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Introdução 

Por meio deste trabalho, que tem como título Eleições presidenciais de 2010 segundo 

a revista Veja, procura-se analisar a cobertura jornalística da revista Veja durante o período da 

eleição presidencial de 2010. Entre os objetivos, teve-se o de identificar como foi feita a 

abordagem da revista com relação às candidaturas, especialmente as de José Serra, do Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB), e de Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores 

(PT). Buscou-se, portanto, analisar o posicionamento ideológico do veículo e os recursos de 

linguagem utilizados pelos redatores da revista para influenciar a decisão dos leitores. 

No livro Jornalismo de revista, Marília Scalzo explica o verdadeiro intuito da 

publicação de revistas. “A publicação de revista surgiu com a missão de destinar-se a públicos 

específicos e aprofundar os assuntos – mais que os jornais, menos que os livros”1. O 

jornalismo de revista é responsável por uma análise mais detalhada dos fatos e informações, 

devido ao maior tempo de produção. Assim, as revistas podem apurar melhor um determinado 

assunto e apresentá-lo com um teor mais opinativo.  

A Veja é uma revista de circulação nacional, publicada pela Editora Abril. O veículo 

aborda os mais variados temas, como política, economia, religião, cultura, tecnologia, 

comportamento entre outros.  Lançada em 1968, nos moldes da norte-americana Time, Veja 

lutou com dificuldade por sete anos contra os prejuízos e a censura do governo militar. As 

vendas começaram a melhorar quando a revista passou a ser vendida por assinatura, em 1971. 

Hoje, as assinaturas correspondem a 80% da venda de cerca de 1.200.000 exemplares 

semanais, além de ser a revista de maior circulação no Brasil. 

Partindo do objeto de estudo, foram pesquisadas as matérias que fizeram cobertura das 

canditaduras à presidência em 2010. Foram estudadas as edições publicadas a partir da 

segunda quinzena do mês de abril até a que antecedeu o segundo turno da eleição, em 

novembro de 2010. De modo a atingir os objetivos, foram analisados os seguintes gêneros 

jornalísticos: artigos de opinião, editoriais, notícias, reportagens e crônicas.  

Acredita-se que o estudo do referido tema contribui significativamente para a área de 

Comunicação Social, especialmente para o Jornalismo, por expor a ideologia política 

veiculada pela revista Veja em um ano de eleições presidenciais. 

Segundo Marília Scalzo: 

 
[...] o bom jornalismo é sempre tecnicamente bem feito – e o jornalismo 

tecnicamente bem feito tende a ser um jornalismo necessariamente ético. Para 

                                                
1 SCALZO, Marília. Jornalismo de revista. São Paulo: Contexto, 2006, p.19 
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garantir ao leitor que informações veiculadas sejam objetivas e independentes de 
interesses comerciais, governamentais, partidários, religiosos. [...] 2. 

 

O jornalista tem por obrigação apurar informações, mas não julgá-las. Essa 

característica atribui uma característica que não é peculiar ao jornalismo informativo, a da 

presença demasiada de opinião. 

Dessa forma, por meio deste trabalho, buscou responder se uma revista de circulação 

nacional deu tratamento diferenciado às candidaturas de José Serra e Dilma Rousseff.  

 

1. Objetivos 

Neste trabalho teve-se por objetivo avaliar como foi feita a distribuição do espaço 

jornalístico na revista Veja entre os candidatos José Serra, do Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB), e Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT). Além disso, visou-

se analisar a linguagem utilizada nos textos publicados na revista, tendo por base o estudo dos 

elementos significantes e de seus correspondentes significados.  

 
Para que seja cumprida a função social da linguagem no processo de 

comunicação, há necessidade de que as palavras tenham um significado, ou seja, 
que cada palavra represente um conceito. Essa combinação de conceito e palavra é 
chamada de signo. O signo linguístico une um elemento concreto, material, 
perceptível (um som ou letras impressas) chamado significante 3.  

 

As candidaturas de Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB) foram amplamente 

divulgadas ao longo dos 31 exemplares da revista estudados, com informações relevantes para 

a escolha de quem seria o próximo a governar o país. Mas informações desnecessárias ao 

eleitor/leitor também ganharam espaço nas páginas da publicação. O jornalismo de revista 

tem a função de analisar mais apuradamente os fatos, conforme explica Vilas Boas4. 

 
A revista semanal preenche os vazios informativos deixados pelas 

coberturas de jornais, rádio e televisão. Além de visualmente mais sofisticado, 
outro fator a diferencia sobremaneira do jornal: o texto. Com mais tempo para 
extrapolação analítica do texto, as revistas podem produzir textos mais criativos, 
utilizando recursos estilísticos geralmente incompatíveis com a velocidade do 
jornalismo diário. A reportagem interpretativa é o forte. 
 

Só pode haver conhecimento suficiente para discernir sobre a relevância ou não de 

determinado assunto quando ele é estudado detalhadamente. Por esse motivo, nesta pesquisa, 
                                                
2 Ibidem., p.79 
3 BRANDÃO, Helena. Introdução á análise do discurso. Campinas: Unicamp, 1991, p.8 
4 VILAS BOAS, Sérgio. O estilo magazine: o texto em revista. São Paulo, Summus, 1996, p.9.  
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buscou-se entender a responsabilidade e o papel das revistas informativas por meio da 

comparação das definições teóricas com a prática. 

 

2. Metodologia  

Na elaboração deste trabalho foram utilizados dois tipos de pesquisa: pesquisa 

bibliográfica e descritiva, de forma a obter resultados mais precisos e eficazes. A primeira, 

consiste na coleta das 31 edições da revista Veja analisadas, e na consulta de livros 

relacionados ao tema. Já a pesquisa descritiva, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem 

manipulá-los.  

Foram realizados levantamentos bibliográficos relacionados à área de Análise de 

Discurso (AD), por meio dos quais se buscou definir os principais conceitos teóricos que 

deram sustentação à análise proposta, conforme apresentados mais abaixo. Além disso, 

elaborou-se todo o trabalho de abordagem do corpus, por meio da leitura atenta de todas as 

reportagens publicadas pela Veja sobre os candidatos Serra e Dilma no período eleitoral de 21 

de abril de 2010 a 10 de novembro de 2010, em um total de 31 edições. Para facilitar a 

análise, foram criadas planilhas por meio das quais foi possível elaborar a delimitação do 

objeto de estudo. Dada a extensão do material a ser analisado, optou-se por aplicar os métodos 

da AD nos títulos, subtítulos, destaques e legendas das reportagens.  

Após a análise das planilhas, cada edição foi analisada separadamente, estudando texto 

por texto e identificando qual o posicionamento de Veja sobre os assuntos discutidos. As 

análises individuais de cada edição encontram-se no apêndice deste relatório. 

Com o auxílio dos procedimentos teóricos preconizados pela Análise de Discurso, foi 

observado como a Veja criou, por meio dos textos publicados, significados e sentidos 

diferentes para o mesmo acontecimento. Também foram descritas as imagens inseridas em 

cada reportagem, buscando relacioná-las com o sentido do texto. 

O discurso tem a habilidade de apresentar determinado fato de modo a expor 

determinada opinião, de acordo com interesses específicos dos enunciadores. Segundo 

Brandão, a utilização desse método ocorre conforme buscamos as relações entre a linguagem 

e a ideologia. “O sistema de significação da realidade, a linguagem, é um distanciamento 

entre a coisa representada e o signo que a representa”5. É através desta distância entre a 

“coisa” e sua representação por um signo que reside o ideológico. 

                                                
5 BRANDÃO, Helena. Introdução á análise do discurso. Campinas: Unicamp, 1991, p.8 
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A Análise do Discurso visa à compreensão de como um objeto simbólico produz 

sentidos, como ele está investido de significância. Essa compreensão implica explicitar como 

o texto organiza os gestos de interpretação que relacionam sujeito e sentido, produzindo assim 

novas práticas de leitura. Orlandi 6 explica que “nos estudos discursivos, não se separam 

forma e conteúdo e procura-se compreender a língua não só como uma estrutura mas 

sobretudo como acontecimento”. 

 

3. Resultados / discussão  

Observou-se que a revista Veja tende a se posicionar negativamente com relação ao 

Partido dos Trabalhadores (PT), aproveitando todas as oportunidades para expor erros e falhas 

do partido, da candidata e de seus aliados. A publicação desfavorece Dilma Rousseff, com 

textos opinativos negativos com relação a suas atitudes, projetos, campanha e passado 

político. Foram apresentados ao leitor 104 gêneros textuais de conteúdo negativo à 

candidatura de Dilma ou contra o PT, sendo divididos entre capas, editorias, artigos de 

opinião, notas e reportagens, contra apenas 6 textos de teor contrário a Serra. 

 

3.1 Discurso 

O discurso não é um conjunto de textos, mas sim uma prática. Por meio da AD, não se 

analisa apenas o produto do discurso, mas também os processos de sua produção. E, para isso, 

é necessário entender as leis, regras e atos de linguagem que o formam.  

As leis que regem a comunicação verbal devem ser adaptadas a cada gênero de 

discurso. O domínio dessas leis e gêneros são essenciais para nossa competência 

comunicativa, que é a nossa capacidade de produzir e interpretar textos adequados a diversas 

situações. 

As palavras mudam de sentido segundo as posições daqueles que as empregam. Elas 

tiram seu sentido dessas posições, isto é, em relação às formações ideológicas nas quais essas 

posições se inscrevem.7  

Porém, dominar a competência comunicativa não é suficiente para empreender uma 

atividade verbal. Para se produzir e interpretar enunciados é necessário ter uma competência 

                                                
6 ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 4.ed., Campinas: Pontes, 2002, 
p. 19 
7 ORLANDI, Eni Pulcinelli. Discurso e leitura. São Paulo: Cortez; Campinas: Editora da Universidade Estadual 
de Campinas, 1993, p. 58 
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linguística, que é o domínio da língua que está sendo utilizada. Além de ser preciso ter um 

determinado conhecimento sobre o mundo, chamado competência enciclopédica. 

 

3.2 Tipologia 

Toda vez que um texto é escrito, ele é enquadrado em uma categoria (discurso 

polêmico, didático, informativo etc.), e o analista do discurso não pode ignorar em qual delas 

o texto se enquadra. Porém, deve-se ter em mente que a classificação de um discurso em 

categorias é sempre bastante flexível, sendo impossível determinar fronteiras entre elas. 

As tipologias comunicacionais são apresentadas como funções de linguagem ou 

funções sociais. A tipologia das funções de linguagem (emotiva, fática, metalinguística, 

poética, conativa) é uma das mais importantes da comunicação, uma vez que os discursos são 

classificados conforme a sua função predominante. 

As funções sociais são aquelas que seriam necessárias para a sociedade, como a 

função de contato, a função religiosa, entre outras. Essas funções são comuns a vários gêneros 

do discurso. 

 

3.3 Gêneros 

Os gêneros de discurso são mobilizados quando determinadas condições sócio-

históricas estão presentes.  Em toda a sociedade é possível encontrar diversas categorias de 

discurso. Uma sociedade pode ser categorizada pelos gêneros do discurso que ela torna 

possível e que a tornam possível.  

Costuma-se empregar o termo gênero de discurso para os dispositivos de 

comunicação sócio-historicamente definidos: os fatos diversos, o editorial, a consulta médica, 

o interrogatório policial, relatórios universitários etc.8 

Os gêneros do discurso possuem temporalidade, que implica vários eixos. 

Periodicidade: um curso, um telejornal, uma missa.  

Encadeamento: certos gêneros podem ter durações distintas. Um jornal diário tem 

uma duração menor do que um artigo publicado nesse mesmo jornal.  

Continuidade: varia de acordo com o número de interrupções que o leitor faz. Como 

acontece com a leitura de um livro.  

Validade: é determinada até o próximo exemplar sair, em caso de jornais e revistas. Já 

textos religiosos e leis, por exemplos, têm um tempo indefinido. 

                                                
8 MAINGUENEAU, Dominique. Os termos-chave da análise do discurso. Belo Horizonte: UFMG, 1998. p.73 



 7 

 

3.4 Meio e discurso 

Alguns discursos são publicados em meios específicos. Artigos religiosos costumam 

ser publicados em panfletos de missa, já os artigos médicos saem em publicações voltadas 

para a área da medicina. 

Os discursos também são divididos entre oral e escrito. Os orais possuem uma 

instabilidade, já que podem ser alterados a qualquer momento, diferentemente dos escritos, 

que são estáveis e permanecem por muito mais tempo. Porém, hoje, com a possibilidade de 

gravarmos o que é dito, o oral tornou-se tão estável quanto o escrito.  

Quando distinguimos “oral” e “escrito” estamos também separando os enunciados 

dependentes dos independentes do ambiente não-verbal. Os enunciados dependentes são 

dirigidos a um co-enunciador presente no mesmo ambiente que o enunciador. Já os 

independentes são arquitetados em função do lugar onde se encontrará o destinatário. 

Maingueneau9 explica que, para que o discurso seja compreendido como tal, deve ser 

construído segundo determinadas leis. Para construir uma interpretação, o destinatário deve 

crer que o produtor do enunciado entenda que o enunciado é sério, e que foi produzido com a 

intenção de comunicar algo que diz respeito àqueles a quem é dirigido. Evidentemente que a 

característica de que o enunciado seja sério não está no enunciado, mas é uma condição para 

uma interpretação correta. 

As leis do discurso são regras que desempenham um papel importante no processo de 

compreensão dos enunciados, já que eles transmitem conteúdos implícitos, que são aqueles 

que não estão expostos no enunciado.  

Existem conflitos de significado que se evidenciam no confronto entre a enunciação e 

o contexto, exigindo que as leis do discurso deem conta de garantir o sentido do enunciado. 

São os chamados sentidos implícitos, conhecidos como subentendido e pressuposto. O 

subentendido depende do contexto da comunicação e opõe-se ao pressuposto, que vem 

inscrito no enunciado. 

 

 

 

 

 

                                                
9 MAINGUENEAU, Dominique. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez, 2002., pp.. 31-37 
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3.5 As principais leis 

 

3.5.1 A lei da pertinência 

A lei da pertinência estipula que uma enunciação deve ser adequada ao contexto e 

interessar ao destinatário, fornecendo-lhe informações que modifiquem uma situação.  

 

3.5.2 A lei da sinceridade 

A lei da sinceridade diz respeito ao engajamento do enunciador no ato de fala que 

realiza. Cada ato (afirmar, ordenar, desejar, prometer) implica um determinado número de 

condições, e o enunciador deve garantir a verdade do que diz.  A lei da sinceridade não será 

respeitada se o enunciador enuncia um desejo que não quer ver realizado, ou afirmar algo que 

sabe que é falso.  

 

3.5.3 A lei da informatividade 

A lei da informatividade ocorre sobre o conteúdo dos enunciados e estipula que não se 

deve falar para não dizer nada. Os enunciados devem fornecer informações novas ao leitor. 

 

3.5.4 A lei da exaustividade 

Referentemente a lei da exaustividade, diz-se que o enunciador não deve dar a 

informação máxima logo no título. Porém, a lei também exige que o enunciador não esconda 

nenhuma informação importante, mas que também não peque em excesso de informação. 

 

3.5.5 As leis da modalidade 

As leis da modalidade indicam clareza na pronúncia, na escolha das palavras, na 

complexidade das frases e, principalmente, na procura das palavras mais diretas. Essas 

normas são relativas aos gêneros de discurso, já que não existe uma norma única de clareza. 

 

3.6 Discurso, enunciado, texto 

Maingueneau10 explica as diferentes formas em que um discurso pode se manifestar. 

Nas ciências da linguagem, o termo “discurso” emprega-se tanto no singular, como no plural, 

conforme se refira ao uso verbal em geral ou a situações específicas. O termo discurso é 

muito utilizado por indicar a maneira peculiar que cada usuário da língua tem de modificar a 

                                                
10 MAINGUENEAU, Dominique. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez, 2002, pp.. 51-56 
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linguagem. O termos discurso remete também, implicitamente, ao modo de apreensão do 

sentido, de acordo com algumas características, como: 

 

3.6.1 Discurso: organização estabelecida além da frase 

O discurso se manifesta além do que está escrito. Não basta apenas ler, é preciso 

compreender o real significado da frase. 

 

3.6.2 Discurso orientado 

O discurso não é “orientado” apenas por assumir a perspectiva do locutor, mas porque 

se desenvolve no tempo de maneira linear. O discurso é construído para uma finalidade, a fim 

de dirigir-se a algum lugar. Porém, ele pode mudar sua direção inicial, assim como também 

pode a retomá-la a qualquer momento, tudo isso sendo monitorado pela fala do locutor.  

