesmo 

acordo que ocasionou a prisão preventiva de Temer. O ataque personificado pela 

operação ao ex-presidente Lula e seus aliados foi posto a mostra desde a coletiva na 

qual Deltan apresentou o famoso powerpoint com o nome do ex-presidente no centro 

da tela, indicando ser o grande chefe do esquema94. As revelações da Vaza Jato 

demonstraram ainda outras atuações e comentários que direcionavam essa ofensiva, 

como os insultos debochando e ironizando a morte de familiares de Lula95 e os 

diálogos entre procuradores no qual tentaram impedir entrevista do ex-presidente para 

a imprensa com o argumento de que “poderia eleger o Haddad e trazer o PT de volta 

ao poder”96. Vieram à tona também as informações de que Moro contrariou o padrão 

até então seguido pela Lava Jato ao vazar o grampo realizado que continha a 

conversa telefônica entre ele e Dilma 97, e que, para além disso, manteve sob sigilo 

outras conversas capturadas por esse mesmo grampo que enfraqueceria sua 

argumentação de que Lula havia aceitado o cargo de ministro para obter foro 

privilegiado e fugir da justiça, já que nesses diálogos não divulgados ele teria dito a 

diversos interlocutores que estava cético em aceitar o convite de Dilma, e que sua ida 

se daria somente para ajudar na rearticulação da base aliada do governo98. Os 

 
92 FOLHA DE S. PAULO. “Em delação frustrada, Cunha citou 120 políticos e arrecadação 
milionária”. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/12/em-delacao-
frustrada-cunha-citou-120-politicos-e-arrecadacao-milionaria.shtml>. Acesso em: 11 abr. 
2021. 
93 EL PAÍS. Especial “Vaza Jato”. “Às vésperas do afastamento de Dilma, Lava Jato rejeitou 
delação que prenderia Temer em 2019”. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/30/economia/1569857428_539313.html>. Acesso 
em: 10 abr. 2021. 
94 BENITES, Afonso. “Lava Jato faz denúncia ousada e acusa Lula de ser chefe da 
“propinocracia””. EL PAÍS. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/14/politica/1473885781_336741.html>. Acesso em: 
11 abr. 2021. 
95 UOL. Especial “Vazamentos da Lava Jato”. “Procuradores da Lava Jato ironizam morte de 
Marisa Letícia e luto de Lula”. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2019/08/27/lava-jato-morte-marisa-leticia-lula.htm>. Acesso em: 10 abr. 2021. 
96 THE INTERCEPT. Série “As mensagens secretas da Lava Jato”. Parte 2. Disponível em: 
<https://theintercept.com/2019/06/09/procuradores-tramaram-impedir-entrevista-lula/>. 
Acesso em: 10 abr. 2021. 
97 FOLHA DE S. PAULO. “Moro contrariou padrão da Lava Jato ao divulgar grampo de Lula, 
indicam mensagens”. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/11/moro-
contrariou-padrao-da-lava-jato-ao-divulgar-grampo-de-lula-indicam-mensagens.shtml>. 
Acesso em: 11 abr. 2021. 
98 FOLHA DE S. PAULO. “Conversas de Lula mantidas sob sigilo pela Lava Jato enfraquecem 
tese de Moro”. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/09/conversas-de-
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procuradores ainda dialogaram sobre não decretar a prisão de Lula naquele momento, 

para, em suas palavras, não o tornar um “mártir vivo” 99, já que a divulgação telefônica 

fora alvo de críticas. 

Sobre os vazamentos da Lava Jato para a mídia, conversas obtidas 

demonstraram seu uso de maneira seletiva como estratégia para intimidar suspeitos 

e pressionar por delações100. Os diálogos também revelam a preocupação da força 

tarefa em impactar a opinião pública através de uma “guerra midiática”, com 

procuradores tendo jornalistas como aliados, corroborando para esses terem privilegio 

na obtenção de informação. Tais conversas mostram que Deltan informava 

previamente alguns jornalistas sobre ações a serem deflagradas pela operação e que 

