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INTRODUÇÃO 
 
Através da teoria do agendamento, será analisado neste trabalho o modo que seis 
jornais ao redor do mundo abordaram a prisão do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio 
Lula da Silva, devido aos questionamentos sobre sua legalidade ou a falta da mesma. 
Foram escolhidos para a pesquisa The New York Times e o The Washington Post, nos 
Estados Unidos. El País e El Mundo, na Espanha. E Correio da Manhã e o Expresso, em 
Portugal.     
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
A Teoria do Agendamento, também conhecida como Agenda Setting, será usada nesta 
análise. Com o seu conceito clássico constituído por Maxwell McCombs e Donald L. 
Shaw, nos Estados Unidos, te origem no final dos anos 1960. 
Para Antonio Hohlfeldt, sofremos influência da mídia a médio e a longo prazo e 
incluímos os assuntos agendados por ela nas nossas preocupações pessoais, questões 
agendadas hoje, podem ter resultado daqui a alguns meses. Com a teoria do 
agendamento, percebe-se que a seleção de determinadas notícias pela mídia, constrói 
a realidade política e social de um país.  



 

Tendo tal fundamentação em vista, foram escolhidos seis jornais ao redor do mundo 
para analisar como a condenação e a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi 
agendada em outros países. Para isto, matérias publicadas no dia 7 de abril de 2018 em 
seis veículos foram verificadas. 
Nos portugueses Correio da Manhã e Expresso, a informação busca a neutralidade. No 
primeiro, é apontado o acordo que Lula e seus advogados vinham tentando para a missa 
em memória da ex-primeira dama Marisa Letícia. Já no segundo, a matéria inicia-se 
contando sobre a multidão de apoiadores que esperavam Silva ao lado externo do 
Sindicato dos Metálurgicos onde o mesmo de encontrava. Mesmo tentando 
transparecer a ideia de neutralidade, em muitos momentos ambos os jornais 
apresentam termos como que favorecem o Lula, como "protegendo o ex-presidente", 
"refugiou-se", entre outras, trazem a ideia de apoio a causa.  
Já nos espanhóis, El País e El Mundo, alteram esse modo de apresentação. No primeiro, 
o texto começa falando sobre a primeira prisão do ex-presidente, quando ainda era o 
líder sindical em São Bernardo dos Campos durante a ditadura. O jornal faz um paradoxo 
com as duas situações: a de antes, como um líder preso por realizar uma manifestação, 
e hoje, condenado por tirar proveito de sua posição de presidente para fins pessoais. 
No concorrente El Mundo, o intertítulo “Lula sois vosotros” que continua o texto trás 
consigo o depoimento de alguns apoiadores do ex-presidente que falam sobre o que 
este momento representa para a democracia brasileira. Em ambos, a visão positiva e de 
apoio ao ex-presidente fica nítida.  
“O homem mais popular da terra”. Com a citação do ex-presidente norte-americano 
Barack Obama, o primeiro jornal americano analisado The Washington Post, abre a sua 
matéria. Ao falar sobre o acontecido, o jornal faz uso da palavra surrender (entrega, em 
português), deixando claro a prisão calma de Lula. Assim como o concorrente, o The 
New York Times também usa a palavra surrender em seu texto, mas, busca trazer uma 
visão mais ampla dos fatos. Ao contar a história de vida do ex-presidente, o veículo 
aponta a origem humilde de Lula,  fazendo um contraponto com a reviravolta que a vida 
deste teve: de filho de trabalhadores rurais analfabetos a presidente do maior país da 
América do Sul. Ambos são favóraveis a Lula.  
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Pode-se considerar então que, fora ou não do Brasil, as divergências sobre a prisão de 
Luiz Inácio são muitas. Mas, uma coisa fica clara: a  forma que a mídia escolhe agendar 
determinados assuntos pode fazer grande diferença sobre a opinião do público em 



 

geral. Somente o tempo irá mostrar as verdadeiras influências e as consequências do 
agendamento da mídia sobre o pensamento das pessoas no  no caso do ex-presidente 
Lula, no Brasil e ao redor do mundo.  
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ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente UMA página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 
 
 
 
 
 
 