 

3.6.3 Discurso como ação 

A fala é uma ação sobre o outro, e não apenas uma representação sobre o mundo.  

Toda enunciação constitui um ato que quer alterar uma situação. Esses atos elementares 

costumam integrar um gênero, com vistas a mobilizar um grupo determinado de destinatários. 

 

3.6.4 Discurso contextualizado 

O discurso não intervém em um contexto, como se o contexto fosse apenas o pano de 

fundo: não existe discurso se não for contextualizado. Não se pode impor um sentido a um 

enunciado fora do contexto apresentado. O mesmo enunciado apresentado em lugares 

diferentes ganha sentidos diferentes. O discurso contribui para definição do contexto, podendo 

assim ser modificação na enunciação. 

 

3.6.5 Discurso assumido por um sujeito 

O discurso só é considerado discurso quando se remete a um sujeito como fonte de 

referências pessoais, temporais, espaciais, e ao mesmo tempo indica a atitude que esse sujeito 

toma em relação ao que é dito, indicando que é responsável pelo o que diz.  

 

 3.6.6 Discurso regido por normas 

Cada ato de linguagem gera normais particulares. No caso de uma pergunta, o locutor 

pode ignorar a resposta, ou demonstrar que essa resposta apresente algum interesse a ele. Mas, 

nenhum ato de enunciação pode ser efetuado sem ser justificado. 
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3.7 Cena englobante 

Cena englobante corresponde ao tipo de discurso. Devemos ser capazes de identificar 

o gênero das informações que recebemos ao longo do dia. Quando conseguimos identificar 

qual é o tipo de discurso presente, descobrimos qual é a cena englobante na qual precisamos 

estar situados para interpretarmos.  

 

3.8 Enunciação 

Maingueneau11 explica enunciação como o funcionamento da língua por ato individual 

de utilização, ou seja, a enunciação é o resultado da fala ou da escrita. Só compreendemos o 

que o indivíduo quer dizer quando entendemos o seu real sentido. Para isso, precisamos 

perceber quais os valores que as palavras agregam. 

 

3.9 Significante e significado 

Ao estudar a língua como instituição social, dividimos o signo em significante e 

significado. Apesar de serem termos opostos, eles estão ligados pela combinação que gera o 

signo. 

Nascimento12 explica a relação entre o significado e o significante: “a linguística 

estabelece entre os significantes e os significados a propor-se ao sempre novo ato de 

desbravamento dos significantes, esses mesmos significantes que são os produtos de 

significados.”  

O homem dispõe de um excedente de significação, que é necessário para que o 

significante, que está disponível no texto, e o significado, que está subentendido, mantenham 

uma relação complementar para o exercício do pensamento simbólico.  

 

3.10 Enunciado e contexto 

Maingueneau13 explica o enunciado como a marca verbal do acontecimento que é a 

enunciação. É considerado um equivalente de texto, ou seja, a sequencia verbal relacionada 

com a mesma intenção do enunciador. 

Cada enunciado é portador de um sentido estável, anunciado pelo locutor. Esse sentido 

terá de ser decifrado por um receptor que disponha do mesmo código, da mesma linguagem. 
                                                
11 MAINGUENEAU, Dominique. Termos-chave da análise do discurso. .Belo Horizonte: UFMG, 1998. p.52 
12 NASCIMENTO, Patrícia Ceolin. Jornalismo em revistas no Brasil: um estudo das construções discursivas 
em Veja e Manchete. São Paulo: Annablume, 2002, p.12 
13 MAINGUENEAU, Dominique. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez, 2002, pp.. 15-23 
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Nessa concepção, a compreensão da atividade linguística depende de um conhecimento do 

léxico, que permite a compreensão correta do que é dito. 

Compreender o enunciado não é somente entender a gramática, é mobilizar diversos 

saberes, relacionar hipóteses, contextos, raciocínios. É saber construir um contexto que não é 

preestabelecido e estável. A ideia de uma enunciação que esteja fora do contexto do texto é 

insustentável.  Fora do contexto não podemos dizer qual é o real sentido do enunciado.  

 

3.11 Sujeito 

O sujeito sempre se divide em pelo menos dois. Sendo assim, é possível rastrear vozes 

de outrem no discurso de quem está falando. No discurso de um enunciador, podemos 

encontrar vozes de outros sujeitos. Isso acontece devido à influência que recebemos durante a 

formação do nosso ser.  

Ao ler um texto sobre política, como são os textos analisados, podemos encontrar não 

apenas a opinião do autor, ou da revista, mas as opiniões que o locutor foi construindo através 

do tempo, com informações que foram conseguidas através de leituras, palestras e de 

situações que vivenciou.  

 

4. Análise 

Para entender um texto, é necessário interpretar não só o que está escrito, mas também 

o que não está, ou seja, os pressupostos e subentendidos. Além disso, é preciso compreender 

os motivos da escolha de determinado vocabulário. A escolha de uma palavra implica deixar 

de fora muitas outras. O fato de cada uma ter um significado semelhante, mas não idêntico, 

faz com que o texto seja único. Esse tipo de relação da palavra utilizada com o conteúdo do 

texto expõe uma determinada ideologia. 

Por meio deste trabalho, buscou-se compreender o processo de construção dos 

sentidos nos gêneros analisados. Para tanto, iniciaram-se as análises pelas capas, estudando as 

chamadas, linhas finas e ilustrações. No interior, estudaram-se editoriais, reportagens, notas e 

artigos. Para exemplificar o corpus da AD, as edições de 15 de setembro e 20 de outubro 

foram descritas (a análise dessas duas edições e das demais encontram-se na integra no 

apêndice no final deste relatório). 

“Exclusivo – o polvo no poder”, com o seguinte destaque: “Empresário conta como 

obteve contratos de 84 milhões de reais no governo graças à intermediação do filho de 

Erenice Guerra, ministra-chefe da Casa Civil, que foi o braço direito de Dilma Rousseff”. 

Essa era a chamada de capa da revista Veja na semana de 15 de setembro de 2010. Desenhos 
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de tentáculos segurando vários maços de dinheiro, com cinco pontas, formam uma estrela, 

símbolo do PT.  Os tentáculos do polvo simbolizam mãos, segurando os 84 milhões de reais 

em contratos.  

No editorial “Sobre a cabeça de Lula”, Veja revela que o filho de Erenice Guerra, 

Israel Guerra, comandava um escritório de lobby em Brasília, onde fazia negócios com 

representantes do governo. No texto, afirma-se que existiam provas de que Erenice, pessoa de 

confiança de Dilma, era responsável pelos negócios do filho com órgãos públicos, pois ela 

indicava a empresa do filho a pessoas do poder.  

Na reportagem “O polvo no poder”, a publicação continua apresentando o esquema de 

contratos milionários que Erenice Guerra, junto com o filho, Israel Guerra, comandavam.  O 

texto informa que Erenice chegou ao poder “pelos bons serviços prestados ao partido”. 

Segundo Veja, o Brasil ouviu falar de Erenice a primeira vez quando um dossiê relatando os 

gastos de Ruth Cardoso, primeira dama no governo Fernando Henrique Cardoso, foi criado. A 

revista expõe que Israel Guerra tinha uma empresa de consultoria, que oferecia serviços a 

interessados a trabalhar com o governo. A reportagem recorda que Veja ouviu clientes do 

esquema dos lobistas que participaram do governo, teve acesso a e-mails, contratos, notas 

fiscais e comprovantes bancários. Além disso, localizou um empresário que participou do 

esquema e comprovou que ele existia. 

No editorial e na reportagem “Sobre a cabeça de Lula”, Veja utilizou para construir o 

discurso a lei da exaustividade, para dar destaque aos dossiês e contratos milionários 

envolvendo Erenice e Israel Guerra. 

 Na reportagem “Os ratos da receita”, Veja mostrou que o sistema de segurança da 

Receita Federal é cheio de falhas. Segundo a revista, por causa das falhas contínuas, os 

funcionários das unidades de Mauá e Santo André violaram o sigilo fiscal de pessoas ligadas 

ao PSDB. É o que se revela no trecho “Entre as vítimas estavam a filha de José Serra, 

Verônica Serra, e o marido dela, Alexandre Bourgeois. No total 2.950 pessoas foram 

vasculhadas”. Veja teve acesso aos documentos falsificados apresentados à Receita Federal. 

Esses davam acesso a informações pessoais e sigilosas entregues ao órgão, que revelaram o 

esquema montado para esconder as violações da quebra de sigilo fiscal. 

A revista deixa pressuposto que qualquer pessoa poderia ter acesso a informações de 

terceiros com um sistema carente de segurança, que não checa informações e a veracidade de 

documentos. A palavra “rato” é utilizada para representar os funcionários que violaram o 

sigilo fiscal A metáfora, de conhecimento público, representa a sujeira, e a capacidade de se 
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apropriar do que é dos outros. No caso, a revista utiliza a linguagem figurada para qualificar 

os responsáveis pela quebra do sigilo fiscal e pela falsificação de documentos. 

Para ilustrar a reportagem, Veja “brinca” com a imagem da fachada do Ministério da 

Justiça. Na ilustração, a lateral do edifício tem a forma de um queijo suíço. A imagem é 

acompanhada da expressão “a segurança do Ministério da Justiça está mais esburacada que 

um queijo suíço”. Ao utilizar a expressão e a imagem do queijo, Veja deixa subentendido, na 

comparação, que os funcionários da Receita Federal são os ratos, e que o Ministério da Justiça 

não tem segurança eficiente para capturá-los. 

O articulista J.R. Guzzo, em “Para onde vamos”, fala sobre o comportamento da 

Receita Federal com relação ao episódio de violação do sigilo dos contribuintes, que ficou 

marcado como um “desastre” para o serviço público, apontando como responsável o ex-

presidente Lula. No discurso de Guzzo, nota-se a utilização da lei da pertinência. Isso ocorre 

no momento em que ele diz que o presidente “pode” responder quando um funcionário age de 

forma irregular, afirmando que o governo foi omisso e, ao mesmo tempo, cobrando respostas. 

Em AD, a lei da pertinência estipula que a enunciação se adeque ao contexto e seja 

interessante ao destinatário, fornecendo-lhe informações que modifiquem uma situação. O 

que se nota no trecho em destaque é que Veja cobra atitudes do governo com relação ao 

comportamento dos funcionários públicos. A utilização do verbo “poder” indica o fato de que 

o governo tem esse “poder” e não o utiliza. 

Já na edição de 20 de outubro de 2010, a revista Veja publicou na capa a chamada “O 

poder de Aécio”, com a linha fina “Político das viradas eleitorais impossíveis, o neto de 

Tancredo Neves pode ser um fator decisivo na campanha à presidência”. Na imagem, Aécio 

está abrindo o paletó, onde é possível vê-lo com uma camiseta amarela e, no meio da 

camiseta, o botão verde, com a inscrição “confirma” da urna eletrônica. Trata-se de uma clara 

referência ao jornalista Clark Kent, personagem de histórias em quadrinhos e do cinema, no 

momento clássico em que ele arranca o paletó e se transforma em Super-Homem. Veja deixa 

subentendido na capa que é para o leitor confirmar seu voto, escolhendo Aécio, que 

obviamente representava José Serra, como seu candidato à presidência. 

No editorial “A vitória do segundo turno”, a revista lembrou que os eleitores levaram a 

disputa presidencial para o segundo turno, dizendo que esse turno seria “um dos mais 

extraordinários produzidos pela democracia brasileira”. Segundo a publicação, 

independentemente de quem ganhasse, os brasileiros estariam ganhando com a saída de cena 

do “messianismo” do presidente Lula, uma alusão à forma de atuar do ex-presidente, que 

ameaçava “transformar a atividade política no Brasil em um exercício vão de culto à 
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personalidade”. O texto afirma ainda que os brasileiros, ao não elegerem Dilma no primeiro 

turno, disseram que ninguém é dono do Brasil. Veja deixa subentendido, ao publicar sua 

opinião sobre Lula, que não aprovou os dois mandatos do presidente Lula, e, assim como o 

povo, não deseja que sua sucessora assuma o cargo. 

Lauro Jardim, na nota “Para emocionar”, na seção Panorama Radar, mostrou como 

Lula tinha voltado com força total às propagandas de TV da candidata Dilma, para 

“emocionar” o eleitor, a fim de ganhar votos para Dilma.  

Na reportagem “Aécio move a montanha”, Veja mostrou o apoio que Aécio Neves deu 

a José Serra, já que Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, e que, desde 

1989, com o começo das eleições diretas, foi ele o candidato que teve mais votos em Minas. 

A revista informou que Aécio nunca recebeu menos de 70% de votos na região, e pretendia 

“transferir” 6,3 milhões de votos a José Serra.  A revista entrevistou o então futuro senador 

por Minas e perguntou sobre o apoio dado ao amigo. Na retranca “Carta, cafezinho e pé na 

estrada”, a revista mostrou que Serra não recebeu apenas o apoio de Minas Gerais. Em São 

Paulo, Geraldo Alckmin e Aloysio Nunes assinaram 600 cartas agradecendo os votos e 

pedindo apoio a Serra. As cartas foram entregues pessoalmente, em atitude mais pessoal e 

íntima. Veja utilizou o discurso assumido por um sujeito (Aécio Neves) para dar voz a 

preferência da publicação por Serra, ou seja, utilizou o candidato como co-enunciador para 

dar voz a sua própria vontade. 

Em “Fui extorquido na Casa Civil”, a publicação colocou em destaque na reportagem 

o advogado Vladimir Muskatirovic, que ocupou a chefia do gabinete da Casa Civil. Veja 

descobriu um dos casos que fizeram Muskatirovic ter fama, na Casa Civil, de ser a “sombra” 

de Dilma Rousseff. Segundo a revista, em 2007, já como assessor de Dilma, o chefe de 

gabinete cobrava propina para resolver problemas de deputados junto à presidência, 

“enquanto um simples carimbo resolveria tudo, não dez mil reais”. A revista deixou 

subentendido que a grande maioria dos funcionários que trabalhavam junto com Dilma 

Rousseff teve algum envolvimento ilegal com a justiça brasileira. A utilização da palavra 

“sombra” para adjetivar Vladimir Muskatirovic indica que ele agiu de forma irregular, pelas 

costas de Dilma. Assim como fazem “os sombras”, seguindo e imitando as pessoas pelas ruas. 

Na reportagem “Ele ajuda ou atrapalha? Nem Deus sabe”, comenta-se que Lula estava 

certo de que em primeiro de janeiro passaria sua faixa presidencial para Dilma, mas que os 

eleitores acabaram arrastando a decisão da sucessão para o segundo turno. O texto informa 

que o partido acreditou que ela perdeu o voto dos religiosos por sua visão liberal sobre o 

aborto. Segundo a revista, para conquistar esses votos, Lula chegou até a se comparar com 
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Jesus, por também usar barba. Veja usou a expressão “Só faltou falar que discursava em nome 

do Espírito Santo”, para mostrar como Lula se sentia acima de todas as coisas, para até se 

autocomparar com Cristo. 

No artigo “Borat Rousseff”, Diogo Mainardi comparou Dilma com o personagem do 

filme Borat, dizendo que eles têm várias semelhanças, como a de se glorificarem pelas suas 

reservas. O articulista se baseia no filme para dizer que Borat, na Bulgária, tinha o potássio, e 

Dilma, no Brasil, o pré-sal. Para concluir, Mainardi saúda Borat para a presidência da 

república, mostrando seu descontentamento em ter Dilma como presidente do Brasil. 

A revista publica ainda nessa edição o artigo “As razões do voto avoado”, de Roberto 

Pompeu de Toledo, falando sobre a quantidade de votos que Tiririca recebeu, e que com seu 

cociente eleitoral elegeu outros três candidatos. Toledo falou ainda que Dilma tinha a maioria 

dos deputados no Congresso ligados a seu partido, mas que isso acabava sendo irrelevante, 

porque o candidato que ganhasse teria a oposição do Congresso, concluindo que, se os 

deputados são avoados, os eleitores também podem ser.  

 

5. Conclusão 

Análises como as demonstradas acima foram realizadas em 31 edições de Veja. Foi 

observado que, na maior parte dos textos publicados, a revista se posicionou contra Dilma 

Rousseff, do PT, publicando reportagens ideologicamente contrárias à candidata e ao partido. 