Moro chegou a segurar divulgação de chave numérica que dava acesso a conteúdos 

para que os procuradores pudessem enviar primeiro a esses repórteres próximos a 

eles. Além disso, ações como as liberações para consulta pública na internet, criação 

de site para aglutinar informações sobre a operação e publicação de notas, e de 

entrevistas coletivas sobre fases da operações apontavam essa preocupação com a 

opinião pública101. Em específico, os diálogos demonstraram uma relação próxima de 

procuradores e o site O Antagonista, e que, dentre as diversas dobradinhas entre eles, 

constaram sugestões de investigação sobre uma nora de Lula, e em contrapartida, 

um pedido de procuradores para o site minar a escolha de presidente do Branco do 

Brasil com notas proferindo ataques a Ivan Monteiro, então cotado para o cargo102. A 

Vaza Jato revela ainda relações muito próximas de procuradores ao grupo Globo, se 

empenhando para que a empresa de comunicação apoiasse a proposta das “10 

medidas da corrupção”, e em troca privilegiasse a emissora segurando informações 

para entregá-los em primeira mão. As conversas do Telegram demonstram que Deltan 

 
lula-mantidas-sob-sigilo-pela-lava-jato-enfraquecem-tese-de-moro.shtml>. Acesso em: 11 abr. 
2021. 
99 UOL. Especial “Vazamentos da Lava Jato”. “Após grampos, Lava Jato descartou prisão 
para não tornar Lula 'mártir vivo'”. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2021/02/06/lula-martir-lava-jato.htm>. Acesso em: 11 abr. 2021. 
100 THE INTERCEPT. Série “As mensagens secretas da Lava Jato”. Parte 18. Disponível em: 
<https://theintercept.com/2019/08/29/lava-jato-vazamentos-imprensa/>. Acesso em: 10 abr. 
2021. 
101 BALTHAZAR, Ricardo. “Mensagens vazadas da Lava Jato indicam favorecimento a 
jornalistas aliados”. FOLHA DE S. PAULO. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/12/mensagens-vazadas-da-lava-jato-
indicam-favorecimento-a-jornalistas-aliados.shtml>. Acesso em: 11 abr. 2021. 
102 THE INTERCEPT. Série “As mensagens secretas da Lava Jato”. Parte 23. Disponível em: 
<https://theintercept.com/2020/01/20/lava-jato-antagonista-deltan-parceria/>. Acesso em: 10 
abr. 2021. 



52 
 

se reuniu com um diretor do grupo de comunicação e firmou um contato muito próximo 

com jornalistas da casa, compartilhando informações, sugestões e indicando pautas 

a serem veiculadas que pudessem favorecer a Lava Jato103. Glenn Greenwald, 

jornalista e proprietário do Intercept que teve acesso integral aos vazamentos, alegou 

em entrevista que o Jornal Nacional da Rede Globo atuou “quase que como um 

parceiro de Moro e da Lava-Jato”104. 

Perante toda a reviravolta trazida pelo escândalo Vaza Jato, o STF aprovou 

pela suspeição de Moro e decidiu em ação recente que o ex-juiz foi parcial no 

julgamento de Lula, anulando as condenações sobre o ex-presidente, além de levar o 

processo para Brasília com a alegação de que a comarca de Curitiba não teria 

jurisprudência para julgar o caso105. Relevante também o pronunciamento de Gilmar 

Mendes durante as diligências dessa decisão, pois ele, que em 2016 havia anulado a 

indicação de Lula para o cargo de ministro do governo Dilma e ordenado o retorno do 

processo para as mãos de Moro, agora argumentava sobre o “hediondo espetáculo” 

da condução coercitiva do ex-presidente106, acusava a Lava Jato de ser “o maior 

escândalo judicial da nossa história”107, de terem agido em conluio com a mídia, com 

Moro gerenciando provas e articulando o noticiário contra Lula108, e afirmara que o 

“lavajatismo é pai e mãe do bolsonarismo”109. 

