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RESUMO

O termo pós-verdade foi eleito a palavra do ano pelo consagrado Dicionário Oxford em 2016 e desde então nota-se a proliferação de estudos que 
buscam problematizar essa possível nova configuração do campo comunicacional, em especial em um contexto de crescente circulação de 
notícias falsas, as chamadas Fake News. Dado esse quadro, esta pesquisa tem como objetivo analisar a pertinência do conceito se aplicado ao 
jornalismo impresso tradicional, especificamente a cobertura da Revista Veja nos meses que antecederam o golpe que destituiu Dilma Rousseff da 
presidência da República no Brasil. Como metodologia utilizou-se, no primeiro momento, a revisão de literatura com vistas ao levantamento de 
uma bibliografia que possibilitasse a conceituação do termo-chave da pesquisa. Assim, conceitos jornalísticos como imparcialidade e objetividade, 
ética jornalística e liberdade de imprensa e de expressão foram arrolados a partir dos autores clássicos das Teorias do Jornalismo. Em seguida, 
também através da revisão de literatura, ampliou-se a discussão sobre as técnicas de apuração jornalística, uma vez que a pós-verdade atuaria na 
contramão dos mecanismos de checagem dos fatos que formam a base do fazer jornalístico. Complementa o quadro teórico da pesquisa uma 
abordagem sobre as Teorias do Espelho e do Enquadramento, tratadas de forma a ressaltar suas diferenças, com destaque à ingenuidade 
presente na primeira, defensora da objetividade plena na prática jornalística, e a capacidade da segunda em fornecer subsídios teóricos para a 
análise de circunstâncias em que apenas uma das versões dos fatos é retratada, em especial sob vieses ideológicos. A partir desse arcabouço 
teórico, o segundo método empregado foi uma análise semiótica de nove capas da Revista Veja no período de janeiro a maio de 2016 – amostra 
representativa de todo o universo de capas que mencionaram a presidenta Dilma no ano da sua destituição. Os resultados da pesquisa mostram 
como o termo pós-verdade, apesar de contemporâneo, remete a práticas discutidas historicamente no campo do jornalismo, como parcialidade, 
manipulação e distorção, mas diferencia-se atualmente por estar diretamente relacionado às crenças subjetivas tanto dos produtores quanto dos 
consumidores de notícias. Através das capas percebemos o quanto normas jornalísticas clássicas, como de apuração, neutralidade, objetividade 
estão cedendo lugar a construções que são apenas supostamente jornalísticas e valem-se cada vez mais de convicções pessoais: alegria pela 
queda de Dilma, ‘ar sombrio’ no momento da divulgação de novas denúncias, ex-presidente configurado e nomeado como ‘jararaca’, dentre 
outras. Salta aos olhos, por exemplo, a afirmação da revista sobre Lula ser rejeitado pela população brasileira (“a pouca credibilidade que lhe 
resta”, ela afirma) quando os números das pesquisas de intenção de votos para as eleições de 2018 mostram o contrário. Entende-se, nesse 
sentido, que os números deveriam ser o dado principal para a abordagem da revista, mas eles são ignorados frente a uma construção narrativa 
que nada tem de objetiva. Casos como esses repetem-se ao longo da análise e estão detalhadamente descritos no memorial da pesquisa. Dado o 
contexto do golpe parlamentar em 2016, estas práticas “jornalísticas” ganham ainda mais relevância considerando a influência midiática da 
Revista Veja, a principal em circulação no Brasil, ou seja, uma prática da pós-verdade operada por um veículo tradicional, em detrimento das 
redes sociais onde normalmente concentram-se os estudos sobre o tema. Temos, portanto uma construção pouco jornalística, no sentido de 
distanciamento da neutralidade almejada por esse campo, que, entretanto, produz efeitos reais no campo político-social, uma vez que foi 
fundamental no processo de destituição da presidente Dilma Rousseff. Em outros termos, construções subjetivas, não coerentes com os dados 
concretos da realidade que, apesar disso, produzem sérios e preocupantes efeitos reais.
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