Conclui-se que a revista teve um posicionamento favorável à Serra, uma vez que cita o PSDB 

para glorificar suas ideias e seu candidato. A publicação critica negativamente o governo do 

ex-presidente Lula e os escândalos que políticos Partido dos Trabalhadores se envolveram, 

colocando diversas vezes em dúvida se Dilma teria capacidade para distinguir o certo do 

errado, caso assumisse a presidência do país. Na maior parte das reportagens, a revista 

apresenta afirmações e provas contra o PT. Em contrapartida, Veja aproveita qualquer 

oportunidade para colocar José Serra como o “mais bem preparado” para assumir o cargo 

mais importante do Brasil, a presidência. Como podemos ver nas análises apresentadas no 

item anterior, nem sempre Veja é sútil ao mostrar sua opinião e posicionamento político. Para 

isso, ela abusa de eufemismos, metáforas, pressupostos e subentendidos, com a intenção de 

tentar influenciar os leitores a votarem em José Serra para presidente do Brasil. 
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8. Apêndice 

 

21 de abril 

 
A edição de Veja de 21 de abril de 2010 traz na capa a foto de José Serra, candidato do 

PSDB à presidência, com a mão direita no rosto e sorrindo. No título, localizado ao lado 

esquerdo da capa, lê-se a chamada: “Serra e o Brasil Pós-Lula”, com a declaração do 

candidato como linha fina: “Eu me preparei a vida inteira para ser presidente”. O nome Serra 

e a expressão Pós-Lula estão impressas na cor amarela. 

Na frase título é possível observar por meio do uso do conectivo “e” que o redator 

(enunciador) cria uma relação de sequenciação lógica entre o momento que a revista chama 

de “Brasil Pós-Lula” com o candidato “Serra”. Esse efeito de sentido é reforçado até mesmo 
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pela linguagem não verbal por meio do uso da cor amarela para impressão dos dois termos na 

frase. Além da seleção do depoimento do candidato, no qual ele diz que se preparou “a vida 

inteira” para ser presidente, revela a intencionalidade do veículo em apresentar José Serra 

como alguém cujos objetivos sempre estiveram traçados no sentido de dirigir a nação.Tendo 

em vista o fato de Dilma Rousseff ser apresentada por grande maioria da mídia como uma 

candidata “fabricada” pelo ex-presidente Lula, a chamada de Veja deixa como subentendido a 

intenção de passar a imagem da oponente de Serra como não tão bem preparada. 

No interior da edição a intencionalidade da revista se confirma no título da reportagem 

“Com a casa em ordem, Serra vai à luta”, a expressão “com a casa em ordem” funciona no 

contexto da reportagem como um “atestado” que o veículo de comunicação dá ao candidato, 

como se comprovando o depoimento dele estampado na capa. 

A linha fina vem então referendar a probabilidade maior que Veja expressa no sentido 

de Serra ganhar a eleição. “José Serra começa a pavimentar o caminho rumo ao seu objetivo: 

liderar o Brasil na era pós-Lula”, com o uso da expressão a revista coloca o candidato 

praticamente no caminho reto, sem obstáculos, rumo à presidência. 

 

28 de abril 

A edição de Veja de 28 de abril de 2010 traz, como destaque de capa, na parte superior 

direita, chamada para a reportagem “Pesquisas: Porque os resultados variam tanto”. A matéria 

é ilustrada com as caricaturas dos candidatos José Serra e Dilma Rousseff “brincando” em 

uma gangorra. A imagem indica que os dois candidatos subiam e desciam nas pesquisas 

eleitorais, simbolizando o movimento feito por uma gangorra. 

No interior da edição, a reportagem tem como título “A gangorra dos números”. Por 

meio do uso da palavra “gangorra” e da ilustração na capa, subentende-se que os institutos de 

pesquisas eleitorais estariam encontrando dificuldades em identificar uma tendência objetiva 

de intenções de voto. 

Na mesma edição, J.R. Guzzo publicou o artigo “Pobres e Ricos”, em cujo discurso se 

pode observar o recurso conhecido como lei da pertinência, o qual deixa entrever a 

intencionalidade do enunciador de produzir uma enunciação de interesse do destinatário.  

Na análise da intertextualidade do artigo com a reportagem, o vácuo deixado pela 

indefinição dos números das pesquisas faz compreender que o articulista, ao acusar Dilma de 

usar na campanha, como arma eleitoral, o argumento de que, se ela não ganhasse, os pobres 

brasileiros estariam correndo perigo com a extinção dos programas sociais, como o Bolsa 

Família, revela sua inclinação contra a candidata. J.R. Guzzo usa ainda o termo “políticas de 
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renda” para referir-se aos programas do governo Lula e da futura candidata. A expressão faz 

pressupor que as políticas de governo do Partido dos Trabalhadores seriam meramente 

voltadas para os programas sociais, com o objetivo único de conquistar a simpatia do 

eleitorado, quando na verdade o país estaria mais necessitado de programas de geração de 

empregos e de estabilização da moeda. 

 

05 de maio 

A edição de Veja de 05 de maio de 2010 não traz nenhuma referência à eleição 

presidencial na capa. Na entrevista das páginas amarelas, cujo título é “A cara vai ser de 

Dilma”, o presidente do PT, João Eduardo Dutra, expõe a estratégia do PT de usar a 

popularidade do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o objetivo de conquistar a 

simpatia do eleitorado para a candidata Dilma Rousseff. A palavra “cara” no título "A cara 

vai ser de Dilma” remete à expressão “cara do Brasil”, como se ela fosse à candidata mais 

parecida com o povo. A Análise do Discurso valida à ideia de Dilma ser uma candidata 

“fabricada”. 

A revista não perdoa nem as mudanças realizadas na aparência pessoal de Dilma 

Rousseff.  A nota “Em sigilo, Dilma cuida do visual”, a sessão Panorama Radar mostra por 

meio de foto e comenta as intervenções cosméticas e as novas roupas da candidata. 

O artigo de Diogo Mainardi “O Lanzetta da Laranza”, publicado pela revista, fala do 

assessor de imprensa da campanha de Dilma, Luiz Lanzeta. O articulista usa a expressão, “Ele 

comanda a assessoria, mas não comanda ninguém, contratou apenas quem o PT quis. Lanzetta 

apenas assina o contrato de trabalho e paga seus salários”. O texto deixa subentendido que 

Luiz Lanzetta é um “laranja” do PT,  responsável apenas por fazer as vontades do partido. 

Mainardi cria um neologismo “Laranza”a partir do sobrenome Lanzetta e da palavra laranja. 

Como se sabe, a palavra “laranja” é utilizada como metáfora para identificar pessoas que 

“emprestam” seus nomes para terceiros executarem ações sem usar o próprio nome ou nome 

de empresa para atividades ilegais. 

 

12 de maio  

Sem registros sobre as eleições 

 

19 de maio  

A edição de Veja de 19 de maio de 2010 não traz informações referentes às eleições na 

capa. Já em seu interior, a reportagem de Otávio Cabral intitulada “Nas barbas da justiça” 
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acusa o PT de ter descoberto que o crime eleitoral compensa. Sugere ainda que o ex-

presidente Lula iria continuar a “máquina” governamental para favorecer a campanha de 

Dilma. 

  Na Análise do Discurso é possível perceber que o pressuposto da reportagem é o fato 

de que o “crime eleitoral compensou para o PT, já que o partido usou a imagem de Lula na 

campanha de Dilma Rousseff, que passou de desconhecida à candidata do povo. 

 

26 de maio  

Na edição 26 de maio de 2010 da revista Veja, também não há informações referentes 

à eleição presidencial na capa. No interior da revista, foram publicadas uma nota e uma 

reportagem sobre o assunto. 

A nota, intitulada “O número que Dilma quer”, pressupõe que, se o número de 

empregos formais aumentasse para 15 milhões no país, Dilma usaria os dados em sua 

campanha, a fim de se favorecer com o aumento de empregos em número de votos. A 

reportagem “Os palanques vespertinos” mostra os candidatos Serra e Dilma participando dos 

programas de televisão de Datena e Ratinho. Ao comparecerem a esses programas, o intuito 

dos candidatos era o de se destacarem entre os eleitores da classe C, público alvo dos 

programas.  

A reportagem publica ainda os números do Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística) nos respectivos dias que eles participaram. No programa do Datena, 

ambos os candidatos mantiveram a média de 5 pontos. Enquanto no de Ratinho, Serra 

“levantou” o Ibope para 6 pontos, e Dilma “derrubou” para 4. Compreende-se que a intenção 

da revista em apresentar os números do Ibope era a de dar ao leitor a ideia de que Serra seria 

mais popular e querido do que Dilma, na classe C. Ao utilizar a palavra “levantou” e  

“derrubou”, Veja deixa subentendido que Serra iria levantar o país e Dilma derrubar, assim 

como fizeram com a audiência nos programas televisivos. 

 

02 de junho 

Em 2 de junho de 2010 a revista Veja não publica informações referentes à eleição 

presidencial na capa da edição. No interior da revista, a reportagem “Ordem na Casa do Lago 

Sul” deixa subentendido que o PT passou a ser mais rígido em relação à espionagem dos seus 

adversários, que são os partidos políticos concorrentes, em especial o PSDB. Segundo a 

revista, o esquema de espionagem consistia em obter provas de adultério, fazer varreduras 

ambientais e telefônicas.  Porém, esse fato só passou a ocorrer depois que a candidata Dilma 
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Rousseff posicionou-se contra essa atitude do Partido dos Trabalhadores (PT). Veja cria para 

o leitor a dúvida de que, se Dilma não interviesse na situação o esquema de espionagem não 

teria sido interrompido. 

A reportagem “José Serra vai direto ao ponto” apresenta o tucano acusando o governo 

boliviano de ser cúmplice do narcotráfico. Veja mostra a postura do PT com relação ao 

assunto na mesma reportagem, reproduzindo as palavras de Dilma ao acusar a postura de 

Serra. Segundo a candidata o adversário estaria promovendo a “demonização” do país 

vizinho. No entanto, na reportagem, José Serra não “ataca” a Bolívia, mas sim a postura do 

Brasil em relação ao assunto. Para tanto, utiliza a seguinte expressão: “O governo Lula só não 

fecha os olhos para o que acontece na Bolívia, como ainda está financiando a construção de 

uma estrada que facilitará a entrada de cocaína no Brasil”. Ao reproduzir a fala de Serra, Veja 

deixa implícito seu posicionamento a favor do candidato. 

Já a reportagem “Depois de 148 dias... Chega o 1º dia livre de impostos” comenta 

sobre os impostos cobrados no Brasil, considerados altos, e publica a opinião dos candidatos 

Dilma e Serra sobre o assunto. Em sabatina realizada com os pré-candidatos, ambos 

concordaram que a quantidade de impostos paga pelos brasileiros é intolerável. Serra 

comprometeu-se a baixar impostos do saneamento básico, e Dilma, sem pormenores, 

defendeu uma menor carga tributária. Ao demonstrar, com maior ênfase, uma possível 

solução para o problema apresentada pelo candidato José Serra, Veja pressupõe que o 

candidato é o mais preparado também sob esse aspecto. 

 

09 de junho 

 A edição de Veja de 9 de junho de 2010 da revista Veja relembra, em editorial, “A 

teimosia dos fatos”, a respeito da operação atribuída ao PT de espionagem contra seus 

adversários na eleição. O texto informa que o PSDB responsabiliza a candidata Dilma pela 

espionagem, enquanto o PT afirma que ninguém da campanha fez nada de errado. A revista 

expressa sua opinião sobre a realização dos dossiês e diz que eles não deveriam existir que 

são sinônimos de fabricação de provas, adulteração de documentos, chantagem e compra de 

falsos testemunhos. Veja pressupõe que, em uma campanha eleitoral, todos os fatos sobre os 

candidatos devem vir à tona para o eleitorado os conhecerem melhor, mas que essa prática de 

fabricação de dossiês continuaria ocorrendo enquanto existisse um alvo e verba para isso. 

 Na nota “Fora do Bunker”, Paulo Celso Pereira relata que a campanha de Dilma havia 

saído da casa do Lago Sul, onde eram feitos os dossiês contra o candidato José Serra. A 

coordenação da campanha, no entanto, alega que a decisão de sair da casa já havia sido 
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tomada antes do escândalo. A nota deixa uma dúvida subentendida, a de que, se o escândalo 

dos dossiês não tivesse vindo à tona, mostrando o lugar em que eram produzidos, na casa do 

Lago Sul, a coordenação da campanha não teria deixado o local. 

 Já na nota “Gordura pré-eleitoral”, Paulo Pereira fala que a campanha de Dilma não 

sabia como fugir do debate sobre currículo dos candidatos proposto por José Serra. Segundo 

Pereira, como a candidata sabia que seu currículo era inferior ao de José Serra, que tem 

grande experiência executiva, ela focava seus discursos nos feitos de Lula para o país. Pereira 

usa ainda a expressão “empurrar com a barriga”, termo usado para dizer que a discussão 

continuaria sendo adiada.  

 Na reportagem “O craque de 2010...”, Veja faz alusão à vida política de Lula, 

comparando-a com a de um jogador de futebol, já que era ano de Copa do Mundo. Como se 

seus feitos fossem passes de bola e sua aprovação do governo de 80% fosse o seu 

aproveitamento em campo.  A revista deixa sobre a responsabilidade de Lula a vitória de 

Dilma Rousseff, já que o ex-presidente teve 80% de aprovação do seu governo, e Dilma daria 

continuidade a consolidação do governo. Com o auxílio da Análise do Discurso, podemos 

perceber que a revista deixa subentender ao leitor que outros presidentes com uma 

popularidade tão boa quanto à de Lula não conseguiram esse feito, como aconteceu o Chile, 

com Michelle Bachelet, e que Lula pode também não conseguir.  

 Em outra reportagem publicada, intitulada “Era para levantar tudo, inclusive coisas 

pessoais”, mostra que o PT planejava espionar o candidato da oposição José Serra, sua família 

e aliados.  Depois da revista publicar essa descoberta, o PSDB anunciou que convocaria para 

depor no Congresso os personagens do PT que montaram a rede de espionagem contra o 

partido. Veja traz informações sobre o caso, com dados levantados através de entrevista 

realizada com o delegado responsável, Onézimo Sousa, que falou que foi procurado pelo PT, 

onde ofereceu 1,6 milhão de reais para divulgação de informações dos adversários. Veja 

utilizou a lei da modalidade, para escolher as palavras mais diretas, como no título “Era para 

levantar tudo, inclusive coisas pessoais”, ao mostrar o que planejava o PT contra seus 

adversários políticos.  

 Na reportagem “Um projeto possível”, em fórum da revista Exame, da Editora Abril, 

Veja realizou a cobertura do evento e passou sua impressão sobre o evento. Os dois líderes na 

campanha presidencial e economistas falam do caminho para o Brasil se tornar a quinta 

potência mundial. Dilma falou no fórum que o Brasil, entre os países emergentes, era o mais 

democrático, e precisava garantir que a democracia se ampliasse e se aprofundasse. José Serra 
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disse que era preciso qualidade de gestão, e que esta seria totalmente contraditória ao 

loteamento político. 

 

16 de junho 

 
 Na edição de 16 de junho de 2010 a revista Veja publica na capa as caricaturas de José 

Serra, Dilma Rousseff e Marina Silva empurrando faixas de cores verde e amarela, formando 

a faixa presidencial. Serra e Dilma encontram-se empatados no mesmo lugar, sem haver 

distanciamento entre os candidatos. Mas, a caricatura de Serra está sorrindo, mostrando 

simpatia, enquanto a de Dilma está séria. 

 No interior da revista, o editorial “Corações e mentes” se antecipa ao pleito do 

primeiro turno, ao sugerir que os eleitores da candidata Marina Silva precisarão decidir em 

quem votar no segundo turno, se em Serra ou em Dilma, já que eles se encontravam 

tecnicamente empatados. A revista utilizou o discurso orientado, aquele que é construído para 
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finalidade de dirigir-se a algum lugar, no caso, a revista orienta o discurso de forma que o 

leitor entenda que os eleitores de Marina Silva precisam escolher em quem votarão no 2º 

turno.  

  Veja ainda publica uma entrevista com Dilma, intitulada “Acabou o risco Brasil”, na 

qual Dilma fala de suas parcerias políticas, ideias e de seu passado. A candidata não deixa de 

se comparar  com Lula, e citar o governo dele como base de seu discurso. 