 

 
103 THE INTERCEPT. Série “As mensagens secretas da Lava Jato”. Parte 30. Disponível em: 
<https://theintercept.com/2021/02/09/namoro-lava-jato-rede-globo/>. Acesso em: 10 abr. 2021. 
104 UOL. Especial “Vazamentos da Lava Jato”. “Glenn: Jornal Nacional atuava quase como 
parceiro de Moro e da Lava Jato”. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2019/08/29/glenn-diz-que-jornal-nacional-atuava-como-parceiro-da-lava-jato.htm>. 
Acesso em: 11 abr. 2021. 
105 BBC. “Após reviravolta, STF decide que Moro foi parcial contra Lula”. Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56503901>. Acesso em: 12 abr. 2021. 
106 PORTAL TERRA. “Gilmar: Condução coercitiva de Lula foi hediondo espetáculo”. 
Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/lava-jato/gilmar-conducao-
coercitiva-de-lula-foi-hediondo-
espetaculo,2633be51de0b6bce6fdd69704ac1d034ugsljj5d.html>. Acesso em: 12 abr. 2021. 
107 PODER 360. “Gilmar Mendes diz que Lava Jato é o “maior escândalo judicial da história””. 
Disponível em: <https://www.poder360.com.br/justica/gilmar-mendes-diz-que-lava-jato-e-o-
maior-escandalo-judicial-da-historia/>. Acesso em: 12 abr. 2021. 
108 ESTADO DE MINAS. “Gilmar Mendes sobre Moro: 'Ninguém pode se achar o ó do 
borogodó'”. Disponível em: 
<https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2021/03/09/interna_politica,1244850/gilmar-
mendes-sobre-moro-ninguem-pode-se-achar-o-o-do-borogodo.shtml>. Acesso em: 12 abr. 
2021. 
109 UOL. “Gilmar Mendes diz que o lavajatismo é pai e mãe do bolsonarismo”. Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/02/12/gilmar-mendes-diz-que-o-
lavajatismo-e-pai-e-mae-do-bolsonarismo.htm>. Acesso em: 12 abr. 2021. 
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3.3.2 IMPRENSA COMERCIAL, NEOLIBERALISMO E REGULAÇÃO 

DA MÍDIA 

Pelo estudo em tela apresentado, é necessário apontar certas características 

da mídia comercial, modelo dominante no Brasil, que a leva a posicionamentos como 

os relatados. Apesar da função de “cão de guarda” exercida pela imprensa e sua 

posição como arena pública de deliberação discursiva, há um aspecto dúbio da 

notícia, já que, se constituindo como empresa, os meios de comunicação  a concebem 

como produto, guiados por uma lógica industrial e comercial que transforma a 

informação em um bem simbólico de mercadoria, incorporando interesses 

econômicos e ideológicos particulares que se revertem em posicionamentos situados 

na cobertura da política (THOMPSON 2011; MIGUEL, 2001). Alocados em uma 

competição de mercado, as empresas jornalísticas discursam sobre uma suposta 

objetividade e neutralidade, procurando ofertar um produto que possa ser convincente 

ao consumidor, que é em suma a base de sua sustentação financeira. Mas, tendo o 

lucro como um dos objetivos da produção da informação, ela acaba por favorecer 

perspectivas que contemplem demandas de grupos de maior poder aquisitivo, 

permitindo somente uma chamada “controvérsia legítima” (HALLIN apud MIGUEL 

2004) pela produção de um tipo de pluralidade que age pela conformação e pelo 

consenso, selecionando quais atores políticos e posições ideológicas podem ou não 

adentrar sua circularidade discursiva e distribuindo de forma desigual o poder 

simbólico entre essas diferentes posições. Assim, suplantam a própria ideia de que a 

mera concorrência mercantil daria conta de regular desvios que possam vir a ser 

cometidos, pois, reafirmando as assimetrias entres públicos “fortes” e “fracos”, 

mitigam demandas de grupos historicamente excluídos e divergentes do pensamento 

dominante, demonstrando a impossibilidade de uma referida universalização 

acolhedora de perspectivas diversas, levando ao questionamento de tais normas 

valorativas da atividade midiática (MIGUEL, 2001; MIGUEL, 2004; MIGUEL e BIROLI, 

2010). 

