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RESUMO 

 

O presente artigo pretende investigar a Revista Veja, a mais popular entre os leitores 

brasileiros, como ferramenta política para a construção da imagem de Joaquim Barbosa, 

ministro do STF e relator da ação penal 470(“mensalão”), como potencial 

presidenciável para as próximas eleições em 2014. O trabalho pretende utilizar a 

metodologia da análise de conteúdo como metodologia central, com o foco na análise 

semântica das publicações. O projeto tem como recorte empírico as edições semanais da 

revista, do período de abril de 2012 a dezembro do mesmo período, apresentando uma 

análise qualitativa das matérias buscando um alinhamento com os conceitos do 

Marketing Político e um estudo quantitativo das edições. Observa-se nos resultados a 

atuação do veículo como instrumento para a criação da imagem de um herói nacional. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:Revista Veja; Marketing Político; Joaquim Barbosa; análise de 

conteúdo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Existe uma máxima que considera a imprensa, exercido por meio dos mass 

medias, como o quarto poder inserido de forma enxerida dentro da tríade de poderes 

convencionada por Jean-Jacques Rousseau (Executivo, Legislativo e Judiciário).É 

sabido que a Revista Veja, a mais popular entre os leitores brasileiros, exerce tal 

influência sobre o público e o mundo das imagens se confunde com o mundo da mídia, 

sendo um mundo absolutamente articulado à política. Nesta linha de raciocínio, 

pesquiso a Revista Veja por possuir a maior circulação líquida nacional, contabilizando 

mais de um milhão de revistas segundo o site www.publiabril.com.br.  

O projeto visa fazer um levantamento das matérias e de todo o conteúdo 

produzido por este veículo neste período com o objetivo de extrair insumos que nos 

permita avaliar como o veículo trabalhou a imagem do ministro Joaquim Barbosa. Serão 

analisadas 27 edições da revista que abarcam o espaço de tempo entre o início do 

julgamento até o final da última sentença. 

A pesquisa opta por este corpus de análise não só por ser a revista informativa de 

maior popularidade no país, mas sim considerando o seu forte poder como formadora de 

opinião e por ser adepta de um discurso mais conservador quando o assunto é política, 

mesmo que isto não esteja declarado em seu editorial. A Revista Veja, diferentemente 

de outros veículos exerce um papel mais ativo na oposição ao atual governo, o que torna 

seu material muito interessante para este projeto proposto, ao contrário da Carta Capital 

por exemplo que exerce um papel mais em consonância com as idéias políticas do atual 

governo.  

Outro elemento importante para a escolha desta revista é a sua maior dedicação 

ao campo da política, uma vez que possui mais editorias sobre os principais 

acontecimentos político do que outras revistas informativas. Também vale salientar que 

a escolha de uma revista está relacionada com as possibilidades de maior 

desdobramento do conteúdo, o que não é observado nos principais jornais impressos 

que temos disponíveis pelo país. Esta maior liberdade para construir as matérias que é o 

objeto de estudo desejado. É nesta linha que observamos títulos como “O menino Pobre 

que mudou o país” entre tantos outros famosos desta mesma revista e que trabalham 

com o imaginário do leitor. 
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Faz-se necessário também estabelecer um limite cronológico entre as edições 

que serão analisadas, uma vez que este tópico foi aos poucos saindo do enfoque da 

grande mídia quando o julgamento terminou. Sendo assim, serão analisadas as revistas 

do período de Agosto de 2012 até a edição do dia 10 de outubro de 2012 com o título 

“O menino Pobre que mudou o país”, edição polêmica e chave deste trabalho que 

publica a vida, trajetória e humaniza a figura de Joaquim Barbosa que através da 

condenação dos “mensaleiros” que “lava a alma de todos os brasileiros que são vítimas 

dos corruptos”, como um grande líder, oriundo das camadas mais humildes da 

sociedade e que chegou a corte suprema do país. 