Na reportagem “Empatados: um junho como nunca se viu”, fala-se que essa é a 

campanha presidencial mais apertada que o Brasil já viveu, e que, até aquela data, os 

candidatos que lideraram as pesquisas em junho e julho haviam ganho as eleições. Naquele 

momento, Veja se posicionava como sendo impossível saber quem seria o ganhador. 

 

23 de junho 

 A edição de 23 de junho de 2010 da revista Veja não traz informações referentes à 

eleição em sua capa. 

 No interior da revista, Veja publicou entrevista com o candidato José Serra, “Ouvir, 

argumentar, decidir”, na qual apresenta-se o currículo do candidato, a opinião dele sobre 

Dilma e o governo Lula. Serra também fala de sua experiência como governador e de seus 

feitos no governo, e do que esperava para o país, principalmente com relação ao modelo 

econômico. 

 Na reportagem “Ordem para espionar”, é destacado o depoimento do ex-delegado 

Onézimo  de Sousa  ao Congresso, no qual diz que foi convidado por pessoas do PT para 

participar de um grupo ilegal de espionagem. Veja apurou as declarações, dando maior 

visibilidade ao conjunto de informações que traziam informações negativas sobre o PT, 

utilizando a lei da informatividade, na qual fornece novas informações, na reportagem Veja 

fornece novas informações sobre as espionagens ilegais do PT. 

 

30 de junho 

A edição de 30 de junho de 2010 não traz informações referentes à eleição em sua 

capa. No interior, o editorial “Já ganhamos esta eleição” pergunta ao eleitor quais seriam os 

fatores que determinariam ele a votar no candidato escolhido. 

 Na reportagem “Uma escolha pragmática”, a revista faz cobertura da escolha de José 

Serra para vice em sua chapa, o qual, na época, era o senador do Paraná, Álvaro Dias. O 

PSDB, no entanto, preferia que o candidato a vice-presidente fosse Aécio Neves. O partido 

acredita que Serra e Aécio, juntos, teriam votação maciça e expressiva nos estados de São 
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Paulo e Minas Gerais. Alguns do partido preferiam que alguém do Nordeste fosse o vice, para 

que Serra se fortalecesse na região. Veja utilizou novamente a lei da informatividade ao trazer 

os possíveis nomes de candidatos a vice-presidente na chapa eleitoral de José Serra. 

 

 07 de julho 

 A edição de 7 de julho de 2010 da revista Veja não publica informações referentes à 

eleição em sua capa. No interior, Lauro Jardim, em nota na seção Panorama Radar, informa 

que o empresário Eike Batista doou 2 milhões de reais às campanhas de Dilma Rousseff e 

José Serra.  

Na reportagem “Presidente apenas em horário comercial”, Lula fala que fará 

campanha para Dilma após o término de seu expediente como presidente e nos fins de 

semana, para não enfrentar problemas com a Justiça Eleitoral. Veja conversou com o cientista 

político Octaciano Nogueira, que deixou claro que é impossível separar o Lula presidente do 

Lula militante político, e afirma que o melhor que o Lula presidente poderia fazer seria 

impedir que o Lula militante interferisse no dia a dia do governo. Ao mostrar a opinião do 

cientista político e a posição de Lula sobre a campanha de Dilma, Veja deixa subentendido 

que essa atitude do presidente é errada, e que ele deveria ficar neutro na eleição, para não 

influenciar o eleitorado. A revista usa o discurso assumido por um sujeito, onde a publicação 

usa a voz de um sujeito para passar sua opinião.  

 Na reportagem “A chapa do Índio e do Tucano”, Fábio Portela, informa que o DEM 

ameaçou largar o apoio a José Serra, já que havia se sentido traído pelo vice-presidente 

escolhido, Álvaro Dias do PSDB do Paraná.  Para isso não acontecer, Serra precisou escolher 

outro vice, optando por Índio da Costa, que têm o currículo modesto, mas foi o criador do 

projeto Ficha Limpa.  

 O projeto Ficha Limpa é uma campanha da sociedade civil brasileira com o objetivo 

de melhorar o perfil dos candidatos a cargos eletivos do país. Para isso, foi elaborado um 

Projeto de Lei de Iniciativa Popular sobre a vida pregressa dos candidatos com o objetivo de 

tornar mais rígidos os critérios de quem não pode se candidatar (critérios de inelegibilidades.)  

 

14 de Julho 

 A edição de 14 de julho de 2010 da revista Veja publica na capa o título: “O monstro 

do radicalismo”, com a seguinte linha fina: “A fera petista que Lula domou agora desafia a 

candidata Dilma”. Ao fundo da imagem, uma estrela, simbolizando a marca do PT, e um 



 27 

dragão vermelho com cinco cabeças, utilizado para simbolizar o monstro que é estampado no 

título. 

 No interior da revista, o editorial discorre sobre o conteúdo do plano de governo que 

Dilma Rousseff assinou e depois voltou atrás, reapresentando um mais ameno e menos 

esquerdista. O texto informa que esse episódio demonstrava a falta de controle da candidata 

sobre os radicais de seu partido e, também certo descaso com um documento que deveria 

receber grande atenção. 

 Na reportagem “A criatura contra-ataca”, apresenta-se o programa do governo do PT. 

Veja discute com o leitor se Dilma, caso eleita, conseguiria repetir o feito de Lula e impedir 

que os radicais do PT transformassem o Brasil em uma república socialista, de economia 

planejada e centralizada, sem garantia a liberdade de expressão. A revista deixa subentendido 

que Dilma Rousseff não tomaria boas decisões para o Brasil. 

Na reportagem “A força moral decreta a bajulação”, remete-se a uma reflexão do 

leitor-eleitor referente ao programa de governo Dilma. Caso eleita, daria ela continuidade à 

“imoral” política externa, baseada nos piores ditadores e assassinos para fazer negócios? É o 

que se questiona no texto. A revista analisa as negociações externas brasileira como um 

benefício muito pequeno para um desgaste político muito grande, deixando subentendido 

ainda que Dilma não saberá tomar decisões corretas para o Brasil. Nas reportagens “A criatura 

contra ataca” e “A força moral decreta a bajulação”, a publicação utilizou a lei da 

exaustividade, que é aquele que passa informações ao leitor, mas peca pelo excesso de 

repetição. No caso, ao deixar subentendido que Dilma Rousseff não saberá tomar as decisões 

certas para o país.  

Em “Um comunista de bom-senso”, a reportagem mostra como a nova lei ambiental 

brasileira é importante e bem feita, contrariando o desejo de liderança petista que, em cinco 

anos, em troca da moratória do desmatamento, tirou famílias de agricultores da ilegalidade. 

Veja pergunta qual seria a garantia que os brasileiros teriam que Dilma não retroagiria à lei 

para punir os agricultores. 

 Na reportagem “Bem mais do que marketing”, a revista explica como funciona o 

tempo do horário eleitoral gratuito e como os dois principais candidatos o usaram. Informa 

que Serra e Dilma, juntos, ocupavam 70% do horário eleitoral gratuito. Por esse motivo, 

ressalta o texto, eles teriam sido assimilados mais rapidamente pelo eleitorado mais simples. 

Dilma teve três minutos a mais do que Será e os usou para associar cada vez mais sua imagem 

à de Lula. 
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21 de julho 

A edição de Veja de 21 de julho não estampa nada referente à eleição na capa. No 

interior, por meio do editorial “O desafio às leis”, Veja compara Lula com Tancredo Neves, 

dizendo que Lula mesmo estando “A pouca mais de dois meses da votação em primeiro turno, 

zomba abertamente da consagrada Lei Eleitoral brasileira”. Na opinião dos editorialistas, o 

ex-presidente não teria se importado com as multas e continuava fazendo campanha aberta 

para Dilma. Segundo a AD, ao dizer que Lula está zombando da Lei Eleitoral Brasileira, Veja 

deixa subentendido que o ex-presidente Lula não estava apenas zombando da Lei, mas 

também de todos os eleitores. 

 Na reportagem “Meu reino (e as leis) por minha sucessora”, a revista diz que a cinco 

meses de deixar o cargo mais importante do Brasil, Lula não respeitava as leis e fazia 

campanha antecipada para Dilma. Ao definir a atitude de Lula como irresponsável, Veja faz o 

leitor pensar que o então presidente em 2010 deveria seguir as leis eleitorais. O que se lê nas 

entrelinhas é um tipo de questionamento que busca inferir o futuro modo de atuação da então 

candidata. Subjaz ao texto uma pergunta que poderia ser formulada da seguinte maneira: “se 

nem o nosso atual presidente respeita as leis, o que nos autorizaria pensar que Dilma, sua 

protegida, como possível presente, o faria?”. 

 Na reportagem “O homem que se diz uma bomba”, apresenta-se Demetrius Felinto, 

técnico de informática, ex-funcionário do Palácio do Planalto, afirmando que o governo havia 

escondido imagens das câmaras de segurança que comprometeriam a candidata Dilma. A 

princípio, Demetrius explicaria o caso à revista, mas, sem mais informações, havia sumido e 

voltado atrás. Depois de um tempo, ele foi contratado pela empresa que presta serviços ao 

Senado Federal, a A7 Telecom. Veja deixa subentendido, ao evidenciar o caso, que as 

informações do analista eram verdadeiras, que o PT não queria que elas viessem à tona, que, 

por isso, o teriam contratado em troca de seu silêncio,  

 

28 de julho 

 A edição de Veja de 28 de julho de 2010 trouxe na capa uma chamada no canto 

superior direito para a reportagem “Índio da Costa – O vice de José Serra é bom de briga”. Na 

reportagem, Veja narra o episódio em que Índio da Costa “abriu fogo” contra o Partido dos 

Trabalhadores, dizendo que “todo mundo sabe que o PT é ligado as Farc, ligado ao 

narcotráfico, ligado ao que há de pior”. A expressão “abrir fogo” é uma metáfora que indica 

partir para cima, acusar, e até disparar contra, no caso, Índio da Costa, disparou acusações 

contra o PT.  A declaração foi considerada um insulto ao partido, que ganhou na justiça direto 
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de resposta. Veja deixa pressuposto que a declaração do candidato a vice era verdadeira, 

devido a vínculos históricos, públicos e inegáveis com as Farc, como: 

- Encontro de camaradas: O PT fundou, com as Farc e o Partido Comunista de Cuba, o Foro 

de São Paulo em 1990, para debater os rumos de esquerda após a queda do Muro de Berlim. 

- Cerimônias de boas-vindas: Em 1999, o então governador do Rio Grande do Sul, o petista 

Olívio Dutra, recebeu no Palácio do Piratini, o membro da Farc, Hérman Ramírez. 

- Fórum Social Mundial: Em 2011, o colombiano Javier Cifuentes, das Farc, participou do 

encontro de esquerda em Porto Alegre a convite de um deputado do PT. 

- Promessa de doação: Em 2005, Veja revelou que o ex-padre Olivério Medina, das Farc, se 

encontrou com petistas e prometeu 5 milhões de dólares para a campanha de 2002. 

- Fica, Medina: Petistas e políticos de outros partidos de esquerda fizeram um abaixo-assinado 

para impedir a extração de Medina para a Colômbia, após sua prisão em 2005. 

- Emprego para a esposa: A mulher de Medina, a paranaense Angela Slongo, foi contratada 

pelo Ministério da Pesca em 2006, e a contratação foi assinada pela então chefe da Casa Civil, 

Dilma Rousseff. 

- Pistas no computador: A revista colombiana Cambio publicou em 2008 e-mails trocados 

entre Raúl Reyes, comandante das Farc morto no mesmo ano, Olivério Medina  e outros 

terroristas. Nas mensagens, eles dizem ter relações com o chanceler Celso Amorim, Marco 

Aurélio Garcia, assessor de Lula, e outros petistas. 

Na reportagem “Um vice do barulho”, a revista semanal narra a trajetória de Índio da 

Costa, deixando subentendido que o PSDB acertou na escolha, entre alguns motivos, pela sua 

ideia de criação do Ficha Limpa e por sua coragem em falar sobre o PT. Em “A resposta está 

com o planalto”, Veja relembra o suposto encontro de Dilma com Lina Vieira, para pedir o 

controle da investigação sobre a família Sarney. Lina afirma que o pedido foi feito, mas 

Dilma insiste em negar. Como não haviam outras testemunhas, examinar as gravações do 

circuito de TV do Planalto era a saída. Mas a presidência diz que elas foram apagadas. A 

investigação teria acabado por aí, se Veja, não tivesse publicado, na semana anterior, 

declarações do ex-técnico de informática do Planalto, Demétrius Sampaio Felinto, afirmando 

que as imagens estão preservadas. 

 O PSDB requereu que o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, assumisse o 

caso. O partido solicitou a apreensão dos computadores do Planalto e dos documentos, e ainda 

atribuiu a responsabilidade a Lula e à Dilma. 

 Veja publicou ainda a reportagem “Não é para qualquer uma”. Nesta, a revista mostra 

como a procuradora Sandra Cureau foi alvo de ameaças e intermediações por parte do PT, do 
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ex-presidente Lula e da campanha de Dilma, pelas multas aplicadas por campanha antecipada. 

A publicação deixa subentendido que, mesmo com a perseguição do PT, ela atuou de maneira 

correta ao punir o partido. Como prova disso a revista ressalta o fato de que a procuradora 

havia sido promovida a terceira posição na hierarquia do Ministério Público. 

 Em “A quem serve a receita”, Veja relata como a analista tributária Antonia Aparecida 

Rodrigues dos Santos Neves Silva virou alvo central das investigações sobre violação do 

sigilo fiscal do vice-presidente executivo do PSDB, Eduardo Jorge. O nome de Antonia 

surgiu dois meses depois que a revista havia revelado a existência de um grupo de 

“inteligência” na campanha de Dilma. Veja deixa subentendido que funcionários da Receita 

Federal brasileira estariam ligados as violações de sigilo fiscal envolvendo o PSDB, como o 

episódio com o analista tributário. 

 

04 de agosto  

 A edição 04 de agosto de 2010 de Veja não publica nada referente às eleições na capa. 

No interior, a reportagem “Agendas montadas sob medida” ressalta o fato de as agendas do 

então ex-presidente Lula coincidirem com os compromissos eleitorais de Dilma. Segundo a 

revista, as agendas teriam sido feitas em conjunto pela Assessoria do Planalto, para que Lula 

pudesse fazer campanha para Dilma “depois do expediente”. Quando a publicação coloca a 

expressão “depois do expediente” entre aspas, deixa subentendido que, na verdade, essa forma 

de dizer, era utilizada apenas como fachada.  

 Na reportagem “Da humilhação ao perdão”, a revista ressalta o fato de que, mesmo 

depois de ter sido pré-candidato a presidência por pouco tempo pelo PSB, Ciro Gomes tinha 

aderido à campanha de Dilma, como forma de garantir apoio do governo ao irmão Cid 

Gomes, candidato ao governo do Ceará. Veja deixa pressuposto que o encontro ocorreu 

apenas para gerar uma imagem positiva ao PT. 

 A revista publica a reportagem “O pai do ‘trem da Dilma’”, na qual acusa Dilma 

Rousseff de se apropriar da ideia de construção do aerotrem, de Levy Fidelix.  A publicação 

cria ainda polêmica, ao entrevistar Fidelix, que disse não haver diferenças entre o trem bala de 

Dilma e seu aerotrem, já que o percurso e a ideia central eram exatamente as mesmas. Veja 

deixa subentendido que Dilma não teria um projeto inovador, mas, sim, um projeto 

modificado que outro candidato já havia apresentado. 

 Em “Grandes Momentos”, o articulista J.R. Guzzo relembra a passagem em que Índio 

da Costa acusa o PT de ligação com as Farc, concluindo que não havia mentira no depoimento 

do candidato a vice. Guzzo ressalta ainda que nem mesmo o PT havia desmentido Costa, e 
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que apenas o presidente do partido, José Eduardo Dutra, havia declarado que Serra adotara 

um “figurino de direita troglodita”. O articulista ainda deixa ao leitor com a pergunta: “se no 

começo da eleição o PT já reagiu assim, como seria até o fim da campanha?”, deixando 

subentendido que se Dilma for eleita a tendência do PT é só piorar. 