Portanto, enxergando a construção de escândalos midiáticos pela ótica de um 

bem simbólico que incorpora interesses particulares e situados, com o prolongamento 

de sua circulação até o exaurimento do ganho de capital econômico, social e político 

sobre eles, podemos perceber nuances que perpassam por esse tipo de narrativa 

sobre os casos de corrupção e consequências provenientes dela. O aprendizado 
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cognitivo dos receptores de mídia é fomentado pela maneira como a notícia é 

construída, e uma abordagem superficial, genérica e enviesada, contribui para o 

aumento de desconfiança sobre o campo político, podendo resultar em possíveis 

efeitos na própria adesão à democracia e ocasionando uma quebra de confiança por 

parte da população no papel de certas instituições, diminuindo o interesse pela política 

e por uma participação mais efetiva. Para além disso, com a deterioração da imagem 

do Estado como sendo incapaz de atender as demandas societárias, a mídia propaga 

uma validação da esfera privada como alternativa, seja pela ausência de crítica ao 

mercado, pela sugestão de reformas estruturais de cunho neoliberal ou mesmo de 

projetos como o VAE (Vamos Ativar o Empreendedorismo) do grupo Globo110, 

sugerindo ser esse o espaço legítimo para que a sociedade possa galgar suas 

reinvindicações. 

No caso do Escândalo da Lava-Jato, sua alocação no centro de uma crise 

estrutural transformou o ambiente político brasileiro, corroborando para o 

esvaziamento do capital simbólico de grupos que estavam a frente do poder e também 

de empresas públicas que se viram envolvidas no escândalo, numa reviravolta que 

mudou diretrizes do Estado e redesenhou preferências ideológicas, exercendo 

influência direta na destituição de um governo progressista e contribuindo para a 

ascensão de uma extrema direita que há muito estava adormecida no país. A 

cobrança dos grupos midiáticos através de editoriais e notícias reiteradas que 

indicavam uma “necessidade” por reformas estruturais de matriz neoliberal após o 

impeachment de Dilma, entre elas a PEC do teto de gastos111112113, as reformas 

 
110 VAE. ORGANIZAÇÕES GLOBO. Disponível em: <https://vae.g1.globo.com/especial-
publicitario/>. Acesso em: 25 nov. 2020. 
111EDITORIAL O GLOBO. “Teto dos gastos é fundamental para ajuste”. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/opiniao/teto-dos-gastos-fundamental-para-ajuste-20242388>. 
Acesso em: 4 dez. 2020. 
112 EDITORIAL FOLHA DE SÃO PAULO. “Teto necessário”. Disponível em: 
<https://m.folha.uol.com.br/opiniao/2016/12/1837317-teto-necessario.shtml>. Acesso em: 4 
dez. 2020. 
113 EDITORIAL ESTADÃO. “Muito mais que um teto”. Disponível em: 
<https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,muito-mais-que-um-teto,10000079775>. 
Acesso em: 4 dez. 2020. 
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administrativa114115116, trabalhista117118119 e previdenciária120121122, também retrata 

como o agendamento da Lava-Jato atuou como ferramenta discursiva para 

deslegitimar o Estado e transferir para o mercado o protagonismo da organização 

societária. 

Moraes (2017) e Miguel (2002) apontam um esforço dos grupos midiáticos para 

preservar o status-quo, rechaçando qualquer reinvindicação de democracia mais 

participativa, esvaziando proposições nesse sentido com rotulações que vão de 

autoritarismo a populismo, mitigando uma maior autonomia da população e 

fomentando tal afastamento dessas instancias de poder. Assim, o discurso sobre a 

corrupção parece atuar não somente para cobrir uma função de vigilância por parte 

da imprensa, mas também para assegurar interesses de uma elite burocrática e 

financeira que dominam o campo das deliberações políticas, no qual os próprios 

donos de mídia fazem parte. Mesmo que haja cobrança por uma cobertura mais 

equilibrada por parte dos consumidores de informação ou uma pressão por maior 

autonomia por parte de jornalistas, os interesses econômicos e de classe continuam 

perpassando os critérios de noticiabilidade da empresa, constituindo uma contínua 
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tensão entre interesses privados dos donos de mídia e as prerrogativas de “guardiões” 

do interesse público inerentes ao jornalismo. 

Dessa maneira, uma forma de poder diminuir essas vicissitudes passaria pela 

pluralização efetiva dos meios de comunicação, regulamentando o campo e 

combatendo o monopólio dos atuais conglomerados privados, fomentando novas 

formas de inserção que pudessem oferecer outras perspectivas e não somente a 

mercadológica como norte. O aspecto arbitrário e denunciatório da política que o 

modelo dominante tem poderia assim ser atenuado e reestruturado, o que não 

significa mitigar o papel de vigilância pela imprensa, mas, uma abordagem mais 

cuidadosa e equilibrada ao tratar temáticas de maior relevância e profundidade, 

poderia corroborar para melhor entendimento das relações políticas, ampliando um 

aprendizado cognitivo e desocultando os diversos interesses que perpassam a 

produção da notícia.  