Neste ponto é possível traçar um paralelo com a imagem política arquitetada na 

imagem de Lula, não por este veículo, mas que gera uma identidade do eleitor mais 

humilde, em maior número do eleitorado brasileiro ao traçar a vida e trajetória de um 

grande líder. Elemento facilmente identificado no marketing político, conforme enuncia 

Francisco Gaudêncio Torquato do Rego, autor da obra “Marketing político e 

Governamental” da elaboração de um conceito e identidade a ser apresentado para o 

eleitorado: “é aconselhável testar seu conceito e identidade. Sua imagem pública tenderá 

a se transformar em algo permanente, daí a necessidade de projetá-la com muito 

cuidado”(REGO, 1985, p.17).  

Diversos estudos apontam para uma participação ativa dos meios de 

comunicação na disputa eleitoral. Rubim(2003) em seus estudos evidencia como as 

estratégias político-midiáticas distintas guardam consonância com os diferentes cenários 

eleitorais vivenciados no Brasil, mas sempre operando, as vezes de maneira clara e 

outras vezes de maneira sutil em favor da oposição. 

Em um primeiro momento será analisado o discurso presente nas edições 2265 

de 18/04/2013 que trata diretamente na capa sobre a temática do mensalão com a 

imagem da “cortina de fumaça” do governo para esconder estas polêmicas questões 

fomentando o debate do “pré-mensalão”, que teve iniciado o julgamento no mês de 

agosto daquele ano, até a edição 2291 que anuncia o fim do julgamento da ação penal 

470. Em um segundo momento, a hipótese será testada através da análise quantitativa 

das matérias. 
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METODOLOGIA 

  

 Para alcançar os objetivos propostos por esta pesquisa, o trabalho recorre à 

metodologia de pesquisa da análise de conteúdo que ganhou muita força nos últimos 

tempos, especialmente com o advento da Web que permitiu um maior acesso aos 

documentos jornalísticos, potencializando as técnicas e a capacidade de análise do 

material produzido. Porém, vale lembrar que esta metodologia oscilou muito no que diz 

respeito a sua utilização na comunidade acadêmica como por exemplo no período dos 

anos 70 entre os pesquisadores marxistas.  

 Tal modelo metodológico mostrou-se eficaz para extrair os resultados desejados 

uma vez que trabalha como um suporte híbrido entre a análise qualitativa e a análise 

quantitativa. Apesar de tirar conclusões muito amplas por meio de inferências, o modelo 

utiliza a força da estatística: “[...] a análise de conteúdo oscila entre esses dois pólos, ora 

valorizando o aspecto quantitativo ora o qualitativo, dependendo da ideologia e dos 

interesses do pesquisador. Apesar da introdução da inferência, a empatia pelos números 

não desapareceu” (CORRÊA, 2006, p.285).  

 Nesta linha de raciocínio, e em um primeiro momento o projeto apresenta uma 

série de trabalhos estatísticos que buscam tirar conclusões sobre a importância que o 

veículo de estudo deu para este conteúdo, uma vez que o espaço na revista não poderá 

ser utilizado para os demais acontecimentos, e a quantidade exata de aparições do 

ministro Joaquim Barbosa em cada uma das edições. 

 Segundo outro reconhecido pensador do modelo de análise de conteúdos Bardin 

(1977), esta metodologia pode ser dividida em seis vertentes: análise categorial, 

enunciação, das relações, de avaliação, de expressão e do discurso. O trabalho opta por 

utilizar a técnica da análise categorial, nas palavras do autor: “Esta pretende tomar em 

consideração a totalidade de um texto, passando-o pelo crivo da classificação e do 

recenseamento, segundo a freqüência de presença (ou de ausência) de itens de 

sentido”(BARDIN, 1977, p.36).  

 Adaptando este conhecimento para a referida pesquisa, observamos o conteúdo 

das matérias da Revista Veja como um todo, buscando enxergar o tipo de 

enquadramento, o enfoque optado pelo editor para construir a notícia, por meio de uma 

análise semântica da notícia, ou seja, de suas categorias temáticas. Sendo analisado 

desta forma, é possível extrair dos textos valiosas inferências que aliadas aos conceitos 

do marketing político, podemos identificar se houve a super valorização da imagem do 
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referido ministro, se houve de fato a construção de um personagem que surge para 

resgatar a credibilidade política do país bem como as forças de uma oposição ao atual 

governo através da cobertura do julgamento do mensalão.  

  

 

 

ANÁLISE QUANTITATIVA DAS PUBLICAÇÕES 

  

 Para continuar o teste da hipótese levantada por este trabalho, algumas 

considerações estatísticas podem nos auxiliar para abordar importantes questões sobre 

este objeto de estudo. Para tal, será traçado o perfil quantitativo da totalidade de 

matérias veiculadas utilizando o nome de Joaquim Barbosa e dividido nas principais 

editorias da revista, na qual o ilustre ministro fora ao menos citado. Entre elas a editoria 

Carta ao Leitor, Panorama (Imagem da semana, Datas, Holofote, SobeDesce, Radar e as 

frases do Veja essa), e na Editoria Brasil, que trata das principais reportagens da revista. 

Também incluo na pesquisa as citações ao objeto de estudo nos artigos específicos dos 

diferentes colunistas da revista como por exemplo Lya Luft, Cláudio de Moura Castro, 

Roberto Pompeu de Toledo entre outros.  

 Por fim, serão traçados também gráficos que mostrem a quantidade de vezes que 

o ministro fora citado especificamente nas matérias sobre o julgamento do mensalão e a 

qual a proporção destas matérias em relação ao montante total de matérias publicadas 

pela revista do período selecionado. Em todas as edições foram contabilizadas 18 

imagens de Joaquim Barbosa. Vale lembrar que no período selecionado para a pesquisa 

são contabilizadas 27 edições da Revista Veja. 

2.1 Veiculações sobre Joaquim Barbosa na editoria Panorama (Imagem da semana, 

Datas, Holofote, SobeDesce, Radar e as frases do Veja essa): 
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2.2 Veiculações sobre Joaquim Barbosa na editoria Carta ao Leitor: 

 

2.3 Veiculações sobre Joaquim Barbosa na editoria Brasil: 

 

2.4 Veiculações sobre Joaquim Barbosa nas matérias sobre o mensalão (total de 15 

matérias): 
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2.5 Veiculações sobre Joaquim Barbosa nas pautas dos colunistas da Revista Veja: 

 

 

 

ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS REVISTAS 

  

Na edição 2265, que introduz a temática aos leitores, o assunto do mensalão é 

lembrado com uma reportagem que trás o título “eles querem apagar o mensalão” na 

qual o ministro Joaquim Barbosa é lembrado como o juiz que aceitou a denúncia contra 

os quarenta “mensaleiros”, que se tornaram “réus do supremo”. Utiliza-se uma imagem 

em preto e branco que mostra a figura de Joaquim Barbosa com a face solene, 

transmitindo transparência e seriedade. Esta nota ocupa somente uma pequena parcela 

da página 83 da revista, sem muito destaque na matéria. 

 A próxima referência ao ministro aparece na edição 2271 de 30 de maio de 2012 

que trás uma matéria sobre Lula intitulada “um ex defende o seu legado” onde Joaquim 

Barbosa é referenciado como um “traidor”, uma vez que foi escolhido por Lula e agora 

trabalha como relator do processo:  

 

                                      Um dos primeiros nomes escolhidos pelo ex-presidente para o STF Joaquim 

Barbosa, relator do processo, é visto agora como um traidor. Barbosa teria 

dado evidente sinais de ser refratário às teses dos réus do mensalão. Na 

conversa com Gilmar, Lula rotulou o ministro Barbosa de 

“complexado”.Sobre o episódio, disse a VEJA um dos mais experientes 

ministros do STF: “É absolutamente grave e reprovável, além de inaceitável, 

esse tipo de pressão”. (REVISTA VEJA ,2012, 30 de Maio,  p.67) 