 

11 de agosto 

 A edição de Veja de 11 de agosto de 2010 estampa na capa a chamada para a 

reportagem “Falar e escrever bem: Rumo à vitória”.  Como complemento do título, lê-se: 

“Expressar-se com clareza e elegância é essencial para avançar na vida. A boa notícia é que 

há mais ferramentas para o aprendizado”.  A expressão “Rumo à vitória” está destacada em 

vermelho, diferentemente das demais expressões, grafadas em preto. Teclas de computador 

fazem alusão a uma escada, até o lugar mais alto, onde se encontra um púlpito, com um 

homem discursando. A revista deixa subentendido com essa capa que quem deveria estar no 

lugar mais alto e discursar para todos é um homem, o lugar mais alto seria a presidência e 

quem estaria discursando seria José Serra. 

 Em nota, “Para você que não doou”, Lauro Jardim, na seção Panorama Radar, informa 

que o PT estava enviando uma “delicada cartinha” para os grandes empresários que não 

contribuíram para a campanha de Lula, com a seguinte mensagem: “Em 2006, procurei sua 

empresa como coordenador financeiro da campanha de Lula. Naquele momento, sua empresa 

não aceitou o convite para contribuir com nossa campanha. De todo modo, acredito que ela 

tenha se beneficiado com os avanços conquistados pelo Brasil”. A revista parece valer-se da 

ideia de incompletude do texto, e da possibilidade de o leitor completar as lacunas de 

significação deixadas pelos enunciados, para deixar o leitor inferir a mensagem de que, uma 

vez beneficiado pelo governo, o empresário deveria passar a contribuir com o PT.  

 Na reportagem “Uma confissão desconcertante”, demonstra-se que os petistas 

mantinham uma poderosa e eficiente rede com capacidade de conseguir informações sobre 

seus adversários. Em 2006, o alvo dos dossiês era a ex-primeira-dama Ruth Cardoso. Na 

época da publicação da revista, a máquina de fabricar dossiês estaria atacando Serra, seus 

familiares e membros dos partidos-aliados ao PSDB. Ao aventar essa possibilidade, Veja 

deixa subentendido que o PT faria o que fosse preciso para ganhar a eleição. 

 Veja também publica a reportagem “A resposta do direito”, concedida pelo Supremo 

Tribunal ao PT, para que o partido pudesse se defender de uma reportagem anterior a qual o 

TSE entendeu que a revista havia reforçado uma frase do deputado Índio da Costa.  No texto 

lê-se: “Lei ruim se reforma. Decisão do Tribunal se cumpre”. O texto indica que para a 
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revista, leis deveriam ser reformadas, como essa que deu direito e resposta ao PT, e que 

mesmo não concordando com a decisão do TSE, a revista cumpriu o que imposto. 

Em “Nós falamos mal, mas você pode fazer melhor”, a publicação analisa a fala dos 

candidatos à presidência da república no primeiro debate ocorrido na Band. Veja escreve: “Os 

candidatos, em especial Dilma Rousseff, afundaram-se em anacolutos, solecismos, frases 

inconclusivas e erros gramaticais”. Mesmo publicando também as gafes de José Serra e de 

Marina Silva, a revista deixa pressuposto seu ataque e descontentamento com a possibilidade 

de Dilma vir a ser presidente, já que enfatiza muito mais os erros dela do que os dos demais 

candidatos.    

 

18 de agosto 
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A edição de 18 de agosto de 2010 da revista Veja escreve na capa a chamada “A pesca 

dos indecisos no horário político na TV”, com o complemento: “As estratégias dos 

marqueteiros para fisgar os eleitores que ainda podem mudar o voto”. Caricaturas de Dilma, 

Serra e Marina pendurados em anzóis, para fisgar os indecisos, nesse caso simbolizados pela 

palavra “indecisos”. Serra e Marina conseguiram fisgar uma letra da palavra. Já Dilma não 

conseguiu “pescar” nada. A imagem estampada na capa simboliza que os candidatos José 

Serra e Marina Silva conseguirão conquistar votos de alguns candidatos indecisos no primeiro 

turno, mas Dilma Rousseff por não pegar nada nenhuma letra, não conquistará nenhum voto 

novo. 

  No editorial de título “O rótulo e o conteúdo”, opina-se que a intenção dos candidatos 

é não perder eleitores, e enumeram-se as oportunidades que eles terão para conquistar seus 

objetivos. O ideal para os eleitores, segundo a revista, seria que os programas fossem 

propagandísticos e não enganosos, e que a decisão do melhor candidato ficasse a cargo do 

eleitor. 

 Na reportagem “Hora de fisgar os indecisos”, demonstra-se que o horário eleitoral era 

o momento certo de conquistar o voto dos indecisos. A revista informa que a intenção da 

campanha de Serra era fazer oposição contra Dilma, sem citar Lula, já que ele tinha grande 

popularidade, e mostrar que se Lula tinha sido bom, Serra seria melhor ainda, já que era mais 

preparado para sucedê-lo. No texto informa-se ainda que a campanha de Dilma era apoiada no 

populismo de Lula, para o eleitor se familiarizar com a candidata. Veja também entrevista 

alguns dos eleitores padrões de cada candidato, perguntando o porquê de sua escolha. 

Em “O ministro da imagem de Lula”, a publicação mostrou que, em cinco anos, João 

Santana tinha passado de marqueteiro a conselheiro do ex-presidente, e que sua missão tinha 

passado a ser a de eleger Dilma. Para isso, segundo Veja, ele havia veiculado ao máximo a 

imagem de Dilma com a de Lula, deixando o eleitor familiarizado com a candidata. 

 Na reportagem “O homem positivo”, Sandra Brasil publica o histórico de Luiz 

González, responsável pelo marketing da campanha de Serra e coordenador das campanhas 

presidenciais do PSDB.  Informando que ele só não havia conseguido eleger Alckimin, em 

2006, porque havia saído do seu próprio estilo, o centralizador. Seu estilo de organizar uma 

campanha segue o mesmo de um telejornal, primeiro apura as informações sobre o tema que 

irá abordar, depois elabora uma pauta e grava o maior número de imagens possíveis, para só 

depois escrever o roteiro do programa eleitoral. Gonzáles declarou que a eleição presidencial 

de Serra seria diferente a de Alckimin, e conseguiria eleger Serra, como fez em seis das oito 

eleições que disputou.  
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No perfil de Celso Kamura, de título “Celso mãos de tesoura”, o cabeleireiro da 

candidata comenta todas as transformações estéticas que havia feito em Dilma Rousseff. 

O articulista J.R. Guzzo, em “Miragem na linha”, fala que o personagem principal da 

eleição tinha sido o trem bala. Para falar que a obra existia, Lula dizia que o “sucesso” do 

trem-bala devia-se à sua candidata Dilma Rousseff, e que esse crédito deveria ser dado a ela 

por uma “obrigação moral”. 

  

25 de agosto 

 A edição de Veja de 25 de agosto de 2010 não publica nada referente à eleição em sua 

capa. No interior da revista, o editorial “Da palavra à ação” refere-se à liberdade de imprensa, 

destacando a presença de Dilma e Serra no 8o Congresso Brasileiro de Jornais. Na ocasião, 

Dilma e Serra falaram sobre o assunto. O texto informa que Serra havia garantido que a 

liberdade de expressão seria respeitada, assim como Dilma, e a revista relembrou as tentativas 

de Lula em emascular a imprensa. 

Em nota, “Índio sem teto”, Lauro Jardim conta que o vice-presidente de Serra precisou 

desocupar seu apartamento funcional, Índio pediu licença á Câmara para disputar a eleição 

sem precisar ir a Brasília. Automaticamente, foi obrigado a devolver seu apartamento em 30 

dias, mas ainda ficou onze dias a mais no imóvel. 

  Na reportagem “Da TV para a realidade”, Veja publica as principais promessas feitas 

no horário eleitoral por Dilma Rousseff e José Serra, nas áreas de saúde, segurança, moradia, 

entre outras. E comenta a possibilidade dessas se concretizarem. 

  Em “A primeira queda de braço entre Lula e Dilma”, a reportagem mostra que Lula e 

Dilma estariam em desacordo sobre quem ocuparia o cargo de Ministro do Supremo Tribunal 

Eleitoral. Asfor Rocha ganhou a adesão de Dilma, mas Lula preferia que o ministro fosse o 

mesmo do seu mandato, porém tudo também dependia da aliança com o PMDB, para evitar 

desacordos. A princípio, nada foi decidido, e Lula aceitou decidir o cargo depois da eleição, 

para evitar degaste da campanha de Dilma. 

Na reportagem “O alerta continua vermelho”, Veja retoma a discussão sobre a 

liberdade de imprensa, deixando subentendido que, caso Dilma fosse eleita, haveria 

possibilidades de ela continuar atacando a imprensa, enquanto Serra faria valer a liberdade de 

expressão. 

 O articulista Diogo Mainardi, em “Sai o Silva e entra o Boécio”, opina preferir que 

Michel Temer herdasse o cargo de Dilma, dizendo que ele era melhor, e ainda fazendo a 

afirmação “Se Dilma Rousseff for eleita, sofreremos um processo de esmagamento craniano”. 
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Ao publicar esse artigo, Veja deixa pressuposto seu posicionamento antipetista. A revista 

também publicou o artigo “Pode piorar, sim, Tiririca”, de Roberto Pompeu de Toledo, no qual 

o articulista comenta que, para aqueles que haviam procurado na campanha de Dilma um 

projeto de governo, uma definição, tinham perdido seu tempo. 

 

1º de setembro 

A edição de 1º de setembro de 2010 da revista Veja não publica nada referente à 

eleição na capa. No interior, a reportagem “Ele era o alvo”, discute todo o esquema petista, 

desvendado por Veja, para quebrar o sigilo fiscal de tucanos e familiares de Serra. Deixa claro 

que o sigilo fiscal é garantido pela Constituição, e que sua quebra constitui um crime 

gravíssimo. 

 

8 de setembro 

 A edição de 8 de setembro de 2010 da revista Veja publica na capa “O partido do 

polvo”, com o complemento “A quebra de sigilo fiscal da filha de José Serra é sintoma do 

avanço tentacular de interesses partidários e ideológicos sobre o estado brasileiro”. Na capa 

há o símbolo da República Federativa do Brasil, envolvido por tentáculos de polvo. A palavra 

polvo é uma metáfora, simbolizando não apenas o molusco de oito tentáculos, mas também 

sua habilidade de segurar diversas coisas ao mesmo tempo. Além da imagem, a palavra 

“polvo” tem uma sonoridade e escrita muito similar com a de povo. Veja utiliza essa metáfora 

para dizer que o PT não é o partido do povo, como é conhecido, mas sim um partido que 

governa para poucos. A revista também coloca o Partido dos Trabalhadores (PT) como tendo 

a habilidade de “segurar” muitas coisas ao mesmo tempo. Nessa capa específica, o polvo - PT 

- envolve o símbolo da República Federativa do Brasil, deixando subentendido que o partido 

domina o governo. 

 No editorial “A ruína do aparelhamento”, a revista discorre sobre a reportagem que 

analisou as implicações da criminosa quebra do sigilo fiscal de Verônica Serra, além do 

emparelhamento ideológico e sindical do estado brasileiro.  

A reportagem “O estado a serviço do partido”, narrou a quebra do sigilo fiscal de 

Verônica Serra, apresentando documentos falsos que autorizam as cópias das informações 

entregues a Receita Federal. A revista informou que as cópias conseguidas ilegalmente foram 

parar em uma mansão em Brasília, onde funcionava um dos comitês da campanha de Dilma. 

Veja revelou que o pré-comitê de Dilma tentou mostrar um grupo para investigar seus 

adversários, principalmente Serra. A revista colocou-se no papel de heroína da história 
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quando diz “não há dúvidas alguma de que o resultado da violação dos sigilos fiscais nas 

delegacias da Receita em Santo André e Mauá teve como destino o pré-comitê da campanha 

de Dilma Rousseff, que foi desbaratado depois das revelações de Veja”, deixando evidente 

seu descontentamento com a possibilidade de Dilma Rousseff ser eleita presidente do Brasil. 

Veja utilizou a lei do discurso orientado, assumindo a perspectiva do locutor, e 

desenvolvendo o discurso de maneira linear, com a finalidade de dirigir-se para algum lugar 

específico. No caso da reportagem, a revista colocou-se como a responsável pelo 

descobrimento das violações de sigilo fiscal. 

 Em “O partido do polvo” a reportagem contou como a máquina pública do poder 

passou a ser controlada por pessoas de um único partido político, e este, a sindicatos. Segundo 

a revista, neste partido, os ditames de corporativismo, as inclinações políticas e os interesses 

comuns da burocracia valem mais do que as leis, e todos passaram a obedecer a um líder 

carismático, o presidente Lula. A revista deixou subentendido que após Lula ter assumido a 

presidência, o país começou a ser controlado por um único partido, o PT. Veja usa a 

expressão “o estado passa a servir apenas ao partido do polvo, e não do povo”, para dizer que 

o país passou a ignorar as necessidades do povo, para se submeter a interesses partidários, no 

caso do PT. 

O articulista Diogo Mainardi em “Dilma 1,99 Rousseff” expôs que Dilma Rousseff já 

foi proprietária de uma loja de produtos importados, mas que permaneceu menos de um ano e 

meio aberta, e ironiza que se Dilma tiver o mesmo talento com o Brasil, o país já pode ir 

fechando as portas. Ainda segundo Mainardi, Dilma pode se considerar petista desde sempre, 

porque sempre ocupou cargos que foram indicados por autoridades partidárias. O articulista 

também apresentou o que o jornal Folha de S. Paulo publicou sobre a vida empresária da 

candidata: “A loja de produtos de Dilma durou apenas 15 meses, e o dono de uma tabacaria 

que era próximo ao empreendimento contou a Folha de S. Paulo, que eles esperavam uma loja 

de artigos diferenciados, mas quando inaugurou era tipo um 1,99.” Mainardi concluiu o artigo 

com a expressão “O Brasil está a venda por R$ 1,99. Ou fechamos as portas de Dilma 

Rousseff, ou ela fechará as nossas portas”, para influenciar o eleitor a não votar na candidata 

do PT, utilizando o discurso assumido por um sujeito, quando o enunciador é responsável 

pelo o que diz. 
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15 de setembro 

 
“Exclusivo – o polvo no poder”, com o seguinte destaque: “Empresário conta como 

obteve contratos de 84 milhões de reais no governo graças à intermediação do filho de 

Erenice Guerra, ministra-chefe da Casa Civil, que foi o braço direito de Dilma Rousseff”. 

Essa era a chamada de capa da revista Veja na semana de 15 de setembro de 2010. Desenhos 

de tentáculos segurando vários maços de dinheiro com cinco pontas formam uma estrela, 

símbolo do PT.  Os tentáculos do polvo simbolizam mãos segurando os 84 milhões de reais 

em contratos. Os tentáculos formando uma estrela indicam que o polvo é o Partido dos 

Trabalhadores (PT). Veja utilizou novamente a metáfora do polvo para simbolizar o PT, e o 

seu envolvimento com contratos ilegais milionários.  

 No editorial “Sobre a cabeça de Lula”, Veja revela que o filho de Erenice Guerra, 

Israel Guerra, comandava um escritório de lobby em Brasília onde fazia negócios com 
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empresários do governo. No texto afirma-se que existiam provas de que Erenice, pessoa de 

confiança de Dilma, era responsável pelos negócios do filho com órgãos públicos, onde ela 

indicava a empresa do filho a pessoas do poder.  

Na reportagem “O polvo no poder”, a publicação continuou apresentando o esquema 

de contratos milionários que Erenice Guerra, junto com seu filho, Israel Guerra, comandavam.  

O texto informa que Erenice chegou ao poder pelos bons serviços prestados ao partido. 

Segundo Veja o Brasil ouviu falar de Erenice a primeira vez quando um dossiê com os gastos 

de Ruth Cardoso, ex-primeira dama no governo Fernando Henrique Cardoso, foi criado. A 

revista êxpos que Israel Guerra tem uma empresa de consultoria, que oferece serviços a 

empresas que querem trabalhar com o governo. A reportagem recorda que Veja ouviu clientes 

do esquema dos lobistas que participaram do governo, teve acesso a e-mails, contratos, notas 

fiscais e comprovantes bancários. Além de localizar um empresário que participou do 

esquema e comprovou que ele existe. 

 No editorial e na reportagem “Sobre a cabeça de Lula”, Veja utilizou para construir o 

discurso a lei da exaustividade para continuar a frisar os dossiês e contratos milionários 

envolvendo Erenice e Israel Guerra, cansando o leitor com a mesma informação. 

