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RESUMO

Desencadeada em 17 de março de 2014, a Operação Lava Jato parece ser o maior escândalo político midiático, conseguindo superar, em densidade de investigação e de

prisões, outras operações da Polícia Federal, como o caso do Mensalão. O objetivo deste trabalho é investigar de que modo se deu a cobertura jornalística da Operação Lava

Jato, analisando seus enquadramentos (frames) em duas revistas nacionais de posicionamentos antagônicos: Veja e Carta Capital. De acordo com Entman (1991), torna-se mais

fácil identificar os enquadramentos se as narrativas presentes nos veículos de comunicação forem comparadas. A realização da análise se deu com base na Teoria do

Enquadramento (Frame Theory) em conjunto ao conceito de frases destacadas, proposto por Dominique Maingueneau (2014).  A investigação dos enquadramentos emergiu do

corpus a fim de salientar possíveis semelhanças e diferenças na utilização dos enquadres. Como metodologia, foi utilizado o modelo para pesquisas em comunicação sugerido

por Lopes (2003) e revisado por Soares (2006), em conjunto com a metodologia de Entman (1991). O corpus da pesquisa é formado por todas as frases destacadas presentes

em matérias das revistas Veja e Carta Capital, nos anos de 2014 e 2015. Para a análise, serão criados itens de observação, que darão base para a análise descritiva e

interpretativa. Apesar de o trabalho estar em andamento, a análise de enquadramento de frases destacadas parece revelar o jogo midiático da construção da realidade veiculado

pelas revistas. As conclusões preliminares apontam que, mesmo tendo visões políticas e editoriais distintas, ambas as revistas, adotam enquadramentos muito semelhantes em

relação aos itens observados, revelando uma postura de cautela e/ou reprovação contra o assunto abordado.
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