Os atuais donos de mídia rechaçam de imediato qualquer tentativa de 

regulamentação que se apresenta e possa ameaçar o reinado dessas empresas. Uma 

retórica muito utilizada é a de que o Estado estaria promovendo censura e atacando 

a liberdade de expressão ao estabelecerem parâmetros de regulação. Propostas 

como a “Ley de Medios” na Argentina, e outras realizadas na América Latina foram 

duramente atacadas por editoriais de jornais brasileiros, acusando os países latino-

americanos de autoritarismo (MORAES, 2017). Se valendo do fato de que esses 

países saíram de recentes regimes ditatoriais, trazer o discurso de uma possível 

censura reativa o fantasma autoritário vivenciado por essas populações, mas mesmo 

que possa haver um risco de uma proposta de regulação mal desenhada favorecer 

discursos corporativos em prol de governos, isso não significa que o mercado de mídia 

não deva se submeter a regulamentações e princípios que tenham como orientação 

o direito social à comunicação (MORAES, 2017). Conceber um sistema de mídia que 

contemple também grupos minoritários, seria conceber direitos sociais, fazendo usos 

educativos dele e possibilitando um controle social direto da população sobre o que é 

produzido e veiculado (MORAES, 2017; MIGUEL, 2004). Miguel (2004) ressalta que 

é de interesse do pensamento conservador manter o controle sobre os fluxos 

informativos pelas mãos de poucos empresários, já que assim mitigam interesses 

divergentes e propiciam uma estabilidade política pelos consensos produzidos. 

Recorrendo ao “sistema perito” de Giddens, onde as pessoas consomem a 
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informação, mas sem possibilidade de compreensão do seu funcionamento, ele 

discorre sobre a necessidade de informar os cidadãos os interesses que correm por 

trás da produção informativa, indicando os projetos em disputa, seus apoiadores e os 

fins nos quais essas informações servem. O autor esboça um quadro de proposições 

com diferentes modelos de mídia a partir de circunstâncias sociais específicas (liberal 

pluralista, leninista, esfera pública e democracia radical), indicando suas 

peculiaridades que concernem aos aspectos de conteúdo da mídia, os provedores de 

informação, os objetivos, os mecanismos e as formas de financiamento. 

A partir desse entendimento coloca-se a necessidade de estabelecer um 

“pluralismo regulado”, tal como proposto por Thompson (2011), e que é indicado pelo 

próprio Miguel (2004) e por Moraes (2017), apesar de esse último não usar o termo 

em específico, mas que também argumenta uma solução que passa por criar 

ferramentas capazes de dar acesso amplo aos meios de comunicação em direção a 

uma democracia participativa. Através de modelos que preferencialmente separem os 

processos de produção e transmissão e respeitem critérios regulamentadores, 

trazendo uma divisão equitativa em três frentes, pelo estado, pelo mercado e pela 

sociedade, o ambiente jornalístico contaria com diversas formas de financiamento e 

mecanismos de controle, com participação de todos os estamentos sociais, sem se 

submeter a um poder concentrado, com uma atuação ativa da população na 

manutenção dos sistemas.  
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4. CONCLUSÃO 

 

No presente trabalho procuramos delinear a centralidade dos meios de 

comunicação no que tange a construção e circulação das formas simbólicas, 

demonstrando como o agendamento de escândalos de corrupção como o da Lava-

Jato pode alterar a percepção da população sobre determinados temas, trazendo 

como pano de fundo disputas ideológicas e a tentativa de afirmação do neoliberalismo 

como pensamento hegemônico. Para tal empreendimento, demonstramos a formação 

de oligarquias que dominam o campo midiático no Brasil e as caracterizações 

específicas do tipo de jornalismo estabelecido no país, que tem como uma de suas 

principais atribuições ser guardião do interesse público, vigiando e confrontando 

possíveis desmandos de agentes políticos e do Estado de maneira geral. Apontamos 

como tem se desenvolvido esse papel logrado as instancias midiáticas, que, apesar 

de se configurar como porta voz da sociedade, carrega consigo interesses 

particulares. Nesse emaranhado do jogo de interesses e dos papeis cabíveis ao 

jornalismo, procuramos identificar a estrutura constitutiva da cobertura política, 

discorrendo sobre o agendamento de pautas e estratégias discursivas que permeiam 

a construção das notícias, enfatizando os escândalos de corrupção e suas nuances, 

além do processo de recepção das formas simbólicas veiculadas. 