  Na reportagem “Os ratos da receita”, Veja mostrou que o sistema de segurança da 

Receita Federal é cheio de falhas. Segundo a revista, por causa das falhas contínuas, os 

funcionários das unidades de Mauá e Santo André violaram o sigilo fiscal de pessoas ligadas 

ao PSDB. É o que se revela no trecho “Entre as vítimas estavam a filha de José Serra, 

Verônica Serra, e o marido dela, Alexandre Bourgeois. No total 2.950 pessoas foram 

vasculhadas”. Veja teve acesso aos documentos falsificados apresentados a Receita Federal, 

esses davam acesso a informações pessoais e sigilosas entregues ao órgão, que revelaram o 

esquema montado para esconder as violações da quebra de sigilo fiscal, a revista deixa 

pressuposto que qualquer pessoa poderia ter acesso a informações de terceiros com um 

sistema carente de segurança, que não checa informações e a veracidade de documentos. O 

uso da palavra “rato” para representar os funcionários que violaram o sigilo fiscal, é utilizado 

para comparação com o roedor, já que essa metáfora, de conhecimento público, representa a 

sujeira, e a capacidade de se apropriar do que é dos outros. Esses roedores se apropriam do 

que é nosso, quando invadem nossas despensas e armários, tornando-se donos dos alimentos 

que ali estão. No caso, a revista assimila o animal e essa capacidade de apropriação com a 

quebra do sigilo fiscal e falsificação de documentos. Para ilustrar a reportagem, Veja “brinca” 

com a imagem do Ministério da Justiça ao utilizar a fachada verdadeira do Ministério e a 

lateral de um queijo suíço, com a expressão “a segurança do Ministério da Justiça está mais 
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esburacada que um queijo suíço”. Ao utilizar a expressão e a imagem do queijo, Veja deixa 

subentendido na comparação que os funcionários da Receita Federal são os ratos, e que o 

Ministério da Justiça não tem segurança eficiente para capturar os “ratos”. 

 O articulista J.R. Guzzo em “Para onde vamos”, fala sobre o comportamento da 

Receita Federal em relação ao episódio de violação do sigilo dos contribuintes, que ficou 

marcado como uma desgraça para o serviço público, colocando como responsável o ex-

presidente Lula. Utilizando a lei da pertinência, ao dizer que o presidente “pode” responder 

quando um funcionário age de forma irregular, dizendo que o governo foi omisso e ao mesmo 

tempo cobrando respostas. Em AD, a lei da pertinência estipula que a enunciação se adeque 

ao contexto e seja interessante ao destinatário, fornecendo-lhe informações que modifiquem 

uma situação. O que se nota no trecho em destaque é que Veja cobra atitudes do governo com 

relação ao comportamento dos funcionários públicos. A utilização do verbo “poder” indica o 

fato de o governo ter esse “poder” não o utilizá-lo. 

 

22 de setembro 

Na edição de 22 de setembro de 2010, a revista Veja publica o título “A alegria do 

polvo”, com o seguinte complemento: “Caraca! Que dinheiro é esse?” (Vinícius Castro, ex-

funcionário da Casa Civil, ao abrir uma gaveta cheia de pacotes de dinheiro, na reação mais 

extraordinária do escândalo que derrubou Erenice Guerra). Imagem do Palácio do Planalto, 

sendo segurado por tentáculos de polvo, que são os mesmos repetidos nas últimas capas, 

simbolizando o PT.  A repetição do símbolo “polvo” nas capas de Veja utilizou a lei da 

exaustividade, ao repetir diversas vezes a mesma informação visual, para dar continuidade aos 

fatos apresentados ao longo das semanas. 

 Veja revela no editorial “Falta indignação”, que Erenice Guerra jurou inocência, 

mesmo com tantas provas contra. A revista contou que ela atacou o mensageiro da Veja, 

caluniou os profissionais por escrito em um papel timbrado da Presidência da República, e 

após tudo isso, pediu demissão do cargo de ministra-chefe da Casa Civil. Veja deixa 

pressuposto que se Dilma não fosse na época candidata petista a presidência, o escândalo teria 

sido metabolizado pelo governo Lula, e enterrado sob eufemismos.  

No artigo de Maílson de Nóbrega “Não plantou, não colheu”, ele articulou que a 

campanha de Dilma falava que “Lula mudou o país”, mesmo ele sendo uma continuidade da 

revolução, que permitiu que ele colhesse os frutos semeados no passado, afirmando que no 

Brasil há três evidentes períodos de intensas reformas institucionais: o de Vargas, o de 

Castello Branco e o de Fernando Henrique Cardoso. Em relação a Lula, o articulista afirmou 
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que não dá para colher o que não plantou, deixando subentendido que Lula não fez nada que 

poderá ajudar em um governo futuro, diferente dos outros três ex-presidentes citados no 

artigo.  

Na reportagem “Caraca que dinheiro é esse?” a revista informou que o advogado e ex-

funcionário da Casa Civil, Vinícius Castro chegou para trabalhar e encontrou um envelope 

com 200.000 reais, dinheiro de propina do esquema de corrupção, Vinícius e outros 

funcionários pediram demissão, fazendo assim a ministra cair do cargo. A revista revelou 

ainda mais um caso onde a Casa Civil se envolveu, agora com a Junta Comercial de Camargo, 

empresa do marido de Erenice, que era sócio de uma empresa de mineração. O texto informa 

que o problema nisso tudo foi que o escritório estava registrado no mesmo prédio que era 

usado para receber empresários interessados em negócios com o governo. A publicação ao 

utilizar a expressão “Certamente mais uma coincidência”, ela deixa pressuposto que o 

esquema de corrupção havia sido planejado por Erenice e pessoas próximas a ela, como seu 

filho e marido, não havendo nenhuma coincidência no caso. 

 Em “Como varrer escândalos para debaixo do tapete”, Veja revelou na reportagem que 

os petistas fora do poder que se destacam pela eficiência em divulgar os escândalos 

envolvendo adversários politico. Veja deixou explícito em seu discurso que o governo 

desenvolveu um método capaz de fazer o oposto: abafar malfeitorias, aquelas feitas por eles 

mesmos. Assim, como segundo a revista, varreram para debaixo do tapete os escândalos 

envolvendo Eduardo Jorge, vice-presidente do PSDB, e Verônica Serra, filha de José Serra. A 

revista expôs ainda que o novo aliado do PT para essa função é o Ministro da Fazenda, Guido 

Mantega, para dar satisfação ao país sobre o motivo pelo qual a Receita não foi capaz de 

assegurar o direito inconstitucional, o sigilo do contribuinte. Nessa reportagem Veja utilizou a 

lei da exaustividade ao retomar o assunto da quebra de sigilo fiscal do PT contra os 

adversários, e a lei da informatividade, para revelar novos fatos sobre o mesmo assunto, 

colocando Guido Mantega como novo aliado. Além de utilizar a expressão “abafar 

malfeitorias” para dizer que o PT, estava escondendo os escândalos envolvendo o partido. A 

publicação utilizou a expressão “varreram para debaixo do tapete” que frisando que o PT 

estava escondendo o que fizeram de errado. 

 Diogo Mainardi em “Excesso de José Dirceu” articulou que o problema do Brasil é o 

excesso de liberdade da imprensa, porém ele coloca o verdadeiro problema como o excesso de 

liberdade de José Dirceu. Mainardi expôs que Dirceu tinha o plano de eliminar a liberdade de 

imprensa, tendo como primeira parte a montagem de uma estatal para controlar as atividades 

jornalísticas, para conseguir punir os que utilizassem de “abuso de poder”, e o segundo era se 
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aliar a empresários do setor de imprensa. Utilizando a fala de Dirceu, “o PT no poder, 

valorizou o serviço público”, o articulista utilizando a lei da pertinência, que se adequa ao 

contexto, brinca com o escândalo de Erenice Guerra para ilustrar essa valorização. O uso da 

palavra “poder” nas duas expressões de Mainardi indica que o articulista as usou com dois 

sentidos. O do PT estar no poder, e de ter o poder, mas usá-lo para atividades ilegais. 

 

29 de setembro 

 
A edição de 29 de setembro de 2010 da revista Veja estampa na capa “A liberdade sob 

ataque”, com a linha fina “ A revelação de evidências irrefutáveis de corrupção no Palácio do 

Planalto renova no presidente Lula e no seu partido o ódio à imprensa livre”. A capa ilustra o 

Capítulo V, da Constituição Federal, referente á comunicação. Contendo o Art. 200, com o 

primeiro e o segundo parágrafo.  A publicação deixou completa apenas o parágrafo segundo 

do artigo, “É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”. A 

estrela vermelha existente na capa fura a constituição, representando a estrela símbolo do PT. 

A imagem revela que para a revista Veja o PT não cumpre com o que é garantido pela 



 42 

Constituição Federal ao desrespeitar o direito a comunicação, principalmente o de censura, 

colocando a estrela furando com a ponta de seu símbolo o Cap. V do documento. A estrela 

também pode ser vista como a estrela dos xerifes, representando poder. 

 No editorial “A semente da resistência”, a revista narra sobre uma reportagem falando 

dos ataques a imprensa livre, no Brasil e em países vizinhos. No Brasil, a reportagem mostra 

que isso se deve em parte à concepção do mundo dos atuais governantes petistas, que não 

conhecessem termo “jornalistas independente”. Segundo Veja, ela e os grandes jornais foram 

chamados de “golpistas” uma vez que as notícias que vinham sendo publicadas, envolvendo o 

PT, poderiam tirar votos de Dilma. A revista analisou que pela primeira vez houve no país 

uma manifestação pela manutenção do direito a liberdade de expressão, quando os meios de 

comunicação se juntam para garantir que s informações continuariam sendo passadas, mesmo 

que o PT não concordasse. 

 A reportagem “A imprensa ideal dos petistas” despontou os reflexos dos escândalos 

seguidos protagonizados pelo PT, que tiveram reflexo nas pesquisas eleitorais divulgados na 

segunda quinzena de setembro. Segundo o Datafolha, a diferença entre os votos da petista 

Dilma e a soma dos seus concorrentes caiu cinco pontos percentuais em sete dias, provocando 

uma violenta reação ao governo contra a imprensa brasileira. Lula afirmou que os veículos de 

informação inventaram notícias para gerar o fracasso de Dilma. Segundo Veja, ele prometeu 

ainda “derrotar” os veículos que se comportam com um partido político. A revista informou 

que nos países democráticos a liberdade de imprensa é um dado da realidade. Veja ilustra a 

liberdade de imprensa com a capa do jornal Extra, onde Lula apareceu como o rei de uma 

carta de baralho, tendo um lado à expressão “Lula é bonito”, para aqueles que acham que o 

papel da imprensa é bajular o poder; e do outro lado a expressão “Bonito, hein, Lula...”, para 

aqueles que não concordam com a posição de Lula e sabem que o papel da imprensa é 

fiscalizar os atos de qualquer governo. Segundo a revista a estratégia de tentar dominar a 

imprensa está no DNA do PT. A publicação utilizou da técnica de análise do discurso, onde o 

conteúdo é estabelecido além da frase escrita. A imagem ilustrativa das cartas de baralho 

coloca Lula, como o Rei do jogo, no caso do país, onde ele tem poder supremo. Em relação a 

expressão “Lula é bonito”, o discurso indica uma submissão da imprensa em relação as 

vontades do presidente, como se aceitassem suas vontades. Já a expressão “Bonito, hein, 

Lula...”, a expressão indica o cinismo em dizer que a posição de Lula sobre a liberdade de 

impressa é “bonita”. 

 Na reportagem, Veja quis expor como as atitudes do PT em relação a liberdade de 

imprensa são apenas para favorecimento do partido e não dá imprensa. O verbo “derrotar” 
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publicado na revista escreve a promessa de Lula em “derrotar” os veículos de comunicação 

que estivessem contra o PT, o verbo é visto na AD, como se Lula quisesse destruir, acabar 

com a imprensa. Esse verbo é utilizado para dizer que uma pessoa ou grupo acabará com o 

outro, e costuma ser apresentado em situações de guerra ou batalha. 

 

06 de outubro 

 A edição 06 de outubro de 2010 da revista Veja publica na capa a chamada “As 

grandes propostas para o Brasil feitas na campanha presidencial”, como ilustração uma folha 

em branco, no rodapé direito, a folha dá a impressão que está sendo virada, com a escrita: “A 

partir da página 88 as questões essenciais das quais os candidatos fugiram”. Segundo a AD, a 

capa em branco simboliza a dúvida do eleitor sobre em quem votar, e qual seria o novo rumo 

que o Brasil seguiria. 

 No editorial a publicação relembra o primeiro debate entre os presidenciáveis na Band, 

e o último na Rede Globo, afirmando que os candidatos não poderiam se lembrar do eleitor 

esquecido, aquele que trabalha e paga seus impostos, apenas na hora do voto. A revista diz 

que os candidatos deveriam se lembrar do eleitorado diariamente durante os feitos do 

governo. 

 Felipe Patury na nota “Tucanos bons de bico”, na seção Panorama Holofote, mostra 

que as promessas que José Serra fez na eleição foram ungidas pela área de marketing de sua 

campanha, como a ideia de aumentar o salário mínimo para R$600,00 reais, o 13º salário no 

Bolsa Família, e o aumento de 10% a todos os aposentados, todas vieram de assessores ou de 

membros do PSDB. Segundo a revista, essas três ideias são as melhores de “Serra” para a 

região Nordeste, onde esperava aumentar o número de seus eleitores. 

  Na reportagem “Insosso, insípido e inodoro”, a publicação mostrou os presidenciáveis 

que participaram dos debates diretos. O texto informa que junto, os candidatos gastaram doze 

horas e 52 minutos tentando explicar ao eleitor, que caso fossem eleito, o que fariam para o 

país. Porém, segundo a revista, as discussões estavam mais para um debate municipal, por 

estarem fraco de ideias e confrontos. Veja colocou Dilma como tendo apenas um momento 

memorável, que foi num retumbante ato falho, declarou a respeito do financiamento de sua 

campanha: “Nós registramos todas as doações – que são oficiais”. A fala gerou uma série de 

risadas, e a certeza de que há um conjunto de doações não oficiais. Nesse momento, a revista 

utilizou a lei da pertinência, relembrando a falha no discurso de Dilma, além de deixar 

subentendido que o debate direto entre Serra e Dilma não aconteceria, assim como não 
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aconteceu, já que nem a questão como a quebra do sigilo fiscal de Verônica Serra foi 

discutida. 

Em “Apadrinhada, favorita e cheia de mistérios”, a reportagem mostrou como os 

planos de governo de Dilma eram previsíveis, já que não são muito diferentes dos de Lula. 

Veja publica um pouco da história de Dilma, sua vida acadêmica, e sua participação na 

Ditadura Militar. A revista ainda enumera 10 propostas feitas na campanha por Dilma, para 

economia, programas sociais, saúde, educação, segurança pública, impostos, transportes, 

saneamento básico, mundo e liberdade de imprensa, foram classificadas como ruim, regular e 

boa, pressupondo apenas através das propostas como seria o desenvolvimento das ideias e se 

elas seriam boas ou não. 

  Na reportagem “Para ele, é agora ou nunca mais”, a revista trouxe o currículo 

acadêmico de Serra, sua carreira no setor político, assim como fez com Dilma.  Na 

classificação dada pela revista, José Serra recebeu a categoria “Boa” para cinco propostas, 

enquanto Dilma Rousseff recebeu em apenas duas, deixa subentendido que as ideias de José 

Serra são melhores para o país, ao fazer essa classificação própria, a publicação deixa claro 

seu favoritismo pelo candidato do PSDB. 

 Em “Vestida para mandar”, Veja comparou o jeito que Dilma se vestia, com as duas 

primeiras-damas, Michelle Obama e Carla Bruni. Veja mostrou as vaciladas fashion da 

candidata, com comentários de Regina Guerreiro e Alexandre Herchovitch, que concordaram 

que Dilma deveria evitar o “vermelho PT”, para tirar a cara de “PAC pela metade”, para traz. 

