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RESUMO

O estudo busca entender a relação da imprensa com a Operação Lava Jato, os protestos populares e os escândalos envolvendo a política brasileira 
e a mídia, baseados na cobertura jornalística do Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão. A ideia é entender qual é o papel do veículo na 
cobertura da investigação e de que forma isso impactou nos protestos da população e em outros fatores que impulsionaram, ainda mais, a crise 
política brasileira. O objetivo é entender qual é o papel da mídia no cenário político, tendo como base o poder da imprensa nesse âmbito, e como 
isso pode influenciar diretamente as ações da população, tais como protestos, opiniões a respeito de um tema etc; entender e encontrar 
explicações para esse comportamento da mídia e identificar se, de fato, estamos diante de um caso de protagonismo midiático, buscando 
entender como a mídia opera dentro deste contexto; discutir o método de ação da mídia na política brasileira em situações em que ela deixa de 
prestar o serviço, de levar a informação à sociedade e passa a figurar como papel principal em um caso de investigação ou em uma desordem 
política; esclarecer uma nova perspectiva sobre o poder midiático que possa desenvolver futuros estudos sobre o tema. Em relação à 
metodologia, é preciso definir o conceito de construção da notícia (Teoria do Newsmaking) e o seu papel na transmissão das informações e o 
modo como isso é aplicado nas coberturas jornalísticas (Critérios de Noticiabilidade), com o objetivo de identificar os momentos em que a mídia 
passa a ser mediadora dos fatos, mas, como parte do processo, exercendo protagonismo. A Teoria do Agendamento também é importante para 
se entender o papel da mídia na construção da opinião popular, fato que vai ao encontro do objetivo deste estudo, que é descobrir a influência da 
mídia na opinião dos telespectadores que acompanhavam a cobertura jornalística de um fato por um veículo de comunicação. O estudo para 
definir o que é o protagonismo midiático será feito por meio de pesquisa bibliográfica, com leituras de artigos e livros. Para analisar o 
protagonismo da mídia durante a Operação Lava Jato, será preciso escolher pontos de principal relevância dentro do processo, momentos 
selecionados por meio de pesquisa documental sobre o assunto e a repercussão desses momentos no Jornal Nacional, da Rede Globo. Será 
necessária, também, a análise de três vídeos do noticiário em datas específicas. A busca por esses arquivos de vídeo é feito por meio do site da 
Rede Globo e, também, no YouTube. Por meio de pesquisa, conclui-se que o Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão se envolveu em um 
escândalo político midiático (EPM). Afinal, este intermediou, de maneira decisiva, as discussões acerca da política brasileira naquele dia. O 
noticiário tem uma enorme participação no cotidiano dos brasileiros, fato que lhe dá credibilidade em relação ao que transmite e noticia. Em uma 
combinação de fatores envolvendo o Ministério Público Federal, o Judiciário, a Polícia Federal, os políticos de oposição e a mídia, o poder 
representativo do veículo de informação serviu para validar o conceito de escândalo político midiático envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva e a ex-presidente Dilma Rousseff. Entretanto, não existe um limite que defina o momento em que a mídia deixa de exercer somente a 
função de transmitir informações e passe a mediar fatos de maneira protagonista. Ou seja, ela passa a ser uns dos instrumentos dos poderes por 
sua capacidade de influência popular. Sendo assim, ela passa a ser alimentada por conteúdos factuais por outros poderes, dentre eles políticos, 
jurídicos etc, para transmitir à população de acordo com seus interesses. Entretanto, a mídia também exerce um filtro de acordo com seus 
valores-notícia para reproduzir essas informações e faz isso de acordo com o que a população esteja colocando em discussão. Em síntese, a mídia 
colhe, seleciona e reproduz de acordo com o que a sociedade necessita para pautar em suas discussões.
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