No estudo de caso demonstrado, expomos a maneira semelhante como alguns 

dos principais jornais do país (Globo, Folha e Estadão) se portaram diante do 

Escândalo Lava Jato e do conturbado momento político, que, atuando em conjunto 

com agentes de justiça, direcionaram a narrativa da crise vivida no país, corroborando 

para sua personificação com acusações sobre Lula, Dilma e PT, e com o consequente 

esvaziamento do capital simbólico desse grupo político que até então estava a frente 

do poder. Também trouxemos dados referentes a percepção da corrupção durante 

esse momento de maior circularidade da pauta, apontando a efetividade do 

agendamento. Após discorrer sobre esses processos, procuramos “reinterpretar” o 

caso em tela sob a lógica da ideologia e do poder, apresentando a maneira como o 

“rule of law” tem sido implementado no Brasil com a parceria de mídia e órgãos de 

justiça, desocultando tais ligações com as informações advindas do escândalo Vaza 

Jato. 
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Foi possível observar durante a coleta de informações e dados para o 

desenvolvimento da pesquisa, um apontamento praticamente uníssono referente ao 

campo da comunicação do Brasil, que é a sua urgente regulamentação e 

transformação. Seu aspecto oligárquico e excludente traz diversas consequências 

para o aprimoramento da democracia brasileira, sendo necessário definir melhor os 

parâmetros de concessão pública de radiodifusão e televisão, fazendo valer leis e 

regramentos que já existem a respeito do tema. Para além disso, mesmo se tratando 

de outras formas de mídia, que são de fato privadas, os aspectos tecnológicos e 

referentes a recursos são de difícil acesso, mitigando a possibilidade de uma maior 

ampliação do escopo informativo e contribuindo para a formação de consensos 

estabelecidos de pensamento hegemônico. É preciso uma atuação mais incisiva do 

Estado nesse sentido, provendo ferramentas que possam contribuir para a criação de 

novas formas interativas que deem conta de atender a pluralidade da sociedade. 

Outras objeções para o aprimoramento do trabalho jornalístico também devem 

ser apontadas, pois apesar de termos um vasto escopo teórico refletindo sobre sua 

atuação e posição privilegiada, com grande capacidade de influir nos campos social, 

político e econômico, os ritos jornalísticos que carregam como tipo ideal para a 

realização do seu trabalho parecem não serem suficientes para dar conta de outras 

nuances referentes à interação mediada, pois como pôde ser visto no trabalho, uma 

tendência à homogeneização dos construtos simbólicos podem prejudicar o 

entendimento de questões fundamentais que perpassam os processos políticos e 

fenômenos que acometem a sociedade. Também é necessário cautela quando o que 

se está em jogo é a imagem pública de sujeitos e grupos, especialmente àqueles que 

concorrem a cargos públicos, pois o apetite por furos de reportagem, denúncias e 

divulgações sensacionalistas não podem estar acima dos direitos do outrem, e mesmo 

que posteriormente se façam reparações como direito de resposta, processos judiciais 

e retratações públicas, tais instrumentos, em muitos casos, parecem ser insuficientes 

perante os danos causados, que por vezes podem ser irreversíveis. No estudo 

demonstrado, o ataque massivo derrubou o governo Dilma, colocou Lula na prisão e 

o retirou da disputa presidencial, interferindo diretamente no processo democrático do 

país e aprofundando a crise institucional. 

A partir desse quadro salientamos ainda diversas frentes para o qual a pesquisa 

possa dar continuidade e ser aprimorada, pelo aspecto jurídico das questões trazidas, 
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por um maior aprofundamento das características das democracias contemporâneas 

e os mecanismos de accountability, ou mesmo por uma abordagem sistematizada da 

análise do discurso e de enquadramentos jornalísticos. 
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