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1. RESUMO  

O presente trabalho tem por objetivo analisar a cobertura realizada pela 

revista VEJA durante o período das eleições presidenciais de 2014, verificando a 

hipótese da emissão de opinião em todo conteúdo editorial da revista. 

 

2. INTRODUÇÃO  

Importante formadora de opinião, a revista VEJA provoca leituras, críticas, 

referência e discussões em todo o país. Devido a essa importância, é objeto de 

estudo neste trabalho cujo tema é a política editorial nas eleições presidenciais de 

2014. Um dos objetivos é identificar e analisar como VEJA trabalhou com os três 

gêneros do jornalismo: informativo, interpretativo e opinativo. 

Sabendo que a responsabilidade do jornalismo é a apuração dos fatos para 

sua publicação, é necessário analisar se houve editorialização do conteúdo da VEJA 

no período a ser analisado, compreendido entre 20 de agosto de 2014 e 29 de 

outubro de 2014  

A questão é discutir em que medida a revista ultrapassa os limites éticos e 

editoriais e avança na exposição de sua opinião e parcialidade.  

Desta forma, o trabalho visa a identificar as razões que podem ter conduzido 

VEJA a adotar essa posição, se o conteúdo apresentado foi devidamente apurado, 

se condiz com a realidade ou ultrapassa o limite entre a ética da  profissão e o 

sensacionalismo. 

 

3. OBJETIVOS  

 Identificar, analisar e estudar as capas compreendidas entre o período de 20 

de agosto de 2014 e 29 de outubro de 2014 

 Realizar levantamento bibliográfico sobre a contribuição da imprensa à 

formação da opinião pública brasileira. 

 Discutir a ética jornalística praticada na revista VEJA. 

 Analisar qual o papel e a responsabilidade do jornalismo na cobertura de 

eleições presidenciais. 

 Verificar em que medida a revista expressa com clareza sua opinião no 

material jornalístico durante a cobertura da eleição presidencial. 



4. METODOLOGIA 

A metodologia adotada prevê diferentes tipos de pesquisa de natureza 

exploratória. Para captar os dados necessários, foi feita uma pesquisa bibliográfica 

que permite ao pesquisador o levantamento dos dados e estudos sobre o tema, 

possibilitando assim um maior conhecimento sobre assuntos como: jornalismo de 

opinião, sensacionalismo e ética jornalística.  

Além de livros e artigos, foi feita uma pesquisa documental, utilizando todas 

as edições da revista VEJA publicadas entre o período de 20 de agosto de 2014 e 

29 de outubro de 2014. Por meio da pesquisa documental, é possível analisar e 

estudar o jornalismo praticado pela revista.  

A análise dos dados é qualitativa e quantitativa, visto que nesse tipo de 

pesquisa de caráter exploratório, podemos utilizar ambas as análises para melhor 

interpretar os fatos apresentados pela revista VEJA. Segundo Denzin e Lincoln 

(1994, p.2), pesquisa qualitativa é multimetodológica quanto ao seu foco, 

envolvendo abordagens interpretativas e naturalísticas dos assuntos. Já a pesquisa 

quantitativa, segundo Diehl (2004), tanto na coleta quanto no tratamento das 

informações, utiliza-se de técnicas estatísticas, objetivando resultados que evitem 

possíveis distorções de análise e interpretação, possibilitando uma maior margem de 

segurança. Assim, estão sendo quantificadas as edições da revista para análise das 

capas e matérias sobre as eleições presidenciais de 2014 e quais delas foram ou 

não editorializadas. 

 

 5. DESENVOLVIMENTO  

A VEJA, mais antiga revista semanal e a de maior tiragem do Brasil, emitiu 

opinião em todo o seu conteúdo jornalístico, incluindo reportagens e matérias de 

capa, durante a cobertura das eleições presidenciais de 2014? A partir deste 

problema, o presente estudo, em andamento, vai analisar matérias de capa e 

reportagens produzidas e publicadas pela revista VEJA, no período de 20 de agosto 

de 2014 e 29 de outubro de 2014, visando à análise da visão ou posição do veículo.  

A pesquisa visa à elaboração de monografia e, neste segundo semestre, está 

em fase de complementação da pesquisa bibliográfica e análise de dados, tendo em 

vista os objetivos propostos no projeto, sobretudo o objetivo principal que é o de 

analisar as capas e o conteúdo da revista VEJA durante a cobertura das eleições 



presidenciais de 2014 para verificar se houve editorialização do conteúdo 

jornalístico. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Todo o corpus da pesquisa já foi localizado e identificado, tendo sido, até o 

momento, feita uma análise preliminar das capas e matérias da revista VEJA 

compreendidas no período das eleições presidenciais de 2014. Essa análise 

demonstra que houve parcialidade e editorialização dos conteúdos, com tendência 

criticar negativamente um dos candidatos à Presidência. O material de estudo está 

em fase de quantificação, para posterior análise qualitativa dos dados.  
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