
A TRAJETÓRIA POLÍTICA DE LUIZ INACIO LULA DA
SILVA NA REVISTA VEJA

Marcelo Leite BATISTA (UnilesteMG); Hilderley Alves SANTOS (UnilesteMG); Daniel Gustavo da

Silva e SOUZA (UnilesteMG)

Introdução: Propusemos uma análise das coberturas jornalísticas da trajetória política
do ex-presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, na revista Veja.A revista,
criada em 1968, em plena ditadura militar, poucos meses antes da promulgação do
AI-5, sempre liderou entre as revistas semanais o número de tiragem, o que leva ser o
periódico semanário mais lido e influente do país.  Exerce essa influência inclusive
sobre o ex-presidente Lula. Objetivo: A proposta deste trabalho objetivou entender a
relação deste veículo de comunicação de massa com a trajetória do ex-presidente da
república e mostrou como aquele veículo instrumentaliza a relação entre o jornalismo e
a lógica da indústria cultural com o político. Metodologia: Para a realização da
pesquisa, realizamos um levantamento de todas as edições da revista Veja em que Lula
aparece como manchete ou chamada de capa.Um trabalho pretensioso, mas importante
para uma reflexão sobre um veículo de comunicação brasileiro, que desde o seu
advento, em 1968, é a revista que atinge o maior público do país. O trabalho foi
realizado basicamente através das revistas e de análises teóricas da comunicação,
história, análise do discurso e teoria do jornalismo. Resultados: Através da análise de
vários exemplares de Veja, pudemos observar a maneira diferenciada com que a
trajetória de Lula foi descrita, desde 1979 até os dias atuais. Enquanto líder sindical,
Lula, representando um \\\"risco\\\" à ordem social estabelecida (e às empresas), foi
tachado de forma pejorativa. Enquanto candidato, teve suas propostas desqualificadas
e, enquanto presidente, foi severamente criticado em suas ações. Observamos, por pate
de Veja, a ausência de compromisso com a premissa básica do jornalismo: a
imparcialidade e a voz que deve ser dada a todas as partes envolvidas. Observamos
também o alinhamento político com o neoliberalismo. Conclusão: Concluímos que a
revista Veja possui uma linha editorial baseada no discurso hegemônico e que vem
apregoando campanha explícita contra Luis Inácio Lula da Silva em todas as fases de
sua carreira política. Analisando as capas e publicações de Veja à luz da teoria da
comunicação.
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