 

Este trecho já evidencia um primeiro posicionamento da revista trabalhando com 

a imagem do ministro Joaquim Barbosa, como um personagem que para espanto dos 

leitores, luta contra o sistema e a impunidade, mesmo sendo uma indicação do próprio 

ex - presidente Lula, que o indicou, daí o apelido de traidor. Na edição seguinte 2272 de 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 8 

13/06/2012, já é veiculada uma nota na editoria Radar, que vitimiza a figura do ministro 

por conta de um possível pedido de impeachment:  

                                      Jogo Sujo – Na mesa de José Sarney, na presidência do Senado, está sob 

análise um pedido de impeachment de Joaquim Barbosa, relator do escândalo 

do mensalão. É, evidentemente, coisa de mensaleiro.Mas todo cuidado é 

pouco. (REVISTA VEJA ,2012, 13 de Junho,  p.62) 

  

Nesta passagem a imagem de Joaquim Barbosa é associada a uma esperança de 

justiça, um fio de esperança para que a impunidade não tome conta do país. O mensalão 

estava em suas mãos, e a dignidade do brasileiro também. Na edição 2273, uma 

reportagem completa evidencia o panorama do julgamento porque houve a confirmação 

da data para o julgamento que seria executado no início do mês de agosto. Neste 

momento, todos os ministros do Supremo são classificados na visão da revista como 

homens dispostos a fazer justiça, a aplicar um julgamento implacável com os 

mensaleiros. Os ministros ainda são colocados em um patamar de igualdade entre si. 

Este cenário começa a mudar quando julgamento de fato começa a desencadear 

diversas discussões que abarcam os mais variados campos desde a ética, a justiça, o 

sistema penal entre outras. A edição 2281 de 8 de agosto de 2012 aborda a discussão 

entre Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski a respeito do cliente de Márcio Thomaz 

Bastos advogado do dono do Banco Rural, envolvido no escândalo. Fato é que 

Lewandowski tomara uma decisão polêmica de voltar com o processo na primeira 

instância e sem foro privilegiado, ao passo que Joaquim Barbosa ao criticar o colega, 

“cai nas graças” da mídia por ser implacável. Desta forma vai sendo construída a 

imagem do mito.  

Em outra discussão, desta vez nos bastidores os ministros trocam acusações, e 

Joaquim Barbosa leva a melhor ao dizer que o colega de trabalho estava tentando 

postergar o julgamento até as eleições de outubro. A mídia aclamou o ministro, que de 

37 réus já havia votado pela condenação de quatro até aquele momento. 

A edição 2283 de 22 de agosto de 2012 já traz em seu índice uma foto do 

ministro com a frase: “Joaquim Barbosa pela condenação”, reforçando a imagem de 

Barbosa como resistência contra a impunidade, modelo de justiça em uma corte viciada. 

O fato se repete na edição seguinte, 2284 do dia 29 de agosto, onde Barbosa ocupa foto 

no índice e pela primeira vez, ganha espaço na editoria do Leitor, recebendo diversas 

cartas de elogio à sua conduta, fato que se repete na edição 2287: 

                                                  Excelente cobertura que a revista VEJA vem dando ao julgamento do 

mensalão- e com isso colaborando para aumentar a conscientização dos 

brasileiros(“Tensão na corte” 22 de agosto) Destaco a conduta de Joaquim 
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Barbosa, de família humilde, que não precisou do famigerado esquema de 

cotas para alcançar o Supremo Tribunal Federal(STF). Kleber Pereira 

Gonçalves – Belo Horizonte,MG (REVISTA VEJA ,2012, 29 de Agosto,  

p.41) 

 

                                                  O ministro Joaquim Barbosa é o mineiro “astuto” que driblou 

heroicamente o deboche do ex-presidente Lula e sua tropa.” – Ignez de Assis 

– Belo Horizonte , MG (REVISTA VEJA ,2012, 30 de Agosto,  p.41) 

 

Este trecho evidencia a própria revista Veja estrategicamente repercutindo suas 

matérias e com isso seus valores de interesse através das idéias de seus leitores, que são 

diretamente afetados pela mesma, perpetuando assim seus conceitos diante do público 

geral.  

É nesta edição também que Joaquim Barbosa também é destaque na editoria 

Veja Essa, com as frases que marcaram a semana com os seguintes dizeres: “Quero ver 

quem vai conseguir rebater o meu voto sem apelar para o blá blá blá”(REVISTA 

VEJA,2012, 30 de Agosto, p.62) em conjunto com uma foto imponente do ministro, em 

um misto de idolatria de um herói mas estranhamente despótico, ao passar por cima da 

lei, dos outros ministros com o objetivo da condenação, o sangue que o público leitor e 

a população em geral demandavam. E isto se repete na edição 2286 de 12 de setembro 

de 2012, na qual uma nova frase do ministro estampa o topo da editoria Veja Essa, bem 

como na edição 2288 de 26 de setembro do mesmo ano: 

                                      Essas operações foram simuladas. Deste vasto manancial de provas sobressai 

igualmente nítido que os altos dirigentes, justamente para encobrir as 

operações, utilizaram-se de mecanismos fraudulentos, como incorreta 

classificação do risco e desconsideração da manifesta insuficiência financeira 

dos tomadores de crédito, não observando regras do Banco Central – Joaquim 

Barbosa, na sentença em que condenou quatro dirigentes do Bando Rural no 

julgamento do mensalão. (REVISTA VEJA, 2012, 12 de Setembro,  p.52) 

 

                                                   

 

Há fartas testemunhas sobre pagamentos, da origem dos recursos não 

havendo qualquer dúvida sobre o esquema de compra de votos a esta altura 

do julgamento” – Joaquim Barbosa, ministro do STF, reconhecendo que 

houve a compra de votos no processo do mensalão. (REVISTA VEJA ,2012, 

26 de Setembro,  p.58) 

 

Podemos atentar para o curioso fato de na mesma página, logo abaixo da frase 

de Barbosa e em mais direcionada para o canto da folha, consta uma frase do ministro 

Ricardo Lewandowski e o comentário que indica que o ministro condenou somente dois 

dos dirigentes da instituição, fazendo um paralelo direto com o outro ministro, 

fortalecendo a imagem deste diante do tribunal, destoando a imagem de Joaquim 

Barbosa.O mesmo ocorre na edição 2287 quando colocadas em choque duas frases entre 

os ministros Barbosa e Lewandowski, o comentário que segue é o número de 
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condenados, onde o implacável Joaquim Barbosa ganha com 9 condenações contra 6 de 

seu “rival”.  

Nesta mesma edição (2286), na coluna J.R Guzzo, o autor traça um histórico da 

pessoa Joaquim Barbosa, desde sua indicação pelo presidente Lula, o afastamento da 

imagem de “primeiro ministro do STF negro” ou ministro que entrou pelo “sistema de 

cotas”, lembrou da trajetória de trabalho, que começou aos 16 anos de idade, da infância 

humilde no interior de Minas Gerais e até das “terríveis dores” causadas pela hérnia de 

disco. 

 Para finalizar, J.R Guzzo aponta que o PT e Lula se equivocaram ao convocar 

este ministro, uma vez que ele não coaduna com a tradição da impunidade, enraizada no 

DNA do país, trazendo para Joaquim Barbosa, tanto a imagem humana frágil e da 

origem humilde, que gera comoção no público leitor e principalmente na figura de um 

justiceiro que “mesmo trabalhando como um burro de carga, com a tortura na dor nos 

quadris e com o temperamento de porco-espinho” está lavando a alma do brasileiro e 

trazendo a justiça. Está estabelecida a imagem de um líder de origem humilde, 

carismático, implacável com os bandidos e de oposição ao atual governo. 

A edição 2289 de três de outubro de 2012 faz referência a Barbosa na editoria 

Panorama Conversa na entrevista com Olga Gilbert Valles, dona de uma fábrica de 

máscaras no Rio de Janeiro, com o título “Joaquim Barbosa é o Batman” na qual a 

entrevistada aposta na máscara de Joaquim Barbosa como tendência para o próximo 

carnaval. Quando perguntada sobre esta idéia, a entrevistada afirma que sua fábrica 

sempre produziu máscaras de políticos, desde o período da ditadura e que percebeu em 

Joaquim Barbosa uma figura carismática e justiceira, como o herói Batman. 

Esta comparação também rendeu muitas imagens compartilhadas nas redes 

sociais como por exemplo o Facebook com a imagem que comparava o herói dos 

quadrinhos com o herói dos tribunais: 
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Foto compartilhada nas redes sociais, repercutindo  

o que a mídia reproduzia sobre o ministro naquele período 

 

O blog A justiceira de esquerda, por meio do humor provoca a Revista Veja em 

seu artigo “Até Merval já se cansou de Joaquim Barbosa” do dia 27 de outubro de 2012, 

fazendo uma montagem com a capa da revista e a maneira na qual repercute as 

informações do mensalão, colocando o ministro em um pedestal. 

 

Fonte: ajusticeiradeesquerda.blogspot.com.br 

A revista continua na linha de confrontar diretamente os ministros do Supremo e 

na editoria Veja Essa consta uma frase de Joaquim Barbosa: “Eu acho que nós, 

ministros do Supremo, não podemos fazer vista grossa a respeito do que consta nos 

autos” enaltecendo a figura do juiz em detrimento ao outro ministro. 

 Este é o momento chave deste trabalho, quando começo a analisar a edição 2290 

de 10 de outubro de 2012 com a capa com a foto de Joaquim Barbosa aos 14 anos e o 

título: “O menino pobre que mudou a história do Brasil”. Trata-se de uma edição 

especial que constrói o perfil de Joaquim Barbosa, como um exemplo de superação, de 

um líder que veio do povo, trazer de volta a dignidade do brasileiro. No índice desta 
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edição já encontramos a primeira referência, com uma foto grande do ministro e a 

palavra austeridade associada. Há também a chamada para a coluna de Augusto Nunes: 

                                                  E reação de milhares de brasileiros demonstra que o que parecia 

desinteresse era descrança. Muito mais que a carência de heróis é a fartura de 

ladrões impunes que transformou Joaquim Barbosa em ídolo da imensidão de 

indignados (REVISTA VEJA ,2012, 10 de Outubro,  p.52) 

 

Que deixa evidente a tentativa da revista de perpetuar esta imagem do nascimento de 

um novo líder, que veio para trazer de volta a esperança e a dignidade do brasileiro que 

busca respostas contra a impunidade, uma oposição consolidada, uma referência ética. 

Na reportagem principal desta edição “O Triunfo da Justiça” começa trazendo pela 

primeira vez ao público a imagem humana de Joaquim Barbosa, seja na simplicidade de 

suas origens seja no sofrimento de sua doença: 

                                                  O menino Joaquim Barbosa nunca se acomodou àquilo que o destino 

parecia lhe reservar.Filho de um pedreiro, cresceu ouvindo dos adultos que 

nas festas de aniversário de famílias mais abastadas deveria ficar sempre no 

fundo do salão...[...]...Durante mais de três horas, Barbosa demoliu as defesas 

e as esperanças dos petistas José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares, 

mostrando como eles usaram dinheiro desviado dos cofres públicos para 

subornar parlamentares e comprar apoio dos partidos políticos ao governo 

Lula. Exaurido pela dor nas costas que o martiriza há anos... (REVISTA 

VEJA ,2012, 10 de Outubro,  p.68) 

. 