A revista não perdoou nem o jeito que Dilma se vestia durante a campanha, atacando seu 

guarda-roupa e o seu gosto. 
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13 de outubro 

 
 Na edição de 13 de outubro de 2010 a revista Veja estampou a capa dividida ao meio 

na horizontal. Na parte superior há predominância da cor vermelha com a seguinte declaração 

de Dilma Rousseff “Acho que tem de haver a descriminalização do aborto. Acho um absurdo 

que não haja”, Dilma Rousseff, em 4 de setembro de 2007. Na parte inferior, onde predomina 

a cor branca há outra declaração da candidata, “Eu pessoalmente sou contra. Não acredito que 

haja uma mulher que não considere o aborto uma violência”, Dilma Rousseff, em 29 de 

setembro de 2010. Veja utilizou as cores do PT, no fundo da capa, além de colocar as duas 

frases de Dilma em relação ao aborto, uma de 2007 e outra de 2010, como se ela estivesse se 

contradizendo. Porém, ao analisá-las, com o princípio da Análise do Discurso, percebe-se que 

elas não se referem a exatamente o mesmo assunto. A declaração de Dilma em 2007, fala 
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sobre a descriminalização do aborto de maneira geral, já a de 2010, Dilma falou sua posição 

pessoal sobre o tema. As cores utilizadas são as mesmas utilizadas pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT), vermelho e branco. A utilização dessas duas cores em confronto dá a 

mesma ideia de contradição que a revista tentou usar nas declarações da candidata Dilma 

Rousseff. 

 No editorial “A bandeira branca”, a revista explicou a capa branca da edição da 

semana anterior, onde refletiu sobre a decepção com a falta de “substância” dos debates entre 

os presidenciáveis na votação do primeiro turno. Veja falou ainda que os eleitores teriam no 

segundo turno a oportunidade de esclarecer o que ficou faltando no primeiro turno. A 

publicação deu ênfase ao fato de 54 milhões de brasileiros não concordaram com a ideia da 

continuidade do governo Lula, com a vitória de Dilma, preferindo assim o tucano José Serra. 

Ao escrever no editorial o número de eleitores que votaram em Serra, Veja revela seu 

posicionamento pró PSDB, indicando que assim como a publicação, milhões de brasileiros 

não quiseram a continuidade do governo Lula. Quando Veja diz que a capa da semana 

anterior refletiu a decepção na falta de “substâncias” dos debates, está deixando subentendido 

que as discussões entre os candidatos foram fracas. 

 Na nota “Lula e os erros da campanha”, Lauro Jardim na seção Panorama Radar 

lembrou que Lula atribuiu a derrota de Dilma no primeiro turno ao marqueteiro João Santana, 

reclamando que faltou emoção na campanha, além de sua pouca aparição no horário eleitoral 

gratuito. Veja deixa pressuposto que Lula acredita que se ele tivesse aparecido mais na 

propaganda eleitoral gratuita o rumo do primeiro turno teria sido diferente. 

Em “Antes Depois” a reportagem falou sobre a mudança de opinião de Dilma 

Rousseff em relação ao aborto, trazendo declarações de Dilma em momentos diferentes. O 

texto informa que há três anos, ela defendeu a descriminalização do aborto, com o próprio PT 

faz, mas segundo a revista quando se viu perdendo votos do eleitorado conservador, mudou o 

discurso dizendo que pessoalmente era contra. A revista deixou pressuposto que Dilma 

Rousseff foi capaz de “mudar de opinião” apenas para não perder a eleição. 

 Na reportagem “O fracasso dos profetas”, Veja publicou a margem de erros das 

pesquisas de intenção de votos. O texto informa que  foram feitas 851 pesquisas, mais de três 

por dia, durante a campanha eleitoral. A publicação perguntou se é possível levar uma 

pesquisa a sério em meio a uma Copa do Mundo, Veja atribuiu o erro dos institutos, como 

erro na forma de abordagem, definição da amostra, local da entrevista e elaboração dos 

questionários, já que todos apontavam a vitória de Dilma logo no primeiro turno. A revista 

ouviu especialistas no assunto para aprofundar suas argumentações, que colocaram as 
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pesquisas como um “instrumento de guerra”, usado para influenciar o voto. Ao utilizar na 

reportagem a expressão “instrumento de guerra” a publicação indicou que na sua visão as 

pesquisas passaram a ter um resultado diferente do que deveriam ter, de indicar a vontade dos 

eleitores. Passando a ser “responsáveis” pelo ataques de um partido ao outro para 

conquistarem mais votos. 

 Em “Faltam 5 milhões” a publicação trouxe na reportagem, a amiga e ex-assessora de 

Dilma, Cristina de Castro, que ganhou plenos poderes na campanha da petista. Quando Dilma 

era ministra-chefe da Casa Civil, Cristina era responsável pela modernização do sistema de 

informática em Minas e Energia. Segundo Veja, no lugar dela mesmo modernizar o sistema, 

contratou uma empresa para se encarregar do assunto, que acabou gerando muito embaraço 

em Dilma. A reportagem contou ainda com a retranca: “As agulhadas da Casa Civil”, onde foi 

divulgado que Dilma estava fazendo acupuntura sem pagar pelo serviço, já que o 

acupunturista Gu Zhou – Ji era contratado da Casa Civil com um salário de 4.000 reais 

mensais, pela portaria assinada pela amiga Erenice Guerra. A revista informa ainda que o pai 

de Gu atendia Dilma junto com o filho, porém não cobraria por ser amigo da candidata, mas 

não falou nada sobre o emprego do filho. Veja relembrou que em 2006, Geraldo Alckmin 

também recebeu algumas agulhadas “gratuitas”, pois seu filho Thomaz Rodrigues, e sua 

sócia, filha do acupunturista de Alckmin teriam recebido 60.000 reais de publicidade da 

campanha da estatal energia. Ao dizer que Cristina Castro não fez o que se esperava no cargo 

que assumiu, e informar que seu acupunturista era contrato pela Casa Civil, com portaria 

assinada por Erenice Guerra. Veja deixa subentendido que pessoas de confiança de Dilma 

Rousseff, e que assumiram um cargo importante no governo, erraram em suas decisões e 

atitudes. 

 O articulista J.R. Guzzo em “Gente que fica” falou sobre a votação do primeiro turno 

da campanha presidencial de 2010. Votação essa que dava vitória a candidata Dilma Rousseff, 

mas ficou faltando três milhões de votos para a vitória. Ao relembrar o fato de Dilma não ter 

ganhado no primeiro turno no editorial “A bandeira branca”, na nota “Lula e os erros da 

campanha”, na reportagem “O fracasso dos profetas” e no artigo de J.R. Guzzo “Gente que 

fica”, Veja utilizou a técnica do discurso como ação, onde a enunciação visa mobilizar os 

leitores para o fato. 
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20 de outubro 

 

 
A edição de 20 de outubro de 2010 da revista Veja publicou na capa a chamada, “O 

poder de Aécio”, com a linha fina, “Político das viradas eleitorais impossíveis, o neto de 

Tancredo Neves pode ser um fator decisivo na campanha a presidência”. Na imagem Aécio 

está abrindo o paletó, onde é possível vê-lo com uma camiseta amarela, e no meio da camiseta 

o botão verde, confirma, da urna eletrônica. Veja deixa subentendido na capa que é para o 

leitor confirmar seu voto escolhendo Aécio, no caso José Serra, seu candidato à presidência. 

 No editorial “A vitória do segundo turno” a revista lembrou que os eleitores levaram a 

disputa presidencial para o segundo turno, dizendo que esse turno seria um dos mais 

extraordinários produzidos pela democracia brasileira. Segundo a publicação independente de 

quem ganhe, os brasileiros estão ganhando com a saída de cena do “messianismo” do 

presidente Lula, uma alusão coletiva que ameaçava transformar a atividade política no Brasil 

em um exercício vão de culto da personalidade. E disse ainda que os brasileiros, ao não 
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elegerem Dilma no primeiro turno, os brasileiros disseram que ninguém é dono do Brasil. 

Veja deixa subentendido, ao publicar sua opinião sobre Lula, que não aprovou os dois 

mandatos do presidente Lula, assim como não desejam que sua sucessora assuma o cargo. 

Lauro Jardim na nota “Para emocionar”, na seção Panorama Radar mostrou como Lula 

voltou com força total nas propagandas de TV da candidata Dilma, para “emocionar” o 

eleitor, a fim de ganhar votos para Dilma. Na edição anterior o autor da seção publicou que 

Lula dava a derrota de Dilma no primeiro turno por sua pouca aparição. Nesta nota, Lauro 

Jardim revela que a vontade do presidente foi atendida, e ele passou a aparecer mais na 

campanha de Dilma. 

 Na reportagem “Aécio move a montanha”, Veja mostrou o apoio que Aécio Neves deu 

a José Serra, já que Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, e desde 1989, 

com o começo das eleições diretas, o candidato que teve mais votos em Minas, ganhou a 

eleição. A revista informou que Aécio nunca recebeu menos de 70% de votos na região, e 

pretende “transferir” 6,3 milhões de votos a José Serra.  A revista entrevistou o futuro senador 

de Minas e perguntou sobre o apoio dado ao amigo. Na retranca “Carta, cafezinho e pé na 

estrada”, a revista mostrou que Serra não recebeu apenas o apoio de Minas Gerais. Em São 

Paulo, Geraldo Alckmin e Aloysio Nunes assinaram 600 cartas agradecendo os votos e 

pedindo apoio a Serra, as cartas foram entregues pessoalmente para ser uma atitude mais 

pessoal e íntima. Veja utilizou o discurso assumido por um sujeito (Aécio Neves) para dar 

voz a sua preferência a Serra, utilizando o candidato como co-enunciador para dar voz a sua 

vontade. 

Em “Fui extorquido na Casa Civil” a publicação mostrou na reportagem o advogado 

Vladimir Muskatirovic que ocupou a chefia do gabinete da Casa Civil. Veja descobriu um dos 

casos que fazem fama na Casa Civil, de ser “sombra” de Dilma Rousseff. Segundo a revista 

em 2007, já como assessor de Dilma, ele cobrava propina para resolver problemas de 

deputados junto a presidência, “enquanto um simples carimbo resolveria tudo, não dez mil 

reais”. A revista deixou subentendido que a grande maioria dos funcionários que trabalham 

junto a Dilma Rousseff teve algum envolvimento ilegal com a justiça brasileira. A utilização 

da palavra “sombra” para adjetivar Vladimir Muskatirovic indica que ele agiu de forma 

irregular pelas costas de Dilma, sem ela perceber. Assim como fazem os sombras, seguindo e 

imitando as pessoas pelas ruas. 

 Na reportagem “Ele ajuda ou atrapalha? Nem Deus sabe”, estampou que Lula estava 

certo que em 1º de janeiro passaria sua faixa presidencial para Dilma, mas os eleitores 

acabaram arrastando a decisão da sucessão para o 2º turno. O texto informa que o partido 
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acreditou que ela perdeu o voto dos religiosos por sua visão liberal sobre o aborto. Segundo a 

revista para conquistar esses votos Lula chegou até a se comparar com Jesus, por também usar 

barba. Veja usou a expressão “Só faltou falar que discursava em nome do Espírito Santo” para 

mostrar como Lula se sente acima de todas as coisas, para até se auto comparar com Cristo. 

 No artigo “Borat Rousseff”, Diogo Mainardi comparou Dilma com o personagem do 

cinema Borat, dizendo que eles têm várias semelhanças, como se glorificarem pelas suas 

reservas. O articulista se baseia no filme para dizer que, Borat na Bulgária tinha o potássio, e 

Dilma no Brasil, o pré-sal. Para concluir Mainardi saúda Borat para presidência da república, 

mostrando seu descontentamento em ter Dilma como presidente do Brasil. 

A revista trouxe ainda nesta edição o artigo “As razões do voto avoado” de Roberto 

Pompeu de Toledo, falando sobre a quantidade de votos que Tiririca recebeu, e que com seu 

cociente eleitoral elegeu outros três candidatos. Toledo falou ainda que Dilma tem a maioria 

dos deputados no Congresso ligados ao seu partido, mas que isso acaba sendo irrelevante, 

porque o candidato que ganhar terá a oposição do Congresso, concluindo que se os deputados 

são avoados, os eleitores também podem ser. 
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27 de outubro 

 

 
 A edição de 27 de outubro de 2010 da revista Veja estampou na capa “A verdade 

sobre os dossiês”, com a declaração, “Não aguento mais receber pedidos de Dilma e do 

Gilberto Carvalho para fazer dossiês. (...)Eu quase fui preso como um dos aloprados”, Pedro 

Abramovay, atual secretário nacional de Justiça, em conversa com seu antecessor Romeu 

Tuma Júnior. A revista ilustra a capa com a imagem do Palácio do Planalto. A declaração de 

Abromovay é colocada dentro de um balão de fala expressando irritação, saindo de dentro de 

umas das janelas do Planalto. A capa indica que os pedidos feitos ao secretário nacional de 

Justiça aconteceram dentro do próprio Planalto, local de trabalho dele e de Dilma. 
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No editorial “O valor da imprensa livre”, Veja discorre sobre duas reportagens, que 

segundo a revista são “insubstituíveis para a construção e a manutenção das sociedades 

abertas de uma imprensa livre”. A primeira reportagem confirma que as revelações feitas por 

Veja, de que o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto lesou diversas pessoas com o desvio de 

dinheiro de uma cooperativa de São Paulo. A segunda relata a confirmação da Polícia Federal 

em relação à fabricação de dossiês pelo PT. 

 A reportagem “Intrigas de estado” informa sobre as tentativas do PT em conspurcar o 

ministério da Justiça. Segundo diálogos apresentados por Veja, Gilberto Carvalho (chefe de 

gabinete da presidência) e Dilma Rousseff fizeram pedidos a Luiz Paulo Barreto (Ministro da 

Justiça), e Luiz Fernando Corrêa (diretor da Polícia Federal) para espionagem ilegal e 

fabricação de dossiês falsos contra seus principais adversários políticos. 

Na reportagem “Pau na democracia”, a publicação expôs em discussão sobre o que 

seria o objeto que atingiu a cabeça de José Serra durante uma comitiva. Veja utilizou a técnica 

da Lei da Pertinência, ao dizer na reportagem que “esperavam que Lula, como presidente da 

República, solidariza-se com Serra e indigna-se com os militantes do seu partido”, essa 

posição de Veja foi capaz de modificar o foco da reportagem sobre o que teria atingido Serra, 

para o posicionamento de Lula sobre o fato. 

 Em “Luz para todos e dinheiro para eles” a reportagem discute sobre de quem seria 

ideia do programa “Luz para todos”, ao colocar que o programa do PT era uma versão do 

“Luz no campo” de Fernando Henrique Cardoso. Veja ainda expôs que o diretor de 

engenharia da Eletrobrás, Valter Cardeal, homem de confiança de Dilma, contratou a Cardeal 

Engenharia, empresa do próprio Valter Cardeal para liberar pagamentos e cancelar contratos. 

Segundo a revista, Cardeal ganhou a confiança de Dilma quando assumiu a pasta de Minas e 

Energia, sendo um dos primeiros a ingressar no governo. Ainda segundo a publicação, a 

história de Cardeal era igual à de Erenice Guerra, que após assumir um cargo de confiança no 

governo, empossou familiares em cargos públicos. Veja deixa subentendido que funcionários, 

e pessoas de confiança de Dilma acabam agindo de forma ilegal no governo, deixando a 

dúvida se Dilma ganhar a eleição, seus funcionários continuarão agindo assim. 

 

03 de novembro 

 “Ele sairá da presidência, mas a presidência sairá dele?”, essa era a chamada da capa 

da revista Veja em 03 de novembro de 2010. Apesar da capa desta edição não ilustrar nada 

referente aos dois principais candidatos á presidência da república, José Serra e Dilma 

Rousseff, mas seu estudo é relevante, pois estampa o atual presidente de 2010, e principal 
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cabo eleitoral de Dilma, Lula. A capa é ilustrada com uma caricatura de Lula sem camisa, 

com a faixa presidencial pintada no corpo. Além da faixa, ele está usando uma roupa 

informal, bermuda, chinelo, boné e segurando uma água de cocô, situação diferente do que os 

brasileiros estão acostumados a vê-lo. O título e a imagem deixam subentendido que apesar de 

Lula estar passando o cargo de presidente para seu sucessor, a publicação deixa a dúvida se 

ele conseguirá se desprender do poder. Segundo a AD, nas edições estudadas, Veja deixa 

claro que tem dúvidas em relação ao mandato de Dilma, caso ela seja eleita. Uma dessas 

dúvidas, para a revista Veja, é que e Dilma tomará as decisões certas para o país, e se não será 

influenciada pelo ex-presidente Lula. 

 Na reportagem “Conheço-me e não sou eu”, Veja contou o número de vezes que as 

palavras foram pronunciadas em cinco debates dos quais participaram José Serra e Dilma 

Rousseff. A revista informou que o software utilizado registrou a expressão “eu não” como 

sendo uma das mais utilizadas. Sendo pronunciada 30 vezes por Dilma e 42 por Serra. O texto 

informa inda que a explicação mais adequada para isso é que a expressão “eu não” é reflexo 

de que os eleitores brasileiros estão satisfeitos com a vida que levam, e não querem grandes 

mudanças de um novo presidente. Segundo Veja, os candidatos tem a obrigação de passar um 

recado telegráfico para o eleitor, e deixar suas opiniões transparecem. A reportagem publica 

ainda a retranca “De olho no leitor”, onde explica que os candidatos precisam atingir todos os 

brasileiros com os debates, por isso o vocabulário restrito é adequado, pois conseguem atingir 

a população de maneira geral. Veja utilizou a lei da informatividade na produção da 

reportagem, informando o eleitorado do significado das palavras utilizadas pelos candidatos 

em debates. Essa informação mostra ao eleitor que as palavras escolhidas pelos candidatos 

têm um significado específico. O exemplo da expressão utilizada na análise “eu não”, indica 

que o novo presidente não pretende fazer mudanças bruscas no governo, a fim de convencer o 

eleitor que a situação no país só tende a melhorar. 

 Em “Se os fantasmas falassem...” a reportagem revelou a fabricação de dossiês contra 

os adversários do PT, a pedido do partido e da própria Dilma Rousseff. Veja informou que 

através de gravações legais foi descoberto que o secretário nacional de justiça, Pedro 

Abromovay, sofria pressões para confeccionar os dossiês. A revista informa ainda que os 

diálogos também mostravam que o ministro da justiça, Luiz Paulo Barreto, não se sentia à 

vontade diante do seu principal subordinado, o diretor da Polícia Federal, Luiz Fernando 

Corrêa, que não respeitava a hierarquia e aceitava a fabricação dos documentos. Veja 

publicou ainda uma entrevista com Tuma Júnior, onde ele reafirmou ter ouvido de 

Abromovay reclamações constantes sobre pedidos de dossiês. A revista deixou subentendido 
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que o Ministério da Justiça foi reduzido a um aparelho partidário a serviço de um único 

partido, o PT, quando escreve que funcionários do governo eram coagidos a prestarem 

serviços ilegais ao partido, como a fabricação de dossiês ilegais. 

 O articulista Roberto Pompeu de Toledo publicou “O coração nas eleições”, onde 

expressou que na sua visão, desde 1989 não se via uma eleição tão feroz como essa, sendo 

capa de contaminar o eleitorado com o rancor que os candidatos deixaram passar. No artigo, 

Toledo fala ainda que os candidatos distribuíram corações feitos com as mãos em palanques e 

comícios, enquanto na verdade queriam um arrancar o coração do outro. O articulista utilizou 

o discurso orientado com finalidade de mostrar ao leitor/eleitor o que, na sua visão, realmente 

aconteceu na campanha. 

 

Edição especial - novembro de 2010 

 

A edição especial (extra) de Veja, novembro de 2010, publicou na capa a declaração: 

“Meu compromisso com o país é valorizar a democracia em toda a sua dimensão”, com o 

complemento: “Dilma Rousseff, depois de eleita a primeira mulher presidente do Brasil”. 

Como imagem, a publicação utilizou a foto presidencial de Dilma tirada após a vitória nas 

urnas. 

 Veja relembrou no editorial “Uma vitória de todos os brasileiros” a trajetória de vida 

da atual presidente, suas aventuras e desventuras políticas, e os desafios que ela enfrentará no 

cargo. A revista não deixou passar em branco que a candidata nunca havia sido eleita para 

nenhum cargo eletivo, e era praticamente desconhecida dos brasileiros até ser nomeada 

presidente do Brasil com mais de 55,7 milhões de votos, 12 milhões a mais do que José Serra. 

Segundo Veja a vitória não foi apenas de Dilma, mas também de Lula, que com sua 

popularidade abriu caminhos para sua candidata se eleger. Para completar, a revista fala que a 

vitória de Dilma foi um “triunfo do bem-estar” dos acertos de Fernando Henrique Cardoso e 

Lula, que favoreceram o voto na continuidade. Veja deixa subentendido no editorial que 

Dilma só foi eleita pelo apoio de Lula, e pela boa fase financeira e estável do país 

conquistadas por FHC e Lula. 

 Na reportagem “Dilma, presidente do Brasil” a publicação selecionou trechos do 

discurso da vitória de Dilma Rousseff sobre aspectos importantes para o país. Dentre eles, 

democracia, erradicação da miséria e finanças. Veja informou que Dilma resumiu seu 

programa de governo e compromissos com o país em seu discurso de vitória. 
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Veja publicou a reportagem “A história desde o berço”, contando a história de Dilma 

Rousseff, paralela a acontecimentos do Brasil e do Mundo. A revista sintetizou a trajetória de 

Dilma da seguinte maneira: “Dilma nasceu em 1947, em Belo Horizonte, teve berço de ouro e 

uma infância alegre, protegida por pais carinhosos. A morte do pai impediu-a de fazer uma 

festa de debutantes em sociedade aos 15 anos, mesmo assim sua vida seguia os moldes mais 

tradicionais para ser vivida em sobressaltos. A polarização entre o capitalismo e o comunismo 

atingiu todos os cantos do planeta em enfrentamentos cada vez mais violentos. A Guerra Fria 

era uma poderosa força de atração. Dilma, ainda jovem, e encantou com a saga dos 

revolucionários, apaixonou-se por um deles a ponto de aderir um grupo armado. Foi presa, 

torturada, condenada, cumpriu pena e foi solta. Depois de tudo isso, o comunismo morreu, e 

Dilma foi eleita à primeira mulher presidente do Brasil”. A revista utilizou a lei da 

modalidade, escolhendo bem as palavras para ter mais clareza no discurso, a fim de contar 

uma história empregando palavras mais diretas para o leitor entender o que a publicação 

deseja passar. No caso, Veja escolheu palavras como “aderir” e “encantou”, para dizer que 

Dilma mudou seu estilo de vida para seguir a saga dos revolucionários. 

 A revista colocou a popularidade de Lula como um trunfo para Dilma, que passaria a 

conseguir conquistar as pessoas muito antes do esperavam, conseguindo assim transferir os 

votos para Dilma. A publicação informou ainda que Dilma passou a acompanhar Lula em 

seus compromissos políticos, ficando cada vez mais conhecida entre o eleitorado.  Veja 

afirmou que Lula teve uma decisão acertada ao chamar Dilma de mãe do PAC, dando a 

visibilidade que ela nunca teve. Para Veja, após a derrota no primeiro turno, a estratégia do 

PT, e de Lula era aparecer cada vez mais ao lado de Dilma, principalmente em São Paulo, o 

maior colégio eleitoral do Brasil, para tentar conquistar até os votos que tinha perdido no 

primeiro turno, devido a sua posição liberal em relação ao aborto, tendo o voto religioso como 

prioridade. Veja utilizou o discurso como ação para mobilizar o leitor que Dilma foi desde o 

Em “A construção da candidata”, Veja contou na reportagem como Dilma Rousseff 

passou a ser moldada para o cargo de presidente do Brasil. A revista informou que desde 1º de 

Janeiro de 2007, quando Lula tomou posse de seu segundo mandato, ele já tinha planos de 

Dilma Rousseff assumir seu cargo na próxima eleição. Segundo Veja a bem-sucedida 

estratégia de Lula para fazer seu sucessor começou a deixar o universo das conjecturas no 

início de março de 2008 quando o presidente chamou Dilma no Palácio da Alvorada e disse 

que a testaria para assumir seu cargo. A publicação lembrou novamente que Dilma nunca 

tinha disputado uma eleição e tinha dificuldades em articulação política.  
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princípio uma candidata fabricada pelo partido e por Lula para ser a próxima presidente do 

Brasil. 

 Em “Acendeu a luz vermelha” a reportagem de Veja disse que o PT cometeu diversos 

erros durante a campanha de Dilma, como não saber se apoiava ou não o movimento sem-

terra. A reportagem lembrou que mesmo José Dirceu não podendo concorrer há algum cargo 

público, por ter tido seu mandato caçado, ele estava presente na campanha de Dilma. Veja 

disse ainda que o Partido dos Trabalhadores (PT) quis manipular a imprensa para que os 

malfeitos do partido não fossem divulgados, mesmo insistindo em afirmar que a imprensa é 

livre. Quando Veja relata esse fato, ela deixa subentendido que o PT muda seu discurso 

quando se sente ameaçado, assim como faz com a imprensa. A revista deixa subentendido que 

no país existem dois grupos, os aliados petistas, e os inimigos do poder, aqueles que não 

concordam com as atitudes do PT. Ao fazer essa separação de grupos, Veja expõem seu 

posicionamento pró a oposição petista, colocando-se como inimigo do poder. 

A revista publicou a reportagem “Todos os homens da presidente”, falando que a 

campanha de Dilma foi uma das mais longas, com duração de quase dois anos, desde que ela 

tornou-se conhecida dos brasileiros. Mas, para a revista, mesmo com esse tempo todo ainda 

restaram algumas dúvidas em relação a planos, propostas e projetos. Veja escreveu que agora, 

eleita, ela precisa começar a deixar claro como pretende administrar o Brasil, e para isso ela 

pode contar com a ajuda de assessores, chefes de gabinete, e coordenadores de campanha nas 

instancias políticas, intelectual, administrativa e pessoal. 

 Na reportagem “Serra sai maior do que entrou” a revista disse que apesar de José Serra 

ter sido vencido na sua segunda tentativa de chegar à presidência com 44% dos votos, ele saiu 

maior do que entrou. Segundo Veja, nunca na história do PSDB, um candidato foi tão votado. 

Serra conseguiu atingir 43,7 milhões de votos, ultrapassado os votos conquistados por 

Fernando Henrique Cardoso. A revista expôs seu posicionamento pró-PSDB quando diz que 

“Serra foi mais que um candidato de peso, e garra. Ele abriu os olhos dos eleitores sobre 

diversas questões que poderiam ter sido varridas para debaixo do tapete. Como o 

envolvimento do PT com o narcotráfico na Colômbia. Serra terminou sua campanha dando 

um até logo, e deixando claro que não só as vitórias que engrandecem o homem”. Veja 

utilizou o discurso assumido por um sujeito para exibir sua predileção ao candidato, 

empregando no discurso é a própria voz dos editores de Veja. 

Em “Meio a meio” a reportagem publicou que o PMDB quer estar no poder de 

qualquer jeito, para isso, sempre apoia o partido que tem mais chances de ganhar as disputas. 

Segundo Veja, foi assim com o PSDB e agora com o PT. Veja deixa subentendido que os 



 57 

planos do PMDB é oferecer apoio a quem tem chances de ganhar para conseguir chegar junto 

com o ganhador ao poder. 

 Na reportagem “Mulheres no poder”, Veja informou que 8% dos governantes do 

planeta são mulheres, dezoito contando com Dilma Rousseff. A revista lembrou que há 80 

anos o Brasil proibia as mulheres de votar, e hoje uma mulher assume o cargo mais 

importante do Brasil. A publicação utilizou a lei da informatividade para dizer quantas 

mulheres estão no poder e lembrar que antigamente as mulheres não tinham nem o direito de 

votar. 

Na reportagem “O Brasil legado por Lula...”, Veja recordou que o Plano Real 

estabilizou a economia, e fez a população acreditar novamente em sua moeda. Segundo a 

revista, dezesseis anos depois o país é recompensado com uma de suas fases mais prósperas, 

com a taxa de juros recuada, e o crescimento econômico do país em alta. A publicação 

utilizou a lei da pertinência para dizer que a missão de Dilma é continuar o legado de Lula, 

desenvolvendo o Brasil. Quando Veja diz isso, ela deixa subentendido que Dilma não pode 

errar nas suas decisões, porque o país precisa continuar crescendo. 

 Na reportagem “...E o mundo que receberá Dilma”, a presidência insinua que o 

governo de Dilma será de grandes mudanças, devido que a maior parte dos investimentos e do 

consumo feitos na economia mundial ocorrerá em São Paulo. Veja deixa subentendido que o 

Brasil ficou á margem dos benefícios da globalização, e que se não mudar o desequilíbrio dos 

últimos anos continuaremos tendo um baixo nível de investimentos do governo no país, mão 

de obra desqualificado e uma má estrutura tributária. Para Veja, caso isso não aconteça o país 

não sairá do 1% da participação no comércio mundial. 

 Na última página da revista, Veja criou uma seção de frases, onde coloca as mais 

marcantes da candidata eleita durante a campanha. Entre as oito frases que a revista 

selecionou, ela deu ênfase a opiniões de Dilma sobre o MST, a imprensa brasileira, e sua 

vida de militância política. Mas, também escreveu as intituladas “frases sem conteúdo”, que 

não se referem a um assunto específico, como “Tenho certeza de que a partir da minha 

eleição as meninas deste país terão os mesmos sonhos que os meninos”. A publicação 

colocou uma descrição da frase o texto “em uma daquelas frases em sem conteúdo que são a 

marca do seu estilo lulista (junho)”. A revista Veja, ao colocar que esse estilo “sem 

conteúdo” é a marca da campanha de Dilma, ela deixa subentendido que a presidente, 

durante sua campanha, falou coisas desnecessárias e pouco relevantes, como essa frase em 

relação a igualdade de sonhos entre meninas e meninos brasileiros. 
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 10 de novembro 

 Na edição de 10 de novembro de 2010 a revista Veja não estampou nada referente á 

eleição na capa. 

 No editorial “Hora de unir o Brasil” a revista afirma que Dilma Rousseff ganhou de 

José Serra com uma proporção de 56% a 44%. Segundo a revista, ocorreu o que era 

previsível, a continuação de um governo bem avaliado.  Veja informou que em uma 

democracia o governo deve assegurar que os eleitores possam escolher quem julgam melhor 

para governar o país. O texto diz que o Brasil que elegeu Dilma mostrou satisfação com a 

situação política e econômica do país, enquanto os que escolheram Serra votaram contra o PT, 

e não contra o desenvolvimento do país, já que todos usufruem do crescimento o Brasil. 

Na reportagem “A cara do governo Dilma” Veja informou que Dilma foi aconselhada 

durante a eleição a evitar confrontos, e sempre assimilar sua imagem com a de Lula. Veja 

informou ainda que na formação da equipe de Dilma, a presidente eleita continuará recebendo 

sugestões de Lula, inclusive na negociação dos 37 ministérios e diretorias de empresas 

estatais e autarquias entre os partidos das coligações que ajudaram a elegê-la e principalmente 

com o PMDB, partido do vice-presidente Michel Temer. 

 Em “As fases e os desafios da oposição” a reportagem recorda que a eleição 

presidencial de 2010 foi a terceira consecutiva que o PSDB perdeu para o PT. Veja informa 

que a influência do PSDB sobre o Brasil é contínua e crescente, indo do Paraná a Roraima, 

passando por São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Paraná e Alagoas. A revista 

informou ainda que o partido terá uma reestruturação com o senador Aécio Neves, e está 

disposto a cumprir o papel da oposição, de apresentar alternativas as propostas do governo e 

fiscalizar suas ações, garantindo a lei e a ética no Brasil. 

Na reportagem “A teoria da árvore em pé” Veja informou que durante 12 anos o Acre 

foi governado pelo PT, e que nessa eleição esperava-se a vitória de Dilma, ou de Marina Silva 

no estado. Porém, o tucano, José Serra recebeu a maioria dos votos nos dois turnos no estado. 

Veja utilizou a lei da pertinência para dizer que as duas candidatas que deveriam ser 

prediletas no estado não ganharam, mas sim o menos esperado, Serra. 

Em “Charada a decifrar” o articulista J.R. Guzzo afirmou que Dilma Rousseff no seu 

primeiro discurso disse que seu governo não terá comprometimento com o erro, e que ele não 

guarda ressentimentos da mídia, que muito a atacaram durante a campanha, comprometendo-

se com uma política séria e responsável. Segundo Guzzo, Dilma é uma exceção na política 

brasileira, que conseguiu se eleger sem grandes justificativas para ocupar o cargo mais 

importante. O articulista diz ainda que Dilma foi apresentada ao Brasil conforme foi 
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conveniente, até chegar a ser “mãe do PAC”. Para Guzzo, Dilma não precisa mais de 

apresentações e nem de Lula, deixando subentendido que ela chegou ao lugar desejado, a 

presidência do Brasil. 