É também lembrada a questão racial e o direito das minorias, quando dito que 

Joaquim Barbosa jamais “aceitava humilhação” e com sua frase sobre o sistema de 

cotas: “Sem ações afirmativas, os Estados Unidos não teriam um Barack Obama”. 

Utilizando os conceitos do Marketing Político, na visão construída pela revista, Barbosa 

tem todas as características necessárias para a construção de um conceito político, na 

formação de um candidato presidenciável, Entre estes valores estão: “Dignidade, 

Honestidade de Propósitos, Probidade, A procura da melhor solução para o país, 

Compromisso com o povo, Compromisso com a Democracia, Sem favoritismos, 

Humanismo nas decisões, Mudanças com a participação do povo, Simplicidade, 

Competência, Profissionalismo e sem Mordomias e excessos administrativos”(Rego, 

1985 p.53). 
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Fonte: veja.abril.com.br 

Podemos extrair importantes conceitos do marketing político aplicado ao 

contexto brasileiro conforme o artigo marketing político e de produtos: pesquisas e 

direcionamento estratégicos de Fernando Ferreira Fernando (Administradora e 

especialista pela ESPM-SP): 

                                                   O marketing político no Brasil é avaliado por meio de duas formas no 

mínimo contraditórias. Na primeira delas está incluída a figura do 

“marquetólogo” como agente capaz de manipular o eleitorado utilizando 

diferentes recursos, muitos nem sempre corretos e moralmente adequados. 

Desta forma, posicionam o candidato como um “salvador da pátria” sem 

precedentes na história, com a proposta que vão ao encontro dos mais 

peculiares anseios do eleitor, e criam um político ideal, na realidade diferente 

do que é. Ao mesmo tempo, utiliza todos os expedientes para aniquilar o 

candidato da concorrência, divulgando questões de ordem pessoal e expondo 

ao julgamento da opinião pública.(FERREIRA,2007 p.3) 

Com estes dados é possível inferir que a Revista Veja atuou no período do 

julgamento do mensalão como “marquetólogo” de Joaquim Barbosa, estabelecendo uma 

imagem de salvador da pátria em detrimento das figuras do PT, situação no governo do 

Brasil. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Foi possível identificar elementos no conteúdo das publicações que aproximam a 

postura da revista como um verdadeiro “marquetólogo” do ministro, combatente 

implacável da corrupção e seu desfecho em impunidade e da descrença política que 

consome o país. A Revista Veja, como oposição, confrontou o atual governo com todas 

as suas forças e todas as estratégias para desconstruir a credibilidade deste. Seria 
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necessário encontrar na figura de um líder, um herói nacional, um salvador da pátria, 

uma referência diante de um panorama de corrupção e vergonha na política nacional. As 

pesquisas quantitativas mostram que o ministro esteve presente em um pouco mais da 

metade das publicações e sempre recebendo uma abordagem positiva. 

  Nesta linha de pensamento não é difícil concluir que as matérias tinham um 

duplo objetivo: desconstruir e atacar o atual governo, exercendo o papel de oposição, no 

ataque aos mensaleiros que enfim foram condenados e principalmente os medalhões da 

cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT) como José Dirceu, José Genuíno e Delúbio 

Soares, todos condenados no processo; e, subsidiariamente, fortalecer a imagem do 

principal acusador – Joaquim Barbosa – como um personagem heróico.  

 Esta mídia ainda fora atuante na fiscalização da conduta dos ministros da 

suprema corte durante o tribunal, como por exemplo criticando duramente medidas 

tomadas pelo ministro Ricardo Lewandowski, ao contrário de Joaquim Barbosa, sempre 

favorecido nas análises, como um fio de esperança que surge para lavar a alma do povo 

brasileiro